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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

Wojna i rozejm; rozpadnięcie się Austro-Węgier i 
przewrót w Niemczech 

Na wschodzie: na Ukrainie, w Finlandji i w Rosji; niemiecka ofensywa wc Francji, 

począwszy od 21 marca r. 1918, przyczyny jej niedostatecznej energji, zarazem 

klęska armji austrjacko-węgierskiej nad rzeka. Piave (połowa czerwca); 

kontrofensywa wojsk sprzymierzonych we Francji od 18 lipca, zaczęta ponownem 

uderzeniem nad Marną, powoduje stopniowy odwrót całej armji niemieckiej wśród 

ciężkich strat; klęska i kapitulacja Bułgarji (wrzesień) i Turcji (październik). — 

Szukanie w Wiedniu i Berlinie dróg, wiodących do pokoju; inicjatywa wiedeńska 

w sprawie ,,nieobowiązującej wymiany myśli” (14 września) zawodzi; zwrócenie 

się nowego kanclerza niemieckiego, Maksymiljana Badeńskie- go, do Wilsona po 

rozejm i pokój (4 października), wymiana not między Waszyngtonem a Berlinem i 

nota Wiednia do Waszyngtonu; rozpadnięcie się Austro-Węgier, odpowiedź 

Waszyngtonu na notę wiedeńską i rozejm w willi Giusti (3 listopada); przewrót w 

Niemczech i rozejm w Re- thondes (11 listopada). 

Wobec wielkiej ofensywy, która w roku 1918 zdecydować 
miała na froncie zachodnim o losach wojny światowej, niemieckie 
naczelne dowództwo ograniczyło swe siły zbrojne na froncie 
wschodnim do minimum, niezbędnego do panowania nad sytuacją 
chaotyczną. Postanowiono trzymać cały front wschodni w ryzach, 
działając na południu i na północy, na Ukrainie i w Finlandji. 

Na Ukrainie mieli Niemcy kłopoty. Ponieważ zapasy zboża 
ukraińskiego w znacznej mierze zawiodły, władze niemieckie 
wydały dla uzyskania obfitych nowych zbiorów ostre w sprawie 
zasiewów wiosennych rozporządzenie, które wśród ludności 
miejscowej wywołało duży ferment i wytworzyło silnie 
antyniemieckie nastroje. Doszło do tego, że część rzą 
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du Hołubowicza, opartego o siłę niemiecką, przerzuciła się wyraźnie 
w kierunku wrogim Niemcom. Wówczas (29 kwietnia) 
feldmarszałek Eichhorn, dowódca wojsk niemieckich na Ukrainie, 
kazał zaaresztować wrogich ministrów ukraińskich i zainscenizował 
pod hasłami antysocjalistycznemi „powołanie generała 
Skoropadskiego przez zjazd „chliborobów" na hetmana. 
Skoropadski po bardzo krótkim okresie rozważnie jszym przeszedł 
do systemu bezwzględnego. Jego oddziały wojskowe łupiły 
włościan, a urzędnicy jego rekwiro- wali, co mogli, by uprawiać 
spekulację na wielką skalę. To też ludność odwróciła się od hetmana 
bezwzględnie; jego władza sięgała tak daleko, jak garnizony 
niemieckie. Jednocześnie Niemcy na swoją rękę w dalszym ciągu 
wyciskali z włościan zboże, tłuszcze, cukier, a wszelki opór dławili 
bezlitośnie. Nienawiść do nich ludu wzrosła tak, że nie mogli wspól-
nie z Austrjakami poradzić sobie ani z wodzem ludowym Machną, 
ani z jego naśladowcami. W tych okolicznościach odbył się w maju 
zamach na prochownię kijowską, w lipcu zaś na generała Eichhorna 
za wywożenie żywności i podtrzymywanie Skoropadskiego. 

Dalej na południu położenie było bardzo nierówne: generał 
Krasnow, dowodzący Kozakami dońskimi, przeciwnymi 
bolszewizmowi, był w kontakcie z Niemcami, natomiast generał 
Aleksiejew, stojący z armją ochotniczą, również an- tybolszewicką, 
w obszarze kubańskim, był zwolennikiem koalicji. W kraju 
zakaukaskim zajęli Turcy Kars i Batum i wkraczali głębiej w obszar 
rosyjski, ale nie atakowali Anglików w północnej Persji, na czem 
właśnie zależało Niemcom ze względu na tamtejsze surowce. 

Prostsza i korzystniejsza była dla Niemców sytuacja na 
północy, w Finlandji. W porozumieniu z dowódcą białej gwardji 
finlandzkiej Mannerheimem dywizja niemiecka Gol- tza 
wylądowała na początku kwietnia w Hango. W toku tego miesiąca 
skoordynowane działania Niemców i Finland- czyków 
opanowały kraj, otaczając oddziały czerwonogwar- dzistów. Gdy 
zajęto Wyborg z tamtej strony zatoki fińskiej, można było, 
posiadając już Narwę z tej strony zatoki, iść kaź- 
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dej chwili na Piotrogród; ponadto oskrzydlało się kolej mur-
mańską i krępowało zamierzenia angielskie, dążące do roz-
winięcia akcji wojskowej z brzegów morza Białego ku po-
łudniowi, ku Wołogdzie. W rzeczy samej, gdy następnie, w 
początkach sierpnia oddziały angielskie zajęły Archan- gielsk, 
zdołały się tylko bardzo powoli posuwać naprzód wzdłuż Dwiny 
oraz od Murmańska wzdłuż toru kolejowego (sama kolej była 
przez bolszewików zniszczona). Niemcy obawiali się wówczas, 
że pochód wojsk angielskich może się udać, i że koalicja może 
wskrzesić tron carów; to też gotowali się już do marszu na 
Piotrogród i układali pocichu z sowietami, by one w danym razie 
wzięły na siebie obronę Moskwy. Tymczasem wkrótce wyprawa 
angielska utknęła całkowicie wskutek koncentracji wojsk 
sowieckich i w obawie przed ofensywą niemiecką. 

Pod względem militarnego panowania nad sytuacją niemieckie 
naczelne dowództwo postawiło w rezultacie skrom- nemi siłami na 
swojem. Politycznie natomiast Niemcy — wskutek związania się na 
terenie rosyjskim traktatem pokojowym jednostronnie z rządami 
sowieckiemi i wskutek dostosowania do tego całego swego 
postępowania1) — narazili się wszystkim przeciwkomunistycznym 
żywiołom. Opinja antykomunistyczna w Rosji zdawała sobie z tego 
sprawę, że w miesiącach letnich władzy sowieckiej groziło 
zawalenie się, i że czynnikiem, który pozwolił sowietom przetrwać 
czasy krytyczne, było uznanie ich przez Berlin i wyłączne z niemi 
liczenie się rządu niemieckiego w wewnętrznych stosunkach 
rosyjskich. To też nienawiść rosyjskich uświadomionych sfer 
politycznych, wrogich komunizmowi, była przeciw Niemcom 
zwrócona w tej samej mierze, co przeciw działaczom bolszewickim. 
Wyrazem tego było zamordowanie w lipcu przedstawiciela 
dyplomatycznego Niemiec w Moskwie hr. Mirbacha w własnej jego 
siedzibie urzędowej, i był zamach w sierpniu na Lenina. Jątrząc© 
działała też na owe koła rosyjskie w wy- 

*) W Berlinie np. wenerowano z zapałem przedstawiciela sowietów Joffego, 
który nie omieszkał Niemcom na miejscu przygotować i zorganizować rewolucji. 
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sokiej mierze polityka niemiecka w sprawie Ukrainy, Łotwy, 
Estonji i Gruzji1). 

Bolszewicy potrafili jednakowoż opanować sytuację. Po-
mimo, źe z wszystkich stron atakowały ich oddziały ,,dobro- 
wolców , wspomagane materjalnie i technicznie przez koalicję, 
zdążyli oni po całym szeregu zmagań zreorganizować armję i 
przejść do skutecznej ofensywy. Pomocą był im głęboki rozkład w 
szeregach ich przeciwników. Obok bohaterskiej młodzieży pod 
wodzą Korniłowa — przeważająca większość regularnych i 
„dzikich” oddziałów, walczących z bolszewikami, traktowała 
wojnę jako źródło łatwego zarobku. Pastwiono się nad winnymi i 
niewinnymi, cofano się po to, ażeby zabezpieczyć na sprzedaż 
zrabowaną zdobycz. „Do- browolcy , skutecznie konkurując z 
bolszewikami w zdzier- stwie, okrucieństwie i bezprawiu, ułatwili 
im przetrzymanie trudnej sytuacji. Uzbrojenie, dostarczone przez 
Anglików, trafiło niebawem do rąk czerwonej armji. Ludność 
zamknęła się w beznadziejnej apatji, a oddziały wojskowe 
Bredowa, Słaszczowa, Wrangla, po licznych sukcesach, wołały 
przekroczyć granicę i udać się z kijem żebraczym zagranicę, niż 
walczyć dalej. 

Spełzł też w rezultacie na niczem początkowo poważnie 
zapowiadający się wysiłek ochotniczego wojska czeskosło- 
wackiego"). Utworzone nad granicą Syberji, otrzymało ono było 
pod koniec marca zezwolenie od rządu sowieckiego na udanie się 
przez Władywostok na zachód Europy, ale w maju doszło, 
zaczynając od Czelabińska, do starć z różnemi oddziałami 
bolszewickiemi, co miało daleko idące konsekwencje. 

*) Według traktatu brzeskiego Rosja zrezygnowała z suwerenności nad 
Polską, Litwą i Kurlandją oraz uznawała traktat państw centralnych z Ukrainą. 
Niemiecko-rosyjska umowa uzupełniająca z 27 sierpnia r. 1918 nałożyła 
wprawdzie na Rzeszę Niemiecką obowiązek niemiesza- nia się w wewnętrzne 
stosunki Rosji i jej poszczególnych części składowych, z drugiej jednakowoż 
strony wymogła od sowietów rezygnację z suwerenności nad Łotwą i Estonją oraz 
zgodę na niepodległość Gruzji. — „Reichsgeselzblatt", r. 1918, nr. 130, str. 1154, 
— art. 7. na str. 1158. 

’) Szczegółowo u Benesza, tom II, str. 195 i n., 245 i n. oraz 300 i n. 
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Podczas bowiem, kiedy jedne grupy czeskosłowackie parły na 
wschód, w kierunku Władywostoku, inne zwróciły się ku środkowej 
Wołdze, zajmując Kazań, Symbirsk, Penzę, Samarę i grożąc 
Saratowowi. 

Francuski attache militaire, generał Lavergne, nalegał, 
począwszy od 1 czerwca, na przełożone swe władze w Paryżu, by 
sprzymierzeni, korzystając z czeskosłowackich operacyj 
wojskowych, interwenjowali zbrojnie w Rosji. Po kilkoty- 
godniowych wahaniach i rokowaniach rządy koalicyjne zde-
cydowały się, acz niechętnie, na interwencję, która wykonana miała 
być narazie przez wojska japońskie z uzasadnieniem, że koalicja 
idzie na pomoc Czechosłowakom, zagrożonym przez bandy jeńców 
niemieckich i austrjacko-węgierskich, że natomiast chce być nadal 
w przyjaznych stosunkach z Rosją. 

Tymczasem sytuacja wojsk czeskosłowackich bardzo się 
pogorszyła. Były one rozrzucone na olbrzymiej przestrzeni: grupa 
zachodnia w Rosji centralnej, od Penzy i Samary po Ural, grupa 
środkowa z głównym punktem oparcia w Czelabińsku — od Uralu 
do Omska i wschodnia — od Omska do Irkucka i Władywostoku. 
Gdy bolszewicy przecięli połączenie między grupami wschodnią i 
środkową, uniemożliwiając ostatniej posuwanie się ku 
Władywostokowi, grupa wschodnia cofnęła się na zachód w 
kierunku Czelabińska na pomoc swym rodakom. W początkach 
sierpnia wojska japońskie zaczęły zajmować wschodnią Syberję. Po 
dwóch miesiącach została opanowana kolej syberyjska, częściowo 
przez Japończyków, częściowo przez Czechosłowaków. Natomiast 
grupa zachodnia wojsk czeskich nie mogła wytrzymać nacisku czer- 
wonogwardzistów, tem bardziej, że sama uległa wpływowi 
elementów rozkładowych. Oprócz propagandy komunistycznej 
działało ujemnie poczucie ciężkiego zawodu, doznanego ze strony 
białogwardzistów rosyjskich, i świadomość, że Austro-Węgry chylą 
się ku upadkowi, a wyłania się niepodległe państwo 
czeskosłowackie, wskutek czego wojska czeskie nie chciały już 
dalej walczyć na miejscu, myślały jedynie o przedostaniu się na 
wschód i powrocie do kraju. To też generał Syrowy musiał pod 
koniec września wycofać je z nad Wołgi na Syberję. 
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Sparaliżowana też została — jak już wiemy — ofensywa 
Anglików na północy. Nad dolną Wołgą i na morzu Kaspij- skiem 
pozycja bolszewików umacniała się. 

Gdy wypadki te absorbowały Rosję sowiecką, która zresztą o 
wszystkiem myślała, tylko nie o wznowieniu wojny z Niemcami, 
armje niemieckie na froncie zachodnim staczały walkę decydującą 
z wojskami państw sprzymierzonych. Niemieckie naczelne 
dowództwo postanowiło sforsować tu zwycięstwo, ponieważ — 
jak twierdzi Ludendorff1) — czuło, że grozi mu rychłe odpadnięcie 
armij sojuszniczych państw centralnych. Bułgar ja miała w ręku, 
co chciała; o dalszej walce nie myślała, robiąc dobre interesy ze 
Stanami Zjednoczone- mi, którym sprzedawała masowo tytoń. 
Turcja po klęskach w Palestynie i Mezopotamji była u kresu sił. 
Przymierze Austro-Węgier mimo oficjalnych zapewnień wisiało 
na włosku. Przytem — dowodzi Ludendorff — wojska niemieckie 
były już zniecierpliwione i nie chciały jakoby prowadzić długich 
defensywnych walk pozycyjnych. Spieszyć się należało tern 
bardziej, by ubiec przybycie do Francji większych mas posiłków 
amerykańskich. Niemieckie naczelne dowództwo miało nadzieję, 
że moralna siła odporna wojsk koalicyjnych nie będzie już 
dostateczna, a siła ofensywna armji niemieckiej będzie pełna i 
skuteczna. Ludendorff nie doceniał przeciwnika, a nie uwzględniał 
po własnej stronie, że starsze roczniki niemieckie były zmęczone, 
młodsze zaś, świeżo z kraju przybyłe, zdeprymowane stosunkami 
wewnętrznemi, zgoła bez entuzjazmu do walki, nikłą posiadały 
wartość bojową. Przytem dywizje, sprowadzone z frontu 
rosyjskiego, zarażone już były pierwiastkami bolszewickiemi. 
Niemieckie naczelne dowództwo ściągało wojska swe, skąd tylko 
mogło, nietylko ze wschodu, ale również z Macedonji i Włoch. 
Mimo to wykazało się niezadługo, że były to rezerwy, liczbą i 
walorem niedostateczne do prowadzenia ofensywy na wielką skalę 
i przez dłuższy okres czasu. 

Ludendorff, „Meine Kriegserinnerungen", str. 432 i n. 
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Pierwsze uderzenie nastąpiło 21 marca na froncie, ciągnącym 
się od przedpola Arras do rzeki Oise‘y. Ataki zostały kilkakrotnie 
powtórzone aż do początków kwietnia ze słabym wynikiem na 
północy, z większym — w centrum i na połud- niowem skrzydle. 
Niemcy zajęli Bapaume, Peronne, Roye, Noyon, dalej Albert i 
Montdidier. Była to poważna zdobycz terenu, ale cel strategiczny 
ofensywy — zdobycie Amiens — nie został osiągnięty; wojska 
niemieckie nie posiadały już siły, by iść dalej naprzód. W kwietniu 
rzucili się Niemcy na odcinek nieprzyjacielski między Ypres a 
okolicę na południo- zachód od Lille. W ręce ich dostał się niewielki 
obszar, nie mogli zdobyć ani Ypres ani Bethune. Trzeci wypad 
nastąpił w końcu maja, ciągnąc się w głąb czerwca, na froncie od 
Laon ku Reims. Niemcy przekroczyli Chemin des Dames, zajęli 
Soissons i przestrzeń między rzeką Aisne'ą a Marną, docierając do 
Chateau-Thierry, oddalonego tylko o 60 kilometrów od Paryża. 
Ostatecznie w połowie lipca Niemcy zaatakowali po obu stronach 
Reims, od Marny aż do Massiges. Ofensywa ta zawiodła już 
wyraźnie, tylko Mamę zdołały przekroczyć najbardziej 
zaawansowane oddziały niemieckie. Miało się to wkrótce stać 
początkiem klęski niemieckiej. 

Widoczne było wyczerpanie się siły ofensywnej armji 
niemieckiej przy nicoględnem nią szafowaniu Ludendorffa; 
szczególnie korpus oficerski i podoficerski był fatalnie prze-
rzedzony. Rozkładowo na stan psychiczny wojsk niemieckich 
działały wiadomości niekorzystne z Niemiec i z państw ich 
sojuszniczych. Szczególnie przygnębiające wrażenie zrobiła klęska 
armji austrjackiej we Włoszech nad rzeką Piave: ofensywa 
austrjacka, rozpoczęta w połowie czerwca z nadzieją na zbliżenie się 
do Wenecji, zamieniła się na ucieczkę wstecz poza rzekę wśród strat 
najcięższych. 

Gdy chwiał się duch armji niemieckiej, i wyczerpywały się 
rezerwy, Clemenceau żelazną dłonią trzymał ster rządu 
francuskiego, a Foch z zimną rozwagą i męską energją oszczędzał 
siły wojsk sprzymierzonych, gromadził masy rezerw i 
przygotowywał się do generalnej kontrofensywy. Stało się to, w co 
Niemcy początkowo nie chcieli wierzyć, a co później chcieli ubiec: 
przybyły do Francji setki tysięcy wojska ame- 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 23 
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ry ańs iego. Niemieckiej akcji łodzi podwodnych, która transporty 
te miała udaremnić, rządy koalicyjne przeciwstawi y s utecznie 
udoskonalone środki obronne oraz wzmożoną ucIowę nowych 
statków. Dość, źe, gdy na początku marca armja amerykańska we 
Francji liczyła 300 tysięcy chłopa, liczba ta do końca czerwca 
podniosła się do 900 tysięcy. 

Zaledwie Niemcy przekroczyli Marnę, nastąpiło 18 lipca, 
niespodzianie dla nich, potężne uderzenie Francuzów w kierunku 
Soissons i na południo-zachód od Reims. Było to wzięcie stojących 
tam dywizyj niemieckich w obcęgi. Wśród du- życ strat w jeńcach 
i materjale wojennym wojska niemiec- ie cofały się aź do 
początków sierpnia za rzekę Vesle‘ę. Zaledwie się ta operacja 
skończyła, gdy w drugim tygodniu sierpnia zaczęła się nowa 
ofensywa na szerokim froncie. Anglicy atakowali na odcinku 
Arras-Montdidier, Anglicy i Francuzi od Montdidier do Soissons; 
później rozwinęła się akcja wojsk amerykańskich na St. Mihiel, na 
południe od Verdun. iemcy, pobici ponownie, cofnęli się na linję 
Bapaume — Pe- Noyon oraz opuścili we wrześniu całe kolano St. 
Mihiel. 

Wrażenie po stronie niemieckiej było fatalne, tem bar- ziej, źe 
uprzednio niemieckie naczelne dowództwo rozgłasza o 
ustawicznie swoje „Szege" i triumfy1). Jeszcze Niemcy nie oc onęli 
po ciosach ostatnich, gdy w pierwszej połowie paź ziernika 
nastąpiło szeroko przez wojska sprzymierzone założone 
sforsowanie głównych pozycyj t. zw. linji Siegfrie- a, ws u tek 
czego Anglicy wzięli Cambrai, Anglicy i Francu- ** Quentin, 
Francuzi — Laon i Chemin des Dames. 

wa tygodnie wojska aljanckie zdobyły okopy, które trwa- y 
przez cały rok 1917 i trzy kwartały roku 1918, poczem wyruszy y 
na wolne pole. Nastąpiło cofanie się armji niemiec- iej po nowemi 
uderzeniami nieprzyjaciół na olbrzymim roncie, ciągnącym się od 
morza aż do Mozeli. Na północy 

) Teraz zakazywano prasie pisać prawdę o wypadkach na froncie, or. w 
pozna s lem archiwum państwowem nakazy i zakazy, jakie „Ku- rJer oznans i 
otrzymał od zast. komendy generalnej piątego korpusu armji. 
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Belgowie i Francuzi zajęli Ostendę, Zeebrugge, Lille, Gandawę, 
bardziej na południe Anglicy — Valenciennes, Mau- beuge. 
Między rzekami Oise‘ą, Serre’ą i Aisne'ą Niemcy usiłowali stawić 
opór, zostali jednakowoż i z tej przestrzeni wyparci przez 
Francuzów za Hirson i Mezieres, ostatecznie Francuzi i 
Amerykanie wyparli Niemców między rzekami Aisne‘ą i Mozelą, 
za Sedan, Consenvoye i na odcinek, leżący na południe od Metzu. 

Tymczasem złamany był już opór Bułgarji i Turcji. W 
społeczeństwie i wojsku bułgarskiem panowały nastroje wrogie 
mocarstwom centralnym z powodu rewindykowania przez Turcję 
północnej Dobrudży. Sentyment rządu Malinowa dla Niemiec, 
Austro-Węgier i Turcji był bardzo powściągliwy. Przytem 
umundurowanie i wyżywienie armji nie było dostateczne. To też, 
chociaż front bułgarski, ciągnący się od Strumy poprzez jezioro 
Doiran na północ od Monastyru (Bitolji) i dalej do jeziora Ochrydy, 
był silnie umocniony, armja bułgarska nie wytrzymała w połowie 
września uderzenia wojsk koalicyjnych na centrum frontu. Oddała 
im najpierw trójkąt rzek Wardaru i Czerny, a następnie stolicę 
Macedonji Sztip i cofnęła się dalej ku północy. W kwaterze głównej 
wybuchły rozruchy. Rząd bułgarski poprosił 25 września o rozejm, 
który podpisany został 29 t. m. w Salonikach. Dnia 3 października 
germanofilski król Ferdynand zrzekł się korony na rzecz królewicza 
Borysa. W następstwie kapitulacji Bułgarji Rumunja wystąpiła 
znów aktywnie po stronie koalicji. 

Po odpadnięciu Bułgarji od przymierza państw centralnych 
przyszła kolej na Turcję. W Palestynie Turcy po klęskach końca 
roku 1917 trzymali front, ciągnący się od Jaffy ku Jordanowi. 
Anglicy uderzyli we wrześniu 1918 na prawe, nadmorskie skrzydło 
wojsk tureckich, przełamali je i wpadli kawalerją na tyły armji 
środkowej, przekroczyli Jordan, połączyli się ze zbuntowanemi 
szczepami arabskiemi, ogłosili szeika Husseina królem Hedźasu i 
zajęli Damaszek. Armja turecka skapitulowała. Ustąpienie 
germanofilskiego wielkiego wezyra paszy Talaat, ułatwiło 
rokowania 31 października w Moudros (Lemnos)'. W tymże jeszcze 
miesiącu Anglicy 

23“ 
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zajęli bez trudu Aleppo, ważny punkt komunikacji między Azją 
Mniejszą a Mezopotamją, w której sytuacja była już wcześniej 
opanowana. 

* ♦ 

Wiedeń i Peszt dawno łaknęły pokoju, znajdując się, jakby na 
wulkanie. Pragnienie to wzmogło się jeszcze bardziej, gdy Wilson 
w rocznicę rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone wojny z Rzeszą 
wypowiedział pod jej adresem w Baltimore mocne słowa1): 
,,Niemcy raz jeszcze oświadczyły, że siła, wyłącznie siła ma 
rozstrzygnąć, czy sprawiedliwość i pokój panować będą między 
ludźmi, czy prawo, tak, jak je Ameryka pojmuje, decydować ma o 
losach ludzkości, czy też supremacja jednego, tak, jak ją Niemcy 
pojmują, ureguluje losy ludzkości. Możemy przeto jedną dać tylko 
odpowiedź: siła, siła do ostateczności, siła bez zastrzeżeń i granic, 
która, triumfując, uczyni prawo kodeksem świata i w proch powali 
wszelkie samolubne tyranje.“ 

Cesarz Karol nie chciał w tych warunkach z losem Niemiec 
łączyć losu swojej monarchji. Doszło do ostrego konfliktu między 
nim a ministrem spraw zagranicznych, nieobliczalnym Czerninem* 

2), który, po dawnym okresie prób pokojowych wobec koalicji bez 
wiedzy rządu niemieckiego, szedł teraz w kierunku krańcowo 
odwrotnym wiązania Austro-Wę- gier z Rzeszą Niemiecką 
przymierzem jeszcze zacieśnionem. Gdy mu cesarz Karol zabronił 
angażowania monarchji na rzecz Niemiec nowemi zobowiązaniami 
natury militarnej, Czernin począł pracować nad projektem bardzo 
zwartej gospodarczej Mitteleuropy. Cesarz przeciwstawił się i 
temu. Czernin zignorował to i robił swoje dalej. Wówczas cesarz 
Karol skorzystał z kompromitacji Czernina w sporze z prezesem 
francuskiej rady ministrów Clemenceau3) i udzielił mu 

Wilson, str. 259, szczególnie 265. 
2) Czernin, str. 285 i n.; Helfferich, tom III, sir. 391. 
3) Na początku kwietnia Czernin oświadczył publicznie, że w sierpniu roku 

1917 hr. Armand z ramienia rządu francuskiego rokował o pokój z austrjackim hr. 

Reverterą, i że w lutym roku 1918 pertraktacje 
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w połowie kwietnia dymisji, mianując jego następcą zpowro- tem 
Buriana, Rzecz inna, że cesarz Karol, nie mniej od Czernina 
skompromitowany ujawnionym przez rząd francuski listem do 
Sykstusa Burbońskiego w sprawie tajnych propo- zycyj 
pokojowych pod adresem Poincarego, znalazł się podczas wizyty z 
Burianem w niemieckiej kwaterze głównej (12 — 16 maja)1) w 
trudnem położeniu. Chcąc naprawić opinję o austrjackiej wierności 
sojuszniczej, zgodził się na nową umowę polityczną i „związek 
broni". Prawdopodobnie jednak zarówno cesarz, jak austrjacko-
węgierski minister spraw zagranicznych nie bardzo się tem 
przejmował. Burian bowiem oświadczył już w czerwcu do 
austrjackich posłów socjalistycznych, że nie chce wojny przedłużać 
choćby o jeden dzień. 

I niemieckie zresztą naczelne dowództwo rozumiało już 

wówczas, że trzeba koniecznie szukać okazji do politycznych 

rokowań o pokój* 2). Na skutek poufnej w tym sensie opinji 

Hindenburga i Ludendorffa sekretarz stanu spraw zagranicznych 

Kiihlmann oświadczył publicznie w parlamencie niemieckim dnia 

24 czerwca: „Bez wzajemnej wymiany myśli (pokojowych) nie 

bardzo będzie można wobec potwornej wielkości tej wojny 

koalicyjnej i wobec liczby objętych nią sił, także pozamorskich, 

oczekiwać wyłącznie od czysto militarnych rozstrzygnięć, bez 

żadnych dyplomatycznych rokowań, absolutnego końca wojny". 

Otwartość ta kosztowała Kiihlmanna tekę sekretarza stanu. Po nim 

przyszedł Hin- 

zostały wznowione, rzekomo z inicjatywy Clemenceau. Ten odpowiedział 

ogłoszeniem listu cesarza Karola do ks. Sykstusa Burbońskiego z marca r. 1917 

(„Polska na przełomie dziejów", tom I, str. 428), a Czernina nazwał kłamcą. 

*) Filasiewicz, str. 458 i n. 

2) Do tego faktu i następnych wydarzeń: Helfferich, tom III, str. 524 i n., 421 

i n.; „Amtliche Urkunden. zur Yorgeschichte des Waf- fenstillstandes 1918 — Auf 

Grand der Akten der Reichskanzlei, des Aus- wdrtigen Amies und des 

Reichsarchius, herausgegeben vom Auswartigen Amt und vom Reichsministerium 

des Inneren*, str. 3 i n.; „Deutscher Reichstag", tom 313, str. 5607; Ludendorff, 

„Urkunden itd.“, str. 516, i „Meine Kriegserinnerungen", str. 552 i n., oraz 567 i 

n,; Burian, str. 283 i n.; Hintze we „Frankfurter Zeitung" z 31 lipca r, 1919. 
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tze, zbliżony do wszechniemców, co w demokratycznej większości 
parlamentarnej tem bardziej zrobiło wrażenie ujemne, że już 
uprzednio, w maju, sejm pruski odrzucił był większością głosów 
zasadę równości wyborów do ciała ustawodawczego. 

Gdy w drugiej połowie lipca nastąpił na froncie przełom, 
dążenie do spiesznego przerwania wojny przez zabiegi polityczne 
stało się dla Berlina i Wiednia tem pilniejsze. Podczas obrad 
ponownych w Spa w połowie sierpnia powszechne panowało 
przygnębienie; mówiono przyciszonym głosem. Tylko w sprawie 
polskiej — jak zobaczymy w następnym rozdziale — Niemcy czuli 
się panami sytuacji i odrzucali rozwiązanie austrjacko - polskie. 
Poza tem cesarz Wilhelm i kanclerz Hertling godzili się na 
propozycję austriacką, by się do koalicji zwrócono o pokój, tylko 
pod wpływem niemieckiego naczelnego dowództwa radzili zacze-
kać na oparcie się wojsk niemieckich o linję Hindenburga i postarać 
się o pośrednictwo jednego z państw neutralnych. Pod koniec 
sierpnia, podczas wizyty cesarza Karola w Dreźnie i Monachjum, 
trzej monarchowie zgodni byli, że trzeba się energicznie starać o 
pokój. 

Na zjeździe w Spa 11 września powtórzyła się sytuacja z 
połowy sierpnia: Burian był za bezpośredniemi „wyjaśnia- jącemi 
rozmowami przedwstępnemi" i nie taił, że zamierza wystąpić z 
wezwaniem w tym sensie do wszystkich państw wojujących, a 
Hintze zalecał pośrednictwo posła holenderskiego Geversa czyli 
królowej Wilhelminy. Jednakowoż przedstawiciele Niemiec, 
szczególnie naczelnego dowództwa, nie odrzucali wyraźnie 
projektu Buriana. Dnia 14 września rząd wiedeński, bojąc się 
ujemnych skutków zwłoki, wystosował zapowiedzianą notę do 
państw wojujących1). Wzywała je ona, by ,,wysłały delegatów na 
poufną, nieobowiązującą wymianę myśli o podstawowych 
zasadach zawarcia pokoju w miejscowości neutralnej zagranicą i w 
bliskim terminie*. 

Inicjatywa wiedeńska zawiodła: Balfour posądził notę o to, że 
chce tylko podzielić aljantów; Lansing stwierdził, źe 

„Amtliche Urkunden itd.”, str. 20. 
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Ameryka już określiła warunki pokojowe i nie potrzebuje brać 

udziału w konferencji przedwstępnej; Clemenceau orzekł surowo, 

że niema bezkarności za popełnione zbrodnie, że straszny rachunek 

musi być zapłacony. Niemiecki urząd spraw zagranicznych przed 

oświadczeniami koalicji odpowiedział był Wiedniowi, źe weźmie 

udział w wymianie myśli; po niepowodzeniu natomiast noty, 

dyplomacja niemiecka zarzuciła rządowi austrjacko-węgierskiemu, 

źe zepsuł plan zabiegów o pokój za pośrednictwem Holandji1). Ale 

spór ten był mało celowy wobec zawrotnego tempa wypadków 

wojennych, zarówno we Francji i Włoszech, jak na Bałkanach i 

azjatyckim terenie walki. 

Ludendorff, w latach zwycięstw tak buńczuczny, od 21 

września, a szczególnie pod koniec tego miesiąca nalegał 

gwałtownie („ungestiim') na rząd niemiecki, by się do koalicji 

zwrócił bezzwłocznie o rozejm2). On sam coprawda tłumaczy3), źe 

chodziło mu o takie pokierowanie sprawą, by mimo to podtrzymano 

w narodzie niemieckim wolę dalszej walki w razie, gdyby rządy 

sprzymierzone wystąpiły z warunkami niemożliwemi do przyjęcia. 

Łatwiej jednak było o tern mówić, aniżeli to wykonać. W Berlinie 

rząd zakomunikował 2 października alarmujące wezwanie 

Ludendorffa głównej komisji parlamentarnej’), co oczywiście w 

praktyce równało się wyjawieniu rzeczywistego stanu rzeczy 

całemu społeczeństwu niemieckiemu, to znaczy uświadomienie mu, 

że wojskowość niemiecka czuje się pokonaną. W komisji byli też 

przedstawiciele Polaków, Duńczyków i Alzatczyków. Komitet 

Narodowy Polski w Paryżu otrzymał wiadomość o tern doniosłem 

posiedzeniu i nie omieszkał o niem poinformować rządów 

sprzymierzonych. 

') Helfferich, tom III, str. 516. Innego zdania był Ludendorff — „Meine 

Kriegserinnerungen", str. 568 i „Urkunden itd.“, str. 521. 
2) „Amtliche Urkunden itd.“, str. 45 i n., szczególnie 59, 61, 64, 65 i 68; 

Helfferich: tom III, str. 534. 
3) „Kriegfiihrung und Politik", str. 306. 

*) „Amtliche Urkunden itd.", str. 66. 
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Dnia 29 września sekretarze stanu Hintze i Roedern za-
proponowali cesarzowi Wilhelmowi, by powołał rząd nowy, 
demokratyczny. „Rewolucja od góry” miała zapobiec rewolucji od 
dołu. Cesarz usłuchał rady; 30 września nastąpiła dymisja gabinetu 
Hertlinga, po którym 3 października przyszedł znany ze swych 
poglądów wolnościowych i dążeń pokojowych książę 
Maksymiljan Badeński, mając obok siebie jako sekretarzy stanu 
bez teki posłów Groebera i Erzbergera z Centrum, socjalistę 
Scheidemanna i postępowca Hauss- manna. Na stanowisku 
sekretarza stanu spraw zagranicznych zastąpił Hintzego Solf, przy 
którym podsekretarzem stanu był socjalista David. Program rządu 
nowego opowiadał się za rezolucją pokojową większości 
parlamentarnej z lipca r. 1917, za Ligą Narodów, oddaniem Belgji, 
za porozumieniem w sprawie odszkodowań i nieuzależnianiem 
dojścia do skutku pokoju powszechnego od utrzymania traktatów 
brzeskiego i bukareszteńskiego. Rząd godził się na powołanie w 
Polsce i państwach bałtyckich reprezentacyj narodowych, które 
uregulują stosunek krajów tych do ich sąsiadów, — w Niemczech 
zaś i Prusach zapowiadał demokratyzację ustroju. 

Pierwszym krokiem politycznym Maksymiljana Bodeń-
skiego było zwrócenie się do naczelnego wodza Hindenburga z 
telegraficznym kwestjonarjuszem1), pytającym, jaki jest stan 
rzeczy na froncie. Hindenburg odpowiedział2) wprawdzie, źe 
„jeszcze armja niemiecka stoi zwarta i odpiera zwycięsko wszelkie 
ataki’*, ale obstawał przy żądaniu naczelnego dowództwa z 29 
września, by natychmiast zrobiono nieprzyjaciołom propozycję 
rozejmową, bo „każdy stracony dzień kosztuje życie tysięcy 
dzielnych żołnierzy”. Ustnie dodano3), źe „ziemia niemiecka 
mogłaby być broniona do wiosny . Na pytanie kanclerza, czy 
można się zgodzić na utratę koloni j niemieckich i niemieckich 
obszarów, Alzacji, Lotaryngii i czysto polskich powiatów 
prowincyj wschodnich, brzmiała odpowiedź4): „Naczelne 
dowództwo liczy się, jeżeli inaczej nie można, z oddaniem 
niewielkich, po francusku mówiących * i 

ł) „Amtliche Urkunden itd.”, sir. 72. 
3) Tamże, str. 73. 

i •) Tamże, str. 72, przypisek. 
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części Alzacji i Lotaryngji. Oddanie niemieckiego obszaru na 
wschodzie nie wchodzi dla niego w rachubę." Na radzie wojennej 
w dniu 3 października1) Hindenburg oświadczył się za podstawą 14 
punktów Wilsona z zastrzeżeniem, że, nim Niemcy oddadzą 
znaczniejszy obszar ziemi, ,,muszą dalej walczyć, raczej upaść, niż 
stracić honor**. 

Rząd nie zgodził się na takie postawienie sprawy i w dniu 4 
października Maksymiljan Badeński wysłał do Wilsona za 
pośrednictwem dyrektora szwajcarskiego departamentu po-
litycznego notę* 2) w tym duchu, by prezydent Stanów Zjed-
noczonych „wziął w rękę wskrzeszenie pokoju, zawiadomił 
wszystkie państwa wojujące o prośbie (Rzeszy Niemieckiej) i 
zaprosił je do wysłania pełnomocników celem wszczęcia ro-
kowań**. Nota stwierdzała, że rząd niemiecki „przyjmuje program, 
z którym prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki wystąpił w 
orędziu do kongresu z 8 stycznia r. 1918 i w późniejszych swych 
oświadczeniach, szczególnie z 27 września3), jako podstawę do 
rokowań pokojowych'*, i prosiła o doprowadzenie do skutku 
„rozejmu powszechnego na lądzie, morzu i w powietrzu". 

Rząd wiedeński, w porozumieniu z Berlinem, wysłał do 
Wilsona za pośrednictwem posła szwedzkiego w Waszyngtonie 
analogiczną notę4), prosząc o rozejm na wszystkich frontach i pokój 
na podstawie programu prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

*) Ludendorff, „Urkundcn itd.“, str. 542. 
2) „Amtliche Urkunden itd.“, str. 74. 
3) Dnia 27 września r. 1918 Wilson, przemawiając w operze nowojorskiej, 

wysunął pięć postulatów: 1) Sprawiedliwość musi nie znać faworytów, jej jedyną 

regułą — równe traktowanie różnych narodów zainteresowanych. 2) Żaden interes 

specjalny czy odrębny narodu poszczególnego lub grupy narodów nie może być 

podstawą żadnej części- układu, jeżeli interes ten nie jest zgodny z dobrem 

ogólnem wszystkich. 3) Nie mogą istnieć związki, sojusze, konwencje lub 

porozumienia specjalne wewnątrz szerokiej rodziny ogólnej Ligi Narodów. 4) Nie 

mogą istnieć specjalne gospodarcze kombinacje samolubne, ani bojkot ekono-

miczny. 5) Wszystkie umowy i traktaty muszą być w całości podane do 

wiadomości całego świata. — Wilson, str. 299. 

•) Tamże, str. 332. 
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Do niemieckiej prośby o pokój odniosła się Francja bardzo 
krytycznie. Opinja angielska była mniej stanowcza. W otoczeniu 
prezydenta Stanów Zjednoczonych działały wpływy, częściowo 
żydowsko-finansowe, które nalegały na nieodtrącanie inicjatywy 
państw centralnych. Zresztą polityka taka odpowiadała ideologji 
Wilsona, który we wszystkich swoich enuncjacjach zastrzegał się 
stale, że Amerykanie nie walczą z narodem niemieckim, lecz tylko 
z niemiecką reakcją, z pruskim militaryzmem, ze zbrodniczymi 
Hohenzollernami i ich otoczeniem. Pokonanie reakcji, 
militaryzmu, Hohenzollernów w łonie społeczeństwa niemieckiego 
i dojście w Rzeszy do władzy demokracji było dla umysłowości 
Wilsona zagadnieniem ważniejszem od samego zwyciężenia Rze-
szy przez wojska koalicyjne na placu boju. To też prezydent 
Stanów Zjednoczonych był za nieuchyleniem się a limine od 
dyskusji dyplomatycznej z Berlinem, ale na szczęście, w 
porozumieniu z rządami sprzymierzonemi, postanowił, dyskusję tę 
przeprowadzić zapomocą not w sposób szczegółowy, bez 
pośpiechu, w tonie stanowczym, żądając poddania się Niemiec bez 
zastrzeżeń. W trakcie wymiany not, która trwała miesiąc, pochód 
zwycięski armij koalicji odbywał się dalej, a rozkład ustroju i 
organizacji życia niemieckiego potęgował się i pogłębiał. 

Dnia 8 października odpowiedział Maksymilianowi Ba- 
deńskiemu w imieniu Wilsona Lansing1) na ręce szwajcarskiego 
charge d‘affaires, prosząc o potwierdzenie, że „Niemcy pojmują 
warunki (prezydenta Stanów Zjednoczonych) w tym sensie, iż 
pertraktacje dotyczyć będą tylko porozumienia się co do 
praktycznych szczegółów zastosowania’* warunków. Ponadto 
Lansing pytał, czy Niemcy godzą się na opuszczenie okupowanych 
obszarów, oraz czy rząd niemiecki przemawia tylko za 
dotychczasowe władze Rzeszy. Na to replikował sekretarz stanu 
Solf 12 październikal 2) na podstawie kilkodniowych narad 
zbiorowych u kanclerza, że rząd niemiecki godzi się na tezę, iż 
celem rokowań byłoby porozumienie się 

lJ Wilson, str. 316. 
2) „Amtliche Urkunden itd.”, str. 106. 
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co do „praktycznych szczegółów zastosowania" programu 
prezydenta Wilsona. Solf stwierdził przytem za Niemcy i Austro-
Węgry zgodę na ewakuację obszarów okupowanych i oświadczył, 
źe kanclerz Rzeszy, opierając się na wielkiej większości 
parlamentu, „przemawia w imieniu rządu i narodu niemieckiego". 

Wobec tego podkreślił Lansing w nocie z 14 października1), że 
Niemcy przyjęli warunki „bez zastrzeżeń", i oznajmił, źe doradcy 
wojskowi Ameryki i jej sprzymierzonych zdecydują o warunkach 
ewakuacji i rozejmu. „Zgodzimy się tylko na takie warunki — 
mówił dokument waszyngtoński —, które dadzą gwarancję 
dzisiejszej militarnej przewagi." Nota żądała zaniechania walki 
łodzi podwodnych oraz nielegalnych i nieludzkich czynów 
cofających się wojsk niemieckich, jako też domagała się 
„zniszczenia samowolnej władzy, która tajnie, według własnego 
uznania zakłócić może pokój wojną, lub zmniejszenia tej władzy 
do faktycznej bezwładzy". Odpowiedź Solfa (21 października)2), 
znowu na podstawie kilkudniowych narad, odparła zarzut 
nieludzkich czynów, zapowiedziała, źe niemieckie łodzie 
podwodne nie będą torpedowały statków pasażerskich, i 
oświadczyła, że nowy rząd niemiecki „wolny jest od samowoli i 
nieodpowiedzialnych wpływów", i źe tak będzie i w przyszłości. 
Na to Lansing wysłał 23 października decyzję Wilsona3) tej treści, 
źe prezydent Stanów Zjednoczonych wobec powyższych 
zapewnień niemieckich „nie może odmówić przestudiowania z 
rządami sprzymierzonemi kwestji rozejmu, ale za możliwy uważa 
tylko rozejm, który postawi Stany Zjednoczone i narody sprzy-
mierzone w takiem położeniu, źe będą one mogły narzucić 
wszelkie postanowienia i uniemożliwić ze strony Niemiec kroki 
nieprzyjacielskie". Lansing komunikował z polecenia Wilsona, że 
„przy zawieraniu pokoju rząd Stanów Zjednoczonych będzie 
rokował wyłącznie z prawdziwymi przedstawicielami narodu 
niemieckiego, obdarzonymi autorytetem szczerze 
konstytucyjnym". 

ł) Wilson, str. 319. 
5) „Amtlichc Urkunden itd.“, str. 167. 
’) Wilson, str. 325. 
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Nota ta oburzyła do żywego niemieckie naczelne dowódz-
two. Ludendorff spowodował 24 października wysłanie do armji 
telegraficznego rozkazu1) z oświadczeniem: „Odpowiedź Wilsona 
wymaga militarnej kapitulacji, jest przeto dla nas żołnierzy 
niemożliwa do przyjęcia"* 2). Innego zdania był rząd berliński. 
Ludendorff musiał ustąpić, a Solf odpowiedział 27 października 
Lansingowi3), że w ustroju Rzeszy Niemieckiej zaszły głębokie 
zmiany, że i wojskowe władze podlegają rządowi. Wobec tego 
Lansing doniósł 5 listopada rządowi niemieckiemu4), że prezydent 
Wilson zakomunikował sprzymierzonym wymianę not, na co 
otrzymał zgodę ich na zawarcie pokoju na podstawie programu z 8 
stycznia roku 1918 i późniejszych wypowiedzeń się prezydenta — 
z zastrzeżeniami co do kwestji wolności mórz oraz co do tego, że 
te- rytorja okupowane mają być nietylko ewakuowane i uwolnione, 
ale i odrestaurowane (t. zn., że Niemcy mają zapłacić 
odszkodowania). Nota Stanów Zjednoczonych kończyła się tern, że 
generał Foch został upoważniony do zakomunikowania 
przedstawicielom rządu niemieckiego warunków rozejmu. 

* 

Monarchja austrjacko-węgierska faktycznie wówczas już nie 
istniała. W międzyczasie nietylko ją podminowały wrzenia 
społeczne, ale rozsadziły odśrodkowe prądy narodo 

*) „Amtliche Urkundcn itd.*', str, 196. 
2) Gdy niemieckie naczelne dowództwo w drugiej połowie września i na 

początku października nalegało na rząd berliński, by zaproponował koalicji 

zawarcie rozejmu i pokoju, nie wyobrażało sobie niewątpliwie, że już warunki 

przedwstępne wypadną tak twardo. Chodziło mu zresztą wówczas o przerwanie 

zapasów wojennych za wszelką cenę, aby zyskać na czasie i móc armję niemiecką 

zreorganizować i uzdolnić do wznowienia walki. Niemieckie naczelne dowództwo 

myślało o ewentualnem wznowieniu wojny, gdyby to się okazało konieczne: 

dowodem tego słowa Andrassy‘ego (str. 311), że niemieckie kierownicze czynniki 

wojskowe jeszcze w listopadzie nalegały na Wiedeń w sensie „przetrzymania**, 

bo Niemcy przyjdą Austro-Węgrom na wiosnę z pomocą. 

3) „Amtliche Urkunden itd.", str. 210. 

*) Wilson, str. 329. 
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we1). Rządy Hussarka w Wiedniu i Wekerlego w Peszcie nie 
zdołały powstrzymać rozwoju stosunków. Jeszcze w pierwszej 
połowie października łudzono się, że ocali się egzystencję 
monarchji, łagodząc sprawę Bośni i Hercegowiny, które miały się 
opowiedzieć, czy chcą należeć do królestwa Chorwacji, Slawonji i 
Dalmacji. Gdy to się okazało spóźnionym środkiem zaradczym, 
Austrja chciała się ratować projektem federacyjnym. Cesarz Karol 
wydał 16 października manifest „Do moich wiernych ludów 
austrjackich”, zapowiadający przekształcenie Austrji w państwo 
związkowe, co nie miało wykluczyć przyłączenia obszarów 
polskich do niepodległego państwa polskiego i udzielenia Triestowi 
stanowiska odrębnego. Dnia zaś następnego cesarz Karol ogłosił 
rozkaz do armji o utworzeniu państw narodowych. Wywołało to 
reakcję Węgier, które zażądały zerwania w tych warunkach zasady 
dualizmu austrjacko-węgierskiego i przejścia do unji personalnej, a 
zarazem powrotu wojska węgierskiego z frontu włoskiego dla 
obrony granic Węgier. Pociągnęło to za sobą dymisję wspólnego 
ministra spraw zagranicznych Buriana, po którym przyszedł na 
okres bardzo krótki hr. Andrassy. 

Nietylko jednak rozleciała się monarchja dualistyczna. Węgry 
wpadły w odmęt rewolucyjny, w którym zamordowany został Tisza 
jako przedstawiciel polityki silnej ręki, a wypłynął skrajny Michał 
Karolyi. W tym odmęcie rewolucyjnym Węgry szły ku bezwładowi 
i utracie znacznej części swego obszaru. Austrja została rozparcelo-
wana; Wiedeń stoczył się w przepaść nędzy, głodu i nieuniknionych 
stąd najcięższych wstrząśnięć; cesarz Karol zrezygnował z korony i 
uszedł zagranicę. 

Na gruncie międzynarodowym — po uprzednich aktach 
poszczególnych rządów sprzymierzonych na rzecz niepodległości 
narodów ujarzmionych, szczególnie Polski i Czechosłowacji2) — 
postawiły Stany Zjednoczone nad Austro-Wę- 

’) 0 Łych wypadkach przcdewszystkicm: Burian, „Drei Jahre aus der Zeit 

meiner Amtsfiihrung im Kriege", str. 301 i n., Helfferich, tom III, str. 552 i n. 
5) Będzie o tem mowa w rozdziale o stanowisku społeczeństwa polskiego. 
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grami krzyż w sposób ostateczny dnia 18 października w od-
powiedzi1) dość późnej na notę wiedeńską, proszącą o ro- zejm i 
pokój na podstawie programu Wilsona z 8 stycznia. Lansing 
oświadczył, źe prezydent Wilson nie może stanąć na gruncie 
sugestji rządu Austro-Węgier, bo od 8 stycznia zaszły bardzo ważne 
wydarzenia. A mianowicie „rząd Stanów Zjednoczonych uznał, że 
istnieje stan wojny między Czecho- słowakami a cesarstwem 
niemieckiem i austrjacko-węgier- skiem, oraz, że Rada Narodowa 
Czeskosłowacka jest de facto rządem wojującym, obdarzonym 
władzą właściwą do kierowania sprawami politycznemi i 
wojskowemi Czechosłowa- ków“. Tak samo rząd „uznał w 
najzupełniejszej mierze słuszność dążeń narodowych Jugosłowian 
do wolności". Prezydent „nie może przeto obecnie — 
konkludowała nota — przyjąć zasady zwykłej autonomji tych 
narodów jako podstawy pokojowej". Narody te same zdecydują, „o 
ile akcja rządu austrjacko-węgierskiego będzie mogła 
zadośćuczynić ich aspiracjom". 

Nim jeszcze nowy austrjacko-węgierski minister spraw 
zagranicznych Andrassy wyraził 27 października w nocie do 
Waszyngtonu* 2) zgodę ze stanowiskiem Wilsona w sprawie 
Czechosłowaków i Jugosłowian, oświadczając równocześnie 
gotowość do rokowań pokojowych „bez czekania na inne układy", 
Niemcy austrjaccy przyłożyli sami rękę do rozbicia Austrji. W 
wykonaniu bowiem manifestu cesarza Karola posłowie ich, jako 
zgromadzenie narodowe niemieckich ziem Austrji, wydali 21 
października z wolą wszystkich stronnictw proklamację3) o 
utworzeniu „własnego samodzielnego państwa niemiecko-
austrjackiego... na całym niemieckim obszarze zamieszkania (w 
Austrji), w szczególności także w krajach sudeckich" (północnych 
Czechach). Myśl Niemców austrjac- kich była zwrócona ku Rzeszy 
Niemieckiej, co wyraziło się szczególnie dobitnie na drugiem 
posiedzeniu ich zgromadzenia narodowego (30 października)4). Z 
okazji protestów prze 

Wilson, str. 333; por. u Benesza, tom II, str, 371 i n, 
2) Wilson, str. 335, 
3) „Głos Narodu” z 22 października r. 1918; Benesz, tom II, str. 407. 
a) Tamże, numer z 31 października t. r. 
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ciwko wspomnianej nocie Andrassy‘ego do Waszyngtonu, o której 
nawet przedstawiciel socjalistów niemiecko-austrjac- kich 
(Ellenbogen) oświadczył, że „opuszczenie Niemiec jest haniebnem 
wiarołomstwem”, różni mówcy domagali się wręcz połączenia 
państwa niemiecko-austrjackiego z Rzeszą. 

Równocześnie powstała dnia 28 października Polska Komisja 
Likwidacyjna na podstawie stwierdzenia przez polskie 
zgromadzenie poselskie, że ziemie polskie monarchji au- strjacko-
węgierskiej należą już w całości do państwa polskiego1). Tegoż dnia 
praski Narodni Vybor ogłosił niepodległość zjednoczonej 
Czechosłowacji, obejmującej między innemi także ziemie sudeckie* 

2). A w krajach południowo- słowiańskich odbyły się 29 
października manifestacje na rzecz niepodległej Jugosławji. Między 
innemi dnia tego sejm chorwacki3 *) uchwalił zniesienie stosunku 
prawno - państwowego pomiędzy królestwem Dalmacji, Chorwacji 
i Sławonji a królestwem węgierskiem oraz pomiędzy królestwem 
Chorwacji i Sławonji a Austrją, oświadczając się za jednem niepod- 
ległem państwem serbsko-chorwacko-słoweńskiem. 

W myśl wspomnianej wzwyż noty Andrassy'ego do Wa-
szyngtonu z 27 października Wiedeń zwrócił się w dwa dni później 
do Włochów, którzy wszczęli byli zwycięską ofensywę, o rozejm, 
o czem cesarz Karol doniósł telegraficznie cesarzowi Wilhelmowi 
30 października’). Rozejm, którego warunki koalicja opracowała w 
Wersalu, został podpisany 3 listopada w willi Giusti5), niedaleko 
wsi Abano, położonej pod Padwą. Delegacji austrjacko-węgierskiej 
przewodniczył generał Weber, włoskiej — generał Badoglio. 
Rozejm nakazywał m. i.: zupełną demobilizację armji austrjacko-
węgierskiej; ewakuację wszystkich okupowanych krajów; ewa-
kuację w dwa tygodnie wszystkich wojsk niemieckich z frontu 

x) Szczegóły w rozdziale o stanowisku społeczeństwa polskiego. 
2) „Głos Narodu" z 31 października r. 1918. 
3) Tamże, numer z 30 października t. r. 
A) „Amtliche Urkunden itd.", str. 207. 
6) Wydawnictwo francuskiego ministerjum spraw zagranicznych; „Gaerre 

europeenne — Documents 1918 — Corwentions d‘armistice , str. 15. 
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włoskiego, bałkańskiego i wogóle z terytorjum Austro-Wę- gier; 
internowanie tych wojsk niemieckich, któreby się do powyższego 
nakazu nie zastosowały, i t. p. 

W Niemczech tymczasem dokonywał się i pogłębiał przewrót 
polityczny. Maksymiljan Badeński sterował w kierunku 
demokratycznego ustroju monarchicznego. Już 28 października 
cesarz Wilhelm wydał orędzie do kanclerza, kończące się słowy: 
„Urząd cesarza jest służbą dla ludu"1). Jednakowoż koła nietylko 
socjalistyczne, ale i demokratyczne domagały się abdykacji 
Wilhelma i rezygnacji następcy tronu. Żywioły umiarkowane w 
rządzie miały nadzieję, że masy zadowolą się zaprowadzeniem 
regencji bez zmiany konstytucji i powołaniem do życia rządu pod 
sterem socjalisty. Ale w kraju zaczęły się rozruchy. Najpierw 
zbuntowali się marynarze. Z Kilonji, Hamburga i Bremy rozlała się 
szeroko fala rewolucyjna. Wypuszczano więźniów. Agenci 
sowieccy działali: była to jakgdyby zemsta dziejów za to, że Niemcy 
rzuciły Rosję w otchłań anarchji leninowskiej. Wszędzie szerzyło 
się przekonanie o winie tych, co dotąd zasiadali na tronach, i tych, 
co trony te podpierali. Pierwsza detronizacja nastąpiła 7 listopada w 
Monachjum. W Berlinie wódz socjalistów większości Scheidemann 
ogłosił republikę niemiecką (9 listopada). Kanclerz obwieścił 
abdykację cesarza i rezygnację następcy tronu przed ukończeniem z 
nimi rokowań. Wilhelm i cesarzewicz uciekli do Holandji. 
Socjaliści utworzyli radę przedstawicieli ludu i polecili zakładanie 
rad robotniczych i żołnierskich. Wojska etapowe przyłączyły się do 
rewolucji, nie chcąc już walczyć ani na zachodzie ani na wschodzie. 
Maksymiljan Badeński złożył swój urząd w ręce socjalisty Eberta. 

Dnia 11 listopada nastąpiło podpisanie rozejmu w Re- thondes* 

2), w lesie przy Compiegne. Dokument nosi podpisy 

O tem i następnych faktach najlepiej u Helffericha, tom III, sir. 562 i n. 

2) „Guerre europeenne itd.” str. 27; „Amtliche Urkunden itd. , str. 262. 
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Focha i admirała Weymissa oraz Erzbergera, Winterfelda, 
Oberndorffa i Vanslowa. Główne postanowienia były następujące: 
natychmiastowe opróżnienie Belgji, Francji, Alzacji, Lotaryngji i 
lewego brzegu Renu; okupacja koalicyjna na koszt Niemców po 
Ren, a po prawym brzegu przedpoli Moguncji, Koblencji i Kolonji 
w postaci 30-tokilometrowych półkoli; neutralizacja 10-
ciokilometrowej strefy po prawym brzegu; na wschodzie 
natychmiastowe przez Niemców opróżnienie Austro-Węgier, 
Rumunji i Turcji, obszarów zaś, należących przed wojną do Rosji, 
,,skoro koalicja z uwzględnieniem ich położenia wewnętrznego 
(wobec niebezpieczeństwa bolszewickiego) uzna chwilę za 
odpowiednią"; zrzeczenie się przez Niemcy traktatu 
bukareszteńskiego i brzeskiego; ewakuacja Afryki Wschodniej; 
wydanie wielkiej ilości dział, karabinów maszynowych, miotaczy 
min, samolotów, samochodów, parowozów i wagonów 
kolejowych; wydanie łodzi podwodnych i szeregu wielkich statków 
wojennych, a rozbrojenie reszty statków i strzeżenie ich przez 
koalicję; utrzymanie blokady portów niemieckich z ewentualnem, 
w razie konieczności, aprowizowaniem Niemiec przez państwa 
koalicyjne; zabezpieczenie wolnego przejazdu przez Kategat oraz 
„wolny dostęp państw sprzymierzonych do obszarów, 
ewakuowanych przez Niemców na wschodzie, albo przez Gdańsk, 
albo Wisłą, by móc ludność zaopatrzyć w żywność i w celu 
utrzymania porządku". Trwanie rozejmu ustanowiono na 36 dni z 
możliwością przedłużenia tego okresu, co też uczyniono kilka razy. 

Potęga państw centralnych, która przez blisko cztery lata 
wydawała się niezwyciężalną, leżała rozbita u stóp państw 
sprzymierzonych. Zaczęły się przygotowania do konferencji 
pokojowej w Paryżu. Natomiast na wschodzie Rzeszy Niemieckiej, 
na ziemi wielkopolskiej, zapaliła się pożoga wojenna, wybuchło 
powstanie. 

Polska na przełomie dziejów. T. 11. 24 



ROZDZIAŁ DRUGI 

Stanowisko w sprawie polskiej państw centralnych 

Nowe targi berlińsko-wiedeńskie wiosną i latem r. 1918; rząd niemiecki forsuje 

swoje rozwiązanie t. zw. „kandydackie" wobec Wiednia i Warszawy (narady w 

Spa, szczególnie w połowie sierpnia); ostatnie rokowania w sprawie polskiej w 

postaci narad ekspertów niemieckich i au- slrjacko-węgicrskich w Berlinie (koniec 

września) wykazują jeszcze współzawodnictwo w dążeniu do gospodarczego 

spętania Polski i nieustępliwość Niemiec w żądaniu „poprawienia" granicy mimo 

doznanej już klęski we Francji. — Wobec Królestwa słowa a czyny wiedeńskie i 

sprzeczności niemieckie; wobec społeczeństwa zaboru pruskiego od niemieckiej 

politycznej ofensywy do defensywy (jesień); niemiecka mobilizacja obrony 

wojskowej i przyspieszenie wybuchu powstania wielkopolskiego (27 grudnia). 

Wiosną roku 1918 ani Austro-Węgry, ani Niemcy nawet nie 
liczyły na poważniejsze w wyniku wojny światowej zdobycze 
terytorjalne na zachodzie. W Berlinie miano wprawdzie nadzieję, źe 
wielka ofensywa we Francji przyniesie orężowi niemieckiemu 
decydujący sukces strategiczny, patrzano nań jednakowoż jako na 
środek do zmuszenia koalicji, by zrezygnowała z żądań swych, jak 
np. Francja z aspiracyj do Alzacji i Lotaryngji, i zdecydowała się na 
zawarcie „pokoju porozumienia". Za kompromisowość na 
zachodzie państwa centralne chciały się odszkodować na 
wschodzie. W okresie brzeskim rozwinęły się zarówno w Berlinie 
jak Wiedniu bardzo szerokie plany wschodnie. Stąd zaznaczyła się 
znowu w sprawie polskiej między Niemcami a Austrją silna kolizja. 

Wiedeń w pierwszych latach wojny, za Buriana, lekceważył 
zagadnienie polskie i więcej niż powściągliwie odnosił się do 
projektu rozwiązania austrjacko-polskiego; za Czernina monarchja 
naddunajska zrobiła ze sprawy polskiej przedmiot 
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targu dla wyhandlowania „cenniejszych" wartości, a w okresie 
Brześcia Litewskiego sama zdemaskowała całą w stosunku do 
narodu polskiego obłudę; teraz w ostatnich miesiącach wojny, gdy 
do steru ministerjum spraw zagranicznych wrócił znów Burian, 
począł okazywać wielki zapał dla programu połączenia Polski z 
Austro-Węgrami. W braku innych perspektyw, a przy 
bezwzględnem pragnieniu jak najszybszego ukończenia wojny, 
owoc polski wydał się obecnie politykom wiedeńskim bardzo 
pożądany i jedynie możliwy. Ale w Polsce po Brześciu wciąż 
jeszcze panowało wielkie na Austrję rozgoryczenie. Wśród 
aktywistów, przynajmniej znacznej ich części, zwracały się 
tendencje raczej ku Berlinowi, gdzie kuhlmannowskie kombinacje 
austrjacko-polskie z końca roku 1917 przestały już być aktualne i 
realne, tern bardziej, że od wiosny roku 1918 wzmógł się znowu 
wpływ naczelnego dowództwa na politykę niemiecką. 

Berlin manewrował teraz w Polsce w ten sposób, że 
ogólnikowem budzeniem nadziei Polaków co do Białorusi 
powodował konkretne i formalne angażowanie się aktywistów 
polskich, a ze swej strony unikał kroków zobowiązujących. Gdy w 
marcu Adam Ronikier i Franciszek Radziwiłł z całym rozmachem 
szli w Berlinie ku zawarcia przymierza1), kanclerz Hertling 
odpowiedział (18 marca) ostrożnie* 2): „Chętnie zbadamy, czy i o 
ile inicjatywa ta da się pogodzić z celem, do którego zmierzają oba 
rządy, — z celem, by z nowopowsta- łem państwem żyć stale w 
dobrych stosunkach sąsiedzkich przy zabezpieczeniu własnych 
interesów". Na oświadczenie to powołał się następnie (22 marca) 
demokratyczny wicekanclerz Payer3), a parlament niemiecki 
ograniczył się do powzięcia platonicznej o Polsce, a zarazem 
Kurlandji i Litwie rezolucji’), wyrażającej nadzieję, że „poczyni się 
(tam) zaraz kroki, by zapoczątkować budowę państwowości z kra-
jową administracją cywilną, oraz, by umowy z Rzeszą Niemiecką, 
których życzą sobie dotychczasowe przedstawiciel- 

’) Zob. rozdział o stanowisku społeczeństwa polskiego. 
2) „Deutscher Reichstag", tom 311, str. 4425. 
3) Tamże, str. 4539. 
*) Tamże. 

24“ 
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siwa narodowe, możliwie wnet zostały zawarte**. Gdy w końcu 
kwietnia nowy prezes polskiej rady ministrów Steczkowski w 
nocie do Berlina i Wiednia stawił los przyszłej Polski urzędowo na 
kartę przymierza z państwami centralnemi, mając w rzeczywistości 
na myśli przedewszystkiem Niemcy’), niemiecki urząd kanclerski 
odpowiedział2) znowu oględnie, i to po długim namyśle, że 
życzenia rządu polskiego będą ,,zbadane gruntownie i życzliwie**, 
dodając: ,,Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy polskiej nie nastąpi 
bez porozumienia się z właściwemi organami narodu polskiego". 
A na otwarcie rady stanu Hertling wysłał elastyczne życzenia3): 
,,Oby obradami rady stanu kierowało takie samo zaufanie do 
mocarstw centralnych, jakie one ujawniły wobec narodu polskiego 
w proklamacji z 5 listopada 1916 roku, wówczas wypłynie z jej 
uchwał obfite błogosławieństwo dla narodu polskiego"’). 

Program niemiecki w sprawie państwa polskiego5) oznaczał 
obecnie znowu w rzeczywistości: wykluczenie rozwiązania 
austrjacko - polskiego, a zrealizowanie ,,rozwiązania 
kandydackiego* *', czyli przyznania Polsce ,,wolnej" (rzekomo) 
elekcji króla z siedzibą w Warszawie (nie Wiedniu); silne 
uzależnienie państwa polskiego od Niemiec; znaczne na zachodzie 
i północy obcięcie Królestwa na rzecz Rzeszy. Z po- stępującem 
zaś w następnych miesiącach osłabieniem siły militarnej Niemiec 
zaczęto forsować załatwienie sprawy polskiej w sposób powyższy 
— ,,w porozumieniu" z Wiedniem i Warszawą — jeszcze przed 
rozpoczęciem rokowań między państwami wojującemi o pokój 
powszechny. 

’) Zob. rozdział o stanowisku społeczeństwa polskiego. 
■) Por. mowę Steczkowskiego na posiedzeniu rady stanu 26 czerwca r. 

1918 — spraw, sten. 
3) Sprawozdanie sten. 

*) Burian, chcąc radę stanu pozyskać dla Wiednia, podkreślił w depeszy do 
niej prawo Polski stanowienia o własnym losie i wyraził nadzieję, że utworzona 
zostanie podstawa, na której naród polski będzie mógł zadecydować o przyszłości 
Polski „w sposób zabezpieczający jej wielkość i powodzenie — spraw, sten, z 
pos. 22 czerwca t. r. 

•*) O tern i faktach następnych: Ludendorff, „Mcine Kriegserinne- 
rungen", str. 553 i n. oraz „Urkunden itd.‘‘, str. 511; Burian, str. 256 i n.; 
Askenazy, 342 i n., 348 i 481; „Deutscher Reichstag", tom 313, str. 5609. 
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Targi o berlińskie czy wiedeńskie rozwiązanie sprawy polskiej 
odbywały się na wszystkich konferencjach, na których się sternicy 
Austro-Węgier spotykali z kierownikami Rzeszy. Tak było 12 do 16 
maja w Spa, tak było 11 do 12 czerwca w Berlinie; do tego samego 
zagadnienia powrócił niemiecki urząd spraw zagranicznych 18 lipca 
i 3 sierpnia; ten sam spór toczył się jeszcze 14 sierpnia w Spa, gdy 
już Austro-Węgry od tygodni stały pod fatalnem wrażeniem klęski 
nad rzeką Piave, a armja niemiecka we Francji doznawała jednego 
uderzenia po drugiem. Burian stwierdza wyraźnie, że niemiecki 
projekt polskiej rzekomej „wolnej elekcji" zmierzał w 
rzeczywistości do stworzenia „państwa buforowego z silnem 
oparciem o Niemcy", i że Berlin groził Warszawie „karą" na 
wypadek jej przechylenia się na rzecz austrjacko-polskiego 
rozwiązania. 

Plan niemiecki doznał szczególnego rozwinięcia i pogłębienia 
w pierwszej połowie lipca, a więc wówczas, gdy wojska niemieckie, 
acz z trudem, zbliżały się do Marny, w nadziei niewątpliwie, że 
pójdą na Paryż. Dnia 2-go tego miesiąca, na naradzie politycznych 
i wojskowych kierowniczych czynników niemieckich w Spa w 
obecności cesarza Wilhelma, przekreślono stanowczo, po raz 
niewiadomo już który, rozwiązanie austrjacko-polskie, 
postanowiono wzmocnić politykę antypolską na Litwie i 
powierzono naczelnemu dowództwu opracowanie projektu 
rozszerzenia polskiego pasa granicznego, który miał być 
przyłączony do Rzeszy. 

Po trzech dniach otrzymał kanclerz Hertling memorjał od 
Hindenburga, opracowany przez Ludendorffa. Nie obstawał on 
wprawdzie przy granicy Bobra—Narwi—Bzury— Warty, ale 
wyciągał ręce po obszar Kalisz—Konin z 20 tysiącami kilometrów 
kwadratowych, z których 8 tysięcy miało ulec bezzwłocznemu 
wywłaszczeniu i skolonizowaniu przez kilkaset tysięcy rodzin 
niemieckich. 

Kanclerz Hertling, „uczciwy Niemiec-katolik", nie miał nic 
przeciwko temu i w raporcie dla cesarza z 15 lipca tak określił istotę 
niemieckiego rozwiązania sprawy polskiej (w streszczeniu): 
utrzymanie dotychczasowego stanowiska Niemiec w Polsce, czyli 
gospodarczej, militarnej, a co za tern 
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idzie, i politycznej zależności Polski od Niemiec; konwencja 
kolejowa; udział Polski w kosztach wojennych; sprostowanie 
granicy. Gdyby Polska miała się upierać przy powołaniu na tron 
swój cesarza Karola, mianoby jej nałożyć tak ciężkie warunki, by 
one ją powstrzymały od tego kroku. To owa ,,kara , o której mówi 
Burian. Z tą groźbą udał się ambasador niemiecki hr. Wedel do 
Wiednia, a misję w Warszawie zlecono generał-gubernatorowi 
Beselerowi. Tak Berlin pojmował polską ,,wolną elekcję" i 
,,porozumienie się" z Warszawą i Wiedniem co do rozwiązania 
sprawy polskiej. Nie dziw, że w tych warunkach rząd niemiecki 
uważał za rzecz konieczną załatwić kwestję polską, ,,nim jeszcze 
rozpoczną się ogólne rokowania pokojowe w Europie", co już 24 
czerwca podkreślił Kuhlmann. 

Od postanowień lipcowych sternicy nawy niemieckiej nie 
odstąpili na konferencji w Spa w połowie sierpnia, która była 
ostatniem spotkaniem się dwóch cesarzy. Hertling wygrał 
wówczas w rozmowie z Burianem na rzecz niemieckiego roz-
wiązania „kandydackiego" zagalopowanie się wobec cesarza 
Wilhelma Janusza Radziwiłła i Ronikiera, którzy dopiero co byli 
opuścili niemiecką kwaterę główną1). Burian oponował. Obrady 
odroczono do dalszych rokowań w związku z projektowanym 
wyjazdem kanclerza i Hintzego do Wiednia. 

Tymczasem Berlin forsował swoją koncepcję w Króle stwie. 
Wszyscy niemieccy wyżsi urzędnicy w Warszawie otrzymali 
instrukcje, by na społeczeństwo polskie oddziałali w tym sensie, 
przedstawiając mu, że austrjacko-polskie roz wiązanie 
kosztowałoby Polskę oddanie Rzeszy Niemieckiej bardzo 
szerokiego pasa granicznego, włącznie całego zagłębia 
dąbrowskiego. 

Rząd niemiecki postanowił na rzecz swego rozwiązania 
„kandydackiego" z oparciem Polski o Rzeszę rzucić, jako przynętę 
dla Polaków, kwestję Wilna. Hintze telegrafował 28 sierpnia do 
naczelnego dowództwa, wskazując niedwuznacznie Janusza 
Radziwiłła i Adama Ronikiera2), że zako- 

Zob. rozdział o stanowisku społeczeństwa polskiego. 

Ten dokument i następny u Ludendorffa „Urkunden itd.“. sir 511 i n. 
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munikowano mu ściśle poufnie, że Polacy pragną, o ile chodzi o 
Chełmszczyznę, linji Prypeć — Bug, ponadto obszaru bia-
łoruskiego dla wspólnej granicy z Rosją, a w sprawie Wi- 
leńszczyzny — plebiscytu na obszarze miasta Wilna i czterech 
sąsiednich powiatów, i to pod kontrolą komisji mieszanej, złożonej 
z Niemca, Polaka i Litwina; aktywiści polscy chcą rozstrzygnąć 
kwestję: Warszawa — Wilno lub też Warszawa — Kraków — 
Wiedeń. Hintze zagroził Ronikierowi daleko idącemi „poprawkami 
granicznemi" na wypadek wybrania drugiej alternatywy, a 
niemieckiemu naczelnemu dowództwu radził: należy spowodować 
kompromis między Polakami a Ukraińcami w sprawie 
Chełmszczyzny, nie przyznając zresztą Polsce całej linji Bugu; co 
do Wilna, które „w obrębie Litwy pozostałoby obcem ciałem'*, a 
którego oddanie Rosji znaczyłoby przesunięcie granicy rosyjskiej 
„niebezpiecznie blisko**, nie należy go „jeszcze teraz 
przyobiecywać** Polakom, ale należy „im już otworzyć widoki’* 
na przyjęcie projektu plebiscytowego, o ile przedtem ku 
całkowitemu naszemu zadowoleniu wypełnione będą pewne 
warunki, prze- dewszystkiem zaś przyjęta będzie konwencja 
wojskowa**. 

Ludendorff w odpowiedzi z 31 sierpnia, wobec wyraźnej już 
klęski armji niemieckiej we Francji, postawił „w sprawie polskiej 
na pierwszem miejscu, jako usilnie pożądane, rozwiązanie jej w 
porozumieniu z Polakami przed rozpoczęciem układów na 
zachodzie". Z tej przyczyny zgodził się na projekt Warszawa — 
Wilno pod stanowczym warunkiem „niezbędnego przyłączenia się 
(Anschluss) Polski do Niemiec** i nieutrudniania przewozu do 
Ukrainy i Rosji. Ludendorff precyzował postulaty: sojusz z 
konwencją wojskową, kolejową, wywiadowczą i gospodarczą, 
zrobienie z puszczy białowieskiej i terenu, dającego do niej 
przystęp, pruskiej domeny państwowej; zagwarantowanie dla 
towarów tranzytowych wolności od cła, przejęcie części 
niemieckiego długu wojennego. Zważywszy, że kanclerz w grudniu 
roku 1917 Wilno już przyrzekł był Litwinom, należy — radził 
Ludendorff —, korzystając z zachowania się taryby w ostatnim cza-
sie, „na drodze konfliktu od tego przyrzeczenia się odczepić**. 
Ludendorff chciał, by pomniejszona Litwa weszła w „unję 



 

376 

osobistą z Rzeszą, lub jeszcze lepiej z Prusami"1). Był on 
przeciwny plebiscytowi na Wileńszczyźnie, by nie stwarzać 
precedensu i „nie otwierać Polakom drzwi, wiodących do zakusów 
na inne rzekomo polskie terytorja na podobnej drodze . Dalszym 
warunkiem miało być zobowiązanie się Polski, źe „zrezygnuje z 
wszelkich pretensyj do Litwy i nfe wywoła, ani nie poprze żadnej 
agitacji polskiej w Rzeszy Niemieckiej, ani na Litwie". W razie 
niepowstania (w myśl powyższego planu) większej Litwy, 
mogącej być podstawą koncentracji wojsk niemieckich, 
Ludendorff żądał bezwarunkowo przyczółków mostowych 
Ostrołęki, Łomży i Osowca. W sprawie granicy polsko-ukraińskiej 
był za porozumieniem. Od rozwiązania austrjacko-polskiego radził 
odstraszyć Polaków wskazaniem możliwie szerokiego pasa 
granicznego dla Niemiec, o ile kanclerz nie czuł się już wobec 
Polski lub Au- stro-Węgier skrępowany wymiarem pasa 
granicznego według memorjału z 5 lipca, który stanowił minimum 
żądań wojskowych. W razie rozstrzygnięcia austrjacko-polskiego 
Ludendorff wykluczał też bezpośrednią granicę Polski z Rosją, od 
której państwo polskie miało być w tych warunkach oddzielone 
Litwą. 

Trzeba się było doczekać klęski armji niemieckiej na froncie 
francuskim, by Ludendorff poczuł pragnienie spiesznego 
rozstrzygnięcia sprawy polskiej, „w porozumieniu" z Polakami za 
cenę Wileriszczyzny dla Polski* 2), a dla Niemiec — nietykalności 
zaboru pruskiego, aneksji pasa granicznego i uzależnienia państwa 
polskiego od Rzeszy. Interes 

*) Przeciwko unji osobistej z Rzeszą względnie z Prusami, a więc 
przeciwko unji z Hohenzollernami było właśnie skierowane zachowanie się 
taryby w ostatnim czasie, a mianowicie jej lipcowa uchwała elekcyjna, mianująca 
królem Litwy z siedzibą w Wilnie księcia Wilhelma z rodu Urach, protegowanego 
Erzbergera. Przedtem, w czerwcu, król saski badał przez ministra swego 
Seydewitza grunt dla unji litewsko-sa- skiej. — Zaznaczyć jeszcze należy, że w 
końcu lipca przekształcono Ober-Ost-Verwaltung na Yerwaltung Litauen und 
Baltische Lande, na której czele po odwołaniu hr. Waldersee stanął generał 
Harbou. 

2) Rzecz inna, że postanowienie w sprawie Wileńszczyzny przeczyło całej 
dotychczasowej polityce niemieckiej na ziemiach litewsko-polskich, 

rozwijającej się według dyrektywy Ober-Ostu: ,,Zwalczać wpły- 
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dla Niemiec nienajgorszy, szczególnie jak na ówczesną ich sytuację 
militarną na zachodzie. 

Nazewnątrz nie mówiło się o tern głośno. Tak postąpił np. 
Hintze, gdy 24 września przemawiał w komisji głównej 
parlamentu1) i zapowiadał postanowione podczas pobytu swego w 
Wiedniu (między 3 a 5 września* 2) bliskie narady ekspertów w 
Berlinie, w których toku miano „wysłuchać głosów Polaków". 
Hintze, ograniczając się do spraw gospodarczych i kulturalnych, 
oznajmił, że Niemcy dążą do ekonomicznego równouprawnienia 
państw centralnych z Polską na rynku polskim, za co są „gotowe 
przyjąć Polskę do przyszłego środkowoeuropejskiego przymierza 
gospodarczego". Żądał równouprawnienia w Polsce Niemców, 
Austrjaków i Polaków w dziedzinie handlu, przemysłu i nabywania 
własności, szczególnie gruntów miejskich i ziemi. Oświadczył się 
za polegającym na wzajemności wolnym tranzytem osób i to-
warów, za wzajemną wolną nawigacją na drogach wodnych. W 
dziedzinie kulturalnej wysunął postulat utrzymania ustaw, 
wydanych w czasie okupacji w interesie niemieckich szkół i 
kościołów. 

Chociaż oświadczenie to nie dotykało kwestyj terytorialnych, 
politycznych i wojskowych, dążenia zachłanne uwydatniały się w 
niem bezwzględnie. Nawet tam, gdzie była mowa o wzajemności 
gospodarczej, chodziło o zupełnie nieproporcjonalne korzyści 
Niemiec. Polska miała być częścią składową niemieckiej 
Mitteleuropy. 

Wspomniane narady ekspertów3), które się w końcu września 

odbyły w Berlinie bez udziału Polaków pod sterem Hatzfelda i 

Ugrona, były ostatnim, koronującym dzieło dokumentem i obrazem 

rzeczywistych zamiarów państw cen 

wy polskie i przeciwstawiać im inne narodowości, jak Litwinów, Białorusinów, 

Żydów." — „Z dokumentów chwili" zesz. 104, str. 12, Tamże zestawienie 

głównych objawów politycznego ucisku i gospodarczego wyzysku żywiołu 

polskiego na Litwie. 

„Frankfurter Zeifung" z 25 września r. 1918; ,,Kurjer Poznański" z 26 
września t. r. 

2) Burian, str. 263, 
3) Gratz i Schullcr, sir, 321 i n. 
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tralnych względem Polski. Wnioski ekspertów szły w na-
stępującym kierunku: Państwo polskie miało objąć Królestwo z 
pewnem, ile możności, rozszerzeniem na wschód, za co Niemcy 
zastrzegały sobie „poprawienie" swej granicy. Stosunek dwóch 
cesarstw miał być w zasadzie parytetyczny, bo Niemcy nie 
posiadały już w tym okresie siły po temu, by tę zasadę zgóry i 
całkowicie wykluczyć. O ile Austrja zastrzegła sobie 
nieparyletyczność na wypadek obioru cesarza Karola królem 
polskim, o tyle Niemcy uchylały parytetyczność na swoją korzyść 
w każdym razie w dziedzinie wpływu na wojsko polskie. Nie 
rozstrzygnięto kwestji unji celnej1), natomiast jako tymczasowe 
warunki finansowo - gospodarcze uzgodniono: udział Polski w 
długach wojennych państw centralnych; wolność tranzytową; 
zawładnięcie kolei polskich na własność przez niemiecko - 
austrjacko - węgiersko - polskie towarzystwo kolejowe z 
bezwzględnie zmajoryzowanym kapitałem polskim; 
równouprawnienie obywateli niemieckich i austrjacko-
węgierskich z polskimi pod względem uprawiania handlu i 
przemysłu i nabywania wszelkiego rodzaju majątków, szczególnie 
gruntów, kopalń i t. p. 

Takie były apetyty na Polskę Niemiec i Austro-Węgier mimo 
klęski już doznanej. 

Wiedeń nie tracił nadziei, że Polska wybierze rozwiązanie 
austrjacko-polskie; nadzieje te rosły z postępem niepowodzenia 
oręża niemieckiego. W celu pozyskania względów ludności 
polskiej cesarz Karol nakazał zawieszenie procesu, toczącego się 
w Marmaros-Sziget przeciwko oficerom i szeregowcom polskiego 
korpusu posiłkowego o zdradę stanu. Dokument jego z 24 
września2) mówił znamiennie, że ,,w uznaniu 

ł) Kwestja związania Polski pod względem celnym z Niemcami, •czy 

Austro-Węgrami, czy z obu mocarstwami była stale przedmiotem sporu między 

Berlinem a Wiedniem. W sierpniu np. r. 1916, na wspólnej konferencji 

niemieckiej sekretarz stanu Helfferich wygrał jako argument na rzecz unji celnej 

Polski z Niemcami fakt, że Gdańsk jest naturalnym portem Polski. — Gratz i 

Schiiller, str. 276. 

®) „Polen* z 4 października r. 1918. 
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zasług, jakie sobie w wojnie zdobył naród polski, ściśle związany z 
losem Austrji, jako też stanowczo ufając niewzruszonej wierności 
dla cesarza i państwa, Jego Cesarska i Królewska Mość raczyła 
najłaskawiej zarządzić umorzenie postępowania karnego i t. d.“ A 
prezes austrjackiej rady ministrów Husarek, stwierdzając 1 
października w Reichsracie1) prawo Polski do swobodnego 
stanowienia o swoim losie, powołał się na „potężne prądy w Polsce, 
które życzą sobie urzeczywistnienia idei niepodległości w postaci 
ściślejszego przyłączenia się do monarchji", odniósł się do tych 
prądów „z sym- patją" i oświadczył: „Szanujemy bezwzględnie 
wolne samostanowienie Polski i żądamy tylko, by ono z drugiej 
strony uszanowane zostało i wówczas, jeżeli wypadnie w sensie dla 
nas korzystnym". 

Z tą linją polityki wiedeńskiej harmonizowała uwaga w 
cytowanym już manifeście cesarza Karola z 16 października do 
ludów Austrji, przewidująca zjednoczenie polskich obszarów 
Austrji z niepodległem państwem polskiem. Burian zaś składał 
narodowi polskiemu w mowie swej w komisji spraw zagranicznych 
delegacji austrjackiej (17 października)* 2) wyraźną ofertę, gdy 
podkreślał, jak Wiedeń w rokowaniach z Berlinem bronił ostatnio 
skutecznie nietylko zasady samostanowienia Polski, ale ponadto i 
takich warunków w praktyce, by „na Polskę przy decyzji jej nie 
wywierano presji". A pokłon w kierunku Polaków „uwidocznił się 
jeszcze bardziej w ustępach, w których Burian, przeciwstawiając się 
posłom ukraińskim, wyraził się o postanowieniach traktatu 
brzeskiego w sprawie Chełmszczyzny, że „nie były one szczęśliwe", 
wskazał granicę Bugu jako „granicę historyczną, (która) od wieków 
stanowiła granicę", przekreślił stanowczo tajną umowę austrjacko-
ukraińską w kwestji podziału Galicji i uczynił to w słowach, lekko 
traktujących nietylko ówczesny rząd ukraiński, ale wogóle „młode 
państwo" ukraińskie. 

Tak mówił austrjacko-węgierski minister spraw zagra-
nicznych; inaczej działał austrjacki namiestnik Galicji. Wo 

’) „Neue Freie Presse" z 1 października r. 1918. — Bibljoteka Jagiellońska 
posiada urzędowe stenogramy tylko do 15 czerwca t. r. 

2) „Neue Freie Presse" z 18 października t. r. 
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bec enuncjacji Polaków tej dzielnicy, że się uważają odtąd za 
przynależących do państwa polskiego, hr. Huyn rozesłał do 
podległych sobie władz okólnik1), w którym je pouczał, że „tak 
samo, jak Polska zjednoczona ma powstać na podstawie prawa 
narodów do rozporządzania swoim losem, — drugi lud, 
zamieszkujący ten kraj, opierając się na tej zasadzie, ogłosił swe 
prawo do bytu samodzielnego". Namiestnik podkreślał, że, jeżeli 
Polacy „wysnuwają konsekwencje" z uważania się za 
przynależących do państwa polskiego, „to ludności ukraińskiej 
mogłaby się narzucić myśl, że ma ona również prawo 
przywłaszczyć sobie funkcje, wkraczające w dziedzinę władzy 
wykonawczej". Wobec tego Huyn wezwał urzędy, by silnie 
trzymały władzę aż do chwili, „gdy będzie ona mogła przejść do 
nowej organizacji politycznej, która ma być stworzona". Jaką 
„nową organizację polityczną" namiestnik miał na myśli, wykazało 
się wkrótce, gdy władze austrjac- kie ułatwiły Ukraińcom zbrojne 
zaskoczenie społeczeństwa polskiego i przejściowe opanowanie 
Lwowa. Było to jak gdyby nowe wydanie zdradzieckich wobec 
narodu polskiego posunięć Austrji w okresie brzeskim: ciąg dalszy 
polityki Czernina, zaprzeczenie zapowiedzi burianowskich. 

W Berlinie, gdzie w końcu września eksperci obu cesarstw tak 
jeszcze zachłanne wobec Polski układali plany, nowy, liberalny 
kanclerz Niemiec już pokonanych i rozprzę- żonych, książę 
Maksymiljan Baderiski, oświadczył w dniu 5 października z 
trybuny Reichstagu2): „Program nasz nie chce, by zawarte dotąd 
układy pokojowe stały się przeszkodą do zawarcia pokoju 
powszechnego. Zmierza on w szczególności do tego, by w krajach 
bałtyckich, na Litwie i w Polsce powstały zaraz przedstawicielstwa 
narodowe na szerokiej podstawie. Wytworzeniu się potrzebnych 
ku temu warunków chcemy pomóc bezzwłocznie przez 
zaprowadzenie administracji cywilnej. Kraje wspomniane mają 
samodzielnie uregulować sprawę swego ustroju oraz stosunki z 
narodami są- siedniemi." 

’) „Gazda Lwowska" z 30 października 1918 r. 
2) „Deutscher Reichstag", tom 314, str. 6151. 
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Administrację Królestwa, przy której głównych gałęziach 
Beseler upierał się jeszcze pod koniec września, oddano rządowi 
polskiemu w całości w połowie października. Będzie o tern mowa 
szczegółowo w rozdziale o stanowisku społeczeństwa polskiego. 
Nastąpiło złagodzenie stanu oblężenia w Królestwie, wprowadzenie 
wolności zgromadzeń, ograniczenie cenzury prasowej i t. p. 
Towarzyszyła temu strzelanina niemiecka na Polaków w Wilnie, 
sprzeczna z nastawieniem — w ostatnim okresie — polityki 
naczelnych czynników niemieckich na orjentację Warszawa—
Wilno, ale zgodna z tradycyjnym uciskiem żywiołu polskiego na 
ziemiach litewsko - polskich przez miejscowe władze niemieckie. A 
w sprawie zaboru pruskiego były rewindykacje Polaków w dalszym 
ciągu bezwzględnie odrzucane. 

Dyskusja o tej dzielnicy rozwinęła się w dniach 9 i 10 kwietnia 
w pruskiej izbie panów, w obradach nad memorjąłem Komisji 
Kolonizacyjnej za rok 19171). Członkowie izby wyrażali obawę, czy 
rząd pruski nie zachwiał się w polityce zdecydowanej względem 
żywiołu polskiego, i wnieśli rezolucję, wywierającą na rząd nacisk, 
by ,,konsekwentnie przeprowadzał przepisy ustawodawcze, 
stworzone dla krzewienia niemieckiej kolonizacji we wschodnich 
prowincjach granicznych'*. Zarazem członkowie izby panów 
domagali się, by przy ustanowieniu przyszłych granic Królestwa 
Polskiego uwzględniono stanowczo postulat , .militarnego 
ubezpieczenia Prus". 

Postulat ten został całkowicie zaakceptowany przez ministra 
Eisenhardt-Rothego nawet w razie, gdyby „się przy- tem trzeba 
liczyć z faktem ujemnym, że powiększy się w Prusach liczba 
Polaków, którzy nie mogą swego dobra uzgodnić z interesem 
państwa pruskiego". W sprawie zaboru pruskiego Eisenhardt-Rothe 
oświadczył się za intensywnem popieraniem żywiołu niemieckiego, 
choćby Polacy przeciwko temu protestowali, natomiast za 
zrezygnowaniem z tych „środków walki, które obrażają i 
rozgoryczają i leją tylko wodę na młyn polskich agitatorów, 
podburzających ludność", co nie 

*) „Preussisches. Herrenhaus”, sesja 29, str. 876 i n. 
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oznacza ograniczenia się do defensywy. Minister rolnictwa 
zakończył, że „marchja musi pozostać wewnętrznie i zewnętrznie 
niemiecką, jeśli trwać ma stanowisko mocarstwowe Rzeszy". 

Ministra spraw wewnętrznych Drewsa1) interesowało 
przedewszystkiem dążenie do wzmocnienia w społeczeństwie 
zaboru pruskiego wpływu ugodowców, reprezentowanych przez 
polskich członków izby panów. ,,Polityka w sprawie polskiej — 
mówił — musi zmierzać do tego, byśmy możliwie wzmocnili tych 
Polaków, którzy mają poważną wolę, nastawioną na przynależność 
do państwa polskiego." To jednakowoż będzie możliwe tylko 
wówczas — wywodził Drews —, jeżeli rząd, broniąc „charakteru 
Prus jako jednolitego państwa narodowego" i wszystkiego, co stąd 
wypływa, „pójdzie (zarazem) na rękę polskim życzeniom, o ile to 
możliwe w tych granicach"; czyli, jeżeli złagodzi się względnie 
zniesie „środki, które zakazują Polakom, co dozwolone jest 
Niemcom", a będzie się pozytywnie krzewiło i wzmacniało 
niemczyznę. Drews zaznaczył przy tern, że takiej polityce użyczą 
swego poparcia te stronnictwa w nowej izbie posłów (po 
dokonaniu reformy wyborczej), które przeciwne są 
dotychczasowej polityce ustaw wyjątkowych. W ten sposób 
osiągnie się — kończył Drews —, że państwo pruskie, także w 
swych march- jach wschodnich, „pozostanie tern, czem stworzone 
zostało przez swoich wielkich królów: nie państwem narodowości, 
lecz jednolitem, zwartem, mocnem niemieckiem państwem na- 
rodowem". 

Tej samej linji trzymali się w następnych miesiącach w 
mowach swych przedstawiciele rządu w pruskiej izbie posłów w 
ciągu pięciu czytań reformy wyborczej. Ale w praktyce władze 
administracyjne zgoła nie myślały rezygnować z systemu metod 
wyjątkowych i szykan względem Polaków. I tak w początkach 
maja prezydent policji poznańskiej zakazał organom swym 
podwładnym udzielania pozwoleń na obchody publiczne, a nawet 
w lokalach zamkniętych, z okazji setnej rocznicy śmierci Henryka 
Dąbrowskiego i wzbronił su- 

Preussisches Herrenhaus", sesja 30, sir. 924. 
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rowo społeczeństwu polskiemu urządzania „demonstracyj za- 
pomocą polskich chorągwi i t. p., śpiewania polskich pieśni na 
publicznych ulicach, placach itp.'*1). Bano się, by nie za-
manifestowała się znowu, jak podczas obchodu kościuszkowskiego, 
w całej okazałości polskość Poznania i „marchji wschodniej”. W 
kilka dni później władza wojskowa rozwiązała wszystkie polskie 
towarzystwa skautów i skautek* 2). Był to wówczas, w maju, 
niewątpliwie refleks postępującej jeszcze ofensywy niemieckiej we 
Francji. 

Stała się ona bodźcem dla żywiołów szowinistycznych, które 
pod koniec maja zmobilizowały się na zjeździe niemieckim w 
Bydgoszczy i równocześnie na zebraniu głównego wydziału 
Ostmarkenuereinu3 *) t dowodząc, że niemczyzna nie wytrzyma bez 
ustaw wyjątkowych. Uczestnicy zjazdu wysłali między innemi 
telegram do cesarza. Wilhelm odpowiedział’) nań „z radością i 
podzięką”, zapewniając, że „niemiecka ziemia ma być utrzymana 
dla niemieckiego obyczaju i niemieckiego ducha”, że „na tern 
polegać może wierna i wypróbowana straż na wschodzie”. 
Ostmarkenvereinowcy nietylko domagali się utrzymania 
dotychczasowego antypolskiego ustawodawstwa wyjątkowego, 
lecz występowali z nowemi tego rodzaju projektami, jak z praw^em 
państwowego sprzeciwu przy każdej transakcji ziemi5). 

Były to już jednak ostatnie niczem nieskrępowane uderzenia 
ofensywne hakatyzmu. Nie robiły one żadnego wrażenia na 
miejscowem społeczeństwie polskiem, którego wyraźne dążenie do 
niepodległości przejmowało Niemców wielkim niepokojem. 
Wyraził go minister Drewrs w przemówieniu w izbie panów 
nieomal w przeddzień ostatniego niemieckiego ataku na froncie 
zachodnim*5). Gdy zaczęły się klęski, Niemcy początkowo, 
jakgdyby w oszołomieniu, zamilkli w sprawie zaboru pruskiego. 
Dopiero w okresie otwartych zabiegów 

*) „Posencr Ta&eblatt" z 14 maja r. 1918, nr. 221; ,,Kur jer Poznański" z 12 

maja t. r. 
2) „Kurjer Poznański" z 22 maja t. r. 
3) i *1 „Posener Tageblatt" z 28 maja t. r., nr. 243 i 244. 
'*) Tamże, numer z 1 czerwca t. r., nr. 251. 
“) „Preussisches Herrenhaus", sesja 35, sir. 1176. 
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o rozejm i pokój, w październiku, gdy Berlin stanął na gruncie 
programu Wilsona, w którym Polacy od samego początku widzieli 
program wyzwolenia swych ziem zachodnich, a teraz to oficjalnie 
raz jeszcze, najformalniej enuncjowali z trybuny Reichstagu oraz 
w zbiorowej odezwie manifestacyjnej, — zaczęła się 
systematyczna przeciwko temu kam- panja niemiecka na wielką 
skalę. 

W parlamencie niemieckim nowy sekretarz stanu spraw 
zagranicznych Solf wystąpił 24 października1) z bardzo zręczną, 
„humanitarną** mową, w której w imieniu „Niemiec demo-
kratycznych**, a w interesie ich „życia z polskim narodem w 
stosunkach stale pokojowych i sąsiedzko-przyjaznych", 
przeciwstawił się polskim „pretensjom** do obszarów, które 
„przez historję, etnograficzne i gospodarcze stosunki z konie-
cznością życiową związane są z Rzeszą Niemiecką**. Solf określił 
polskie aspiracje jako sprzeczne z zasadami wilsonow- skiemi, 
według których do państwa polskiego przyłączone być mają „tylko 
obszary o bezspornie polskiej ludności**. Solf szczególnie silnie 
zwrócił się przeciw aspiracjom polskim do terytorjalnej zdobyczy 
ziemi nadmorskiej, mianowicie Gdańska. Dnia następnego mówcy 
różnych partyj niemieckich w parlamencie, aż do stronnictwa 
wolnomyślnego włącznie, protestowali płomiennie przeciwko 
sięganiu Polaków po jakąkolwiek część zaboru pruskiego* 2). 
Nazwano oświadczenia posłów polskich w sprawie 
wilsonowskiego punktu 13 „fałszerstwem" i grożono ludności 
polskiej „guzami**. 

Wystąpieniom tym sekundowała prasa niemiecka, a ponadto 
poczęto wydawać i masami rozrzucać odezwy zbiorowe 
organizacyj, insytucyj i działaczów niemieckich w zaborze 
pruskim3). Według odezw tych były ziemie tej dzielnicy „nie-
miecką ziemią", było nią nawet całe Poznańskie gospodarczo, 
kulturalnie i politycznie; „ani jeden powiat" wielkopolski nie był 
„niezaprzeczalnie polski". Cóż dopiero mówić o Prusach 
Zachodnich, Wschodnich i Górnym Śląsku! Odezwy protestowały 
przeciwko „polskim planom rabunkowym", które chcą 

ł) „Deutscher Reichstag", tom 314, sir. 6210. 
2) Tamże, str. 6210 i in. 
3) „Posener Tageblatt" z 27 października r. 1918 i dni następnych. 
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Niemców „wtłoczyć gwałtem pod jarzmo polskie" i t. p. Zwołał też 
znowu do Poznania kierowników akcji antypolskiej wydział główny 
Ostmarkenuereinu1), uchwalił tworzyć wszędzie „wydziały lokalne 
dla obrony narodowej" i oświadczy! z naciskiem, źe „marchja 
wschodnia jest zwartą całością", i „nie wolno targować się o 
poszczególne powiaty", W poznańskiej radzie miejskiej odznaczyli 
się prusko-niemieckim patrjotyzmem Żydzi* 2 3 4). 

Tymczasem nadeszły wypadki dla Niemiec krytyczne: 
przewrót wewnętrzny, podpisanie rozejmu, koniec rządów 
okupacyjnych na wschodzie i zachodzie. Runęły niemieckie plany 
zaborcze; utrata Alzacji i Lotaryngji była oczywista: tem bardziej 
zwrócili Niemcy całą energję na utrzymanie zaboru pruskiego. Po 
pierwszych dniach przerażenia rozpoczęło się gromadzenie, 
koncentrowanie i organizowanie szeregów zbrojnych 
Heimatschiitzu, niemniej zasilanie ich oddziałami, przesyłanemi z 
głębi Niemiec, i to z wiedzą i wolą niemieckich żywiołów 
radykalnych z rad źołniersko-robotni- czych. Wobec protestów 
polskich zaniechano wprawdzie tworzenia Heiinatschutzu, ale 
zabrano się zato do organizowania Grenzschutzu z miejscowych 
jakoby tylko garnizonów i w ograniczonych rzekomo celach, ale w 
rzeczywistości również dla czynnej obrony prusko-niemieckiej 
przynależności państwowej zachodnich ziem polskich2). 

Manifestacyjnym aktem politycznej obrony tej przynależności 
był zjazd niemiecki w Poznaniu dnia 12 grudnia’), który 
reprezentował sto niemieckich rad ludów i był odpowiedzią na 
polski sejm dzielnicowy z 3 do 5 grudnia. Zjazd niemiecki uchwalił 
rezolucję, która, „stojąc na gruncie nowego porządku 
państwowego", zapowiadała obronę i popieranie „interesów 
850.000 Niemców poznańskich", odżegnywała się od „ducha 
hakatyzmu", ale zarazem zastrzegała się „przeciw każdemu 
uprzywilejowaniu Polaków w urzędach", a przede- wszystkiem 
przeciw „gwałceniu brzmienia i treści" punktu 13 

*) „Posener Tageblaft" z 29 października r. 1918, nr. 508. 
2) „Kurjer Poznański" z 18 października t. r. 
3) Szczegóły w czwartym rozdziale. 
4) „Posener Tageblatt” z 13 grudnia t. r., nr. 583 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 25 



 

386 

orędzia Wilsona. Rezolucja żądała „szybkiego zwołania 
zgromadzenia narodowego, od którego jedynie, aż do decyzji 
kongresu pokojowego, (spodziewała się) obrony Niemców na 
wschodzie". Zjazd niemiecki wysłał do Wilsona depeszę, która 
wołała: „Punkt 13 orędzia pokojowego jest w niebezpieczeństwie. 
Na swoim sejmie dzielnicowym z 3 do 5 grudnia b. r. Polacy 
pogwałcili brzmienie i treść tego punktu. Przesądzili oni decyzję 
kongresu pokojowego, stworzyli państwo w państwie i żądają 
ziem, które od stuleci przez pracę niemiecką stały się konieczną do 
życia częścią składową Rzeszy Niemieckiej." Następował 
„najostrzejszy protest przeciw polskim wykroczeniom" i wyraz 
zaufania do prezydenta Stanów Zjednoczonych, że da właściwą 
wykładnię punktu 13, zgodną z „wymogami trwałego pokoju 
prawa, przez co umożliwi się późniejsze trwałe współżycie 
Niemców i Polaków". Po zjeździe uczestnicy jego i żołnierze 
urządzili pochody ze śpiewami i chorągwiami o barwach czarno-
biało-czerwonych. 

W następnych dniach rozrzucano znów masami ulotki1), 
wytwarzając nastrój wysokiego podrażnienia, który np. w 
Gdańsku doprowadził do aktów gwałtu ze strony Niemców na 
instytucjach polskich2). Dnia 27 grudnia padły strzały oficerów 
niemieckich w Poznaniu. Podziałały one na ludność polską, jak 
iskra, rzucona na proch. Wybuchło powstanie. 

„Kurjer Poznański" z 18 grudnia r. 1918, 
’) Tamże, numery z 18 i 19 grudnia l. r. 



ROZDZIAŁ TRZECI 

Stanowisko w sprawie polskiej państw 
sprzymierzonych 

Niebezpieczeństwo zniwelowania sprawy polskiej z zagadnieniem Austro- Węgier; 

dwie deklaracje wersalskie z 3 czerwca r. 1918, jedna w sprawie Polski, druga w 

kweslji Czechosłowaków i Jugosłowian; inicjatywa francuska na rzecz Polski w 

Watykanie; rząd francuski za faktami dokonanemi Polaków i w obronie Komitetu 

Narodowego, a rząd angielski przeciw faktom dokonanym; sympatje społeczeństwa 

amerykańskiego dla narodu polskiego, a stosunek polityczny rządu wa-

szyngtońskiego do sprawy zaboru pruskiego; decydujący w tej mierze wpływ 

zwycięstwa. — Akcja antypolska żydostwa międzynarodowego, jej źródła, metody 

i cele; bezskuteczne przeciwdziałania polskie; presja Żydów na rządy 

sprzymierzone, które interwenjują w kwestji „pogromów’’; deklaracja Komitetu 

Narodowego Polskiego; ostrze ataku żydowskiego stępione. 

W państwach koalicji wiosna roku 1918 stała, o ile chodziło o 
sprawę polską, pod znakiem pytania, czy rządy sprzymierzone 
zdobędą się ostatecznie na zbiorową deklarację, ujmującą 
zagadnienie polskie szeroko, bez roztapiania go w kompleksie 
interesów i dążeń narodów, poddanych panowaniu Austro-Węgier. 

Wiemy już, że interes polski wymagał udzielenia poparcia 
ruchowi wspomnianych narodów, by doszło do rozbicia Austro-
Węgier, powolnego narzędzia Niemiec, że jednakowoż 
uświadamiano sobie w pełni.niebezpieczeństwo, związane z 
udziałem w tym ruchu polityków polskich i musiano włożyć całą 
energję w niebezpieczeństwa tego uchylenie. Podtrzymanie 
monarchji habsburskiej byłoby powiodło do przyjęcia austrjacko-
polskiego rozwiązania sprawy polskiej, niewątpliwie z 
pozostawieniem na uboczu zaboru pru- 25* 
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skiego; ale potraktowanie zagadnienia polskiego w razie likwidacji 
czy radykalnej transformacji Austro-Węgier jako jednego z 
dotychczasowych ich problemów wewnętrznych, jako jednej z 
austrjacko-węgierskich spraw sukcesyjnych z przyczepieniem tylko 
większego czy mniejszego zgoła obszaru polskiego, byłoby 
również wypaczyło rozwiązanie kwestji polskiej, odwracając 
Polskę nie mniej od morza. Jak z jednej strony rządy sprzymierzone 
w dalszym ciągu próbowały odciągnąć Wiedeń od Berlina i myślały 
o utrzymaniu nadal monarchji habsburskiej, tak z drugiej strony 
prawie we wszystkich państwach koalicyjnych — wbrew pod-
kreśleniu przez Polaków na kongresie rzymskim odrębnego 
charakteru sprawy polskiej jako zagadnienia bałtyckiego, go-
dzącego bezpośrednio w Niemcy — działały czynniki, które 
świadomie czy nieświadomie dążyły do zniwelowania sprawy 
polskiej z problemami, związanemi wyłącznie z losem Au- stro-
Węgier. 

W Anglji np. grupa Steeda i Seton-Watsona1), która pro-
wadziła akcję przeciwko monarchji naddunajskiej, więcej była 
zajęta sprawą zlikwidowania Habsburgów, aniżeli osłabieniem 
Niemiec przez odcięcie zaboru pruskiego. Koła te, stojąc przytem 
pod silnym wpływem Czechów, a uprzedzone z motywów 
masońskich do katolickiej, „reakcyjnej“ i „antysemickiej" Polski, 
wtłaczały kwestję polską w ramy zagadnienia austrjacko-
węgierskiego, względnie topiły ją w jakiejś mgławicowej federacji 
słowiańskiej, w której Czechosłowacja, a zczasem ile możności 
przekształcona Rosja miała grać rolę protektorki Słowiańszczyzny. 
Idea federacyjnego ustroju Austro-Węgier była z natury rzeczy 
popularna w Stanach Zjednoczonych2), gdzie równocześnie sprawa 
Czechów i Jugosłowian miała przyjazne ucho sfer politycznych i 
opinji publicznej dzięki takim orędownikom, jak Masaryk. We 
Francji politycy, którzy sterowali ruchem antyaustrjackim 
(Franklin- 

*) Protokóły pos, K. N. P, z 2 czerwca i 10 października r. 1918 (referaty 

Sobańskiego i dyskusje); list Sobańskiego do Komitetu z 20 września t. r. w 

archiwum Komitetu. 

Protokół K. N. P. z 31 maja t. r. 
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Bouillon, Fournol i in.), posiadali właściwe zrozumienie zarówno 
zagadnienia narodów, żyjących całkowicie czy częściowo w 
monarchji naddunajskiej, jak i kwestji polskiej i wzajemnego ich 
do siebie stosunku; ale nawet w tym kraju nie brakło czynników, 
szczególnie w sferze profesorów Sorbony1), które faworyzowały 
sprawę czeskosłowacką kosztem polskiej, patrząc na ostatnią 
jakgdyby na fragment problemu austrjacko-węgierskiego. 

Na szczęście pełne zrozumienie zagadnienia polskiego pa-
nowało — w znacznej mierze wskutek pracy Komitetu Naro-
dowego Polskiego — w francuskiem ministerjum spraw zagra-
nicznych pod sterem Pichona i najbliższego jego współpracownika, 
dyrektora politycznego de Margerie* 2). Jak już wiemy, także umysł 
angielskiego sekretarza spraw zagranicznych Balfoura był — 
niewątpliwie pod wpływem Dmowskiego i jego memorjałów — 
dobrze nastawiony w kwestji polskiej. Temu zawdzięczać należy, 
że zabiegi wspomnianych czynników, ażeby z kwestji polskiej 
zrobić część problemu Austro-Wę- gier, nie odzwierciedliły się w 
deklaracjach zasadniczych, z któremi rządy Francji, Anglji i Włoch 
wystąpiły w dniu 3 czerwca. 

Już w uprzedniej korespondencji i naradzie w Londynie3) 
Pichon podkreślił stanowczo, że trzeba sprawę polską, jako 
zwróconą przeciwko Niemcom, wyodrębnić i mówić osobno o 
Polsce, a osobno o Czechosłowakach i Jugosłowianach. Tej tezie 
stało się zadość; natomiast drugi postulat francuski, by deklaracja 
rządów sprzymierzonych o Polsce zawierała ich wyraźne i 
formalne zobowiązanie się do zapewnienia państwu polskiemu 
warunków wszechstronnej, politycznej, ekonomicznej i militarnej 
niezawisłości, ten postulat spotkał się z opozycją tym razem 
podobno Sonnina. Włoski minister 

Pisywali oni w dwutygodniku „La Nation Tcheque", wychodzącym w 

Paryżu pod redakcją Benesza (początkowo pod redakcją Ernesta Denisa, który od 

czerwca r. 1917 wydawał „Le Monde Siane"). 
2) Dyrektorowi politycznemu de Margerie referowali kwestje polskie w 

duchu dla nas życzliwym Laroche i Degrand. 
3) Protokóły K. N. P. z 3 i 4 czerwca r. 1918 (rozmowy Piltza z Degrandem 

oraz Dmowskiego i Piltza z de Margerie). 
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spraw zagranicznych uważał bowiem, że Włochy, oczekujące 
właśnie nowej ofensywy austrjackiej, nie mogą się zobowiązać, iż 
będą za sprawę polską walczyły do ostatniego żołnierza. Znacznie 
większe trudności robił Sonnino w kwestji jugosłowiańskiej z 
powodów merytorycznych1). W tych okolicznościach pojawił się w 
prasie paryskiej z dnia 7 czerwca następujący komunikat 
oficjalny"): 

„Zebrani w Wersalu dnia 3 czerwca r. b. prezesi ministrów 

krajów sprzymierzonych Francji, Wielkiej Brytanji i Włoch 

postanowili zgodnie ogłosić dwie następujące deklaracje: 
„Polska. — Utworzenie zjednoczonego i niepodległego 

państwa polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z 
warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz rządów prawa w 
Europie. 

„Czechosłowacy i Jugosłowianie. — Rządy sprzymierzone 
przyjęły z zadowoleniem do wiadomości oświadczenie sekretarza 
stanu Stanów Zjednoczonych i, pragnąc się doń przyłączyć, 
wyrażają najżywszą swą sympatję dla narodowych dążeń ludów 
czechosłowackiego i jugosłowiańskiego ku wolności.” 

Oświadczenie Lansinga* * 3), na które się powoływała druga 
deklaracja wersalska, brzmiało: „Sekretarz stanu pragnie za-
wiadomić, że obrady kongresu ludów uciśnionych przez Au- stro-
Węgry, który odbył się w Rzymie w miesiącu kwietniu, śledzone 
były z wielkiem zainteresowaniem przez rząd Stanów 
Zjednoczonych, i że dążenia narodowe Czechosłowaków i 
Jugosłowian ku wolności cieszą się żywą sympatją tego rządu”. 

Deklaracja wersalska w sprawie polskiej nie stała wprawdzie 
na wysokości tego, czego od tak dawna domagał się Komitet 
Narodowy Polski, ale właśnie w zestawieniu ze zdaniem, 
mówiącem bardzo niedostatecznie o innych Słowianach Austro-
Węgier, oświadczenie w kwestji polskiej nabierało 

x) Benesz, tom II, str. 222 i n. 
s) „Temps" z 7 czerwca r. 1918. 
3) Tamże. 
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treści i siły. Podczas kiedy deklaracja druga wyrażała tylko 
najwyższą sympatję pod adresem Czechosłowaków i Jugosłowian 
dla ich dążeń narodowych, bliżej nie sprecyzowanych, deklaracja 
pierwsza była zatytułowana: ,,Polska” czyli: państwo polskie — i 
formułowała konkretny program zjednoczenia i niepodległości tego 
państwa z wolnym dostępem do morza, ograniczając się coprawda 
do stwierdzenia, że program ten „stanowi jeden z warunków 
trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz rządów prawa w Europie”. 
W każdym razie sprawę polską wyodrębniono i potraktowano jako 
problem, którego rozwiązania wymaga dobro powszechne, 
natomiast z kwestją czeską i jugosłowiańską załatwiono się w 
sposób powierzchowny, ogólnikowy, jakgdyby wciąż jeszcze nie 
chciano przesądzać sprawy Austro-Węgier. Pod tym ostatnim 
względem zaszła dopiero w drugiej połowie roku 1918 zmiana 
zasadnicza, szczególnie na korzyść Czechosłowaków. 

Deklaracja wersalska posiadała dla Polski znaczenie tern 
większe, że została ogłoszona w okresie, kiedy wprawdzie wojska 
niemieckie posuwały się jeszcze naprzód, ale z wielkim trudem, a 
naczelne dowództwo armij sprzymierzonych dysponowało już 
olbrzymiemi rezerwami i gotowało się do decydującej 
kontrofensywy. Deklaracja wersalska nie była przeto 
propagandowym tylko fajerwerkiem, lecz doniosłym aktem polityki 
realnej. Rząd francuski, pragnąc jej wagę powiększyć, co zgóry 
zapowiedział w Londynie1), skorzystał z wręczenia sztandarów 
pułkom polskim w dniu 22 czerwca, by ją w zestawieniu z 
programem Wilsona i z podkreśleniem kwestji morza uroczyście 
potwierdzić i wzmocnić ustami Prezydenta Rzeczypospolitej 
Francuskiej. Będzie o tern mowa w rozdziale następnym w związku 
ze sprawą armji polskiej. 

We Francji postęp sprawy polskiej zamanifestował się wkrótce 
w sposób obrazowy. Dnia 4 lipca, podczas uroczystego obchodu 
amerykańskiego Independence Day w Paryżu powiewała po raz 
pierwszy flaga polska między sztandarami 

Protokół K. N. P. z 4 czerwca r. 1918 i list Piltza do Modzelewskiego w 
archiwum Komitetu. 
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państw sprzymierzonych, a 14 lipca, w dzień święta francuskiego, 
bataljon piechoty polskiej wziął udział w pochodzie wojsk 
sprzymierzonych w stolicy Francji, odznaczając się świetną 
postawą i entuzjastycznie witany przez ludność okrzykami: la 
Pologne!” 

Jak w sprawie deklaracji wersalskiej, inicjatywa francuska 
przychodziła Polsce z pomocą także poza granicami republiki. 
Próbowała to uczynić nawet w miejscu, tak dla Francji trudnem, jak 
w Watykanie. Nie mogło oczywiście być mowy o krokach 
oficjalnych wobec nieistnienia stosunków dyplomatycznych 
między rządem francuskim a Stolicą Apostolską. To też w 
prywatnym charakterze, ale z wiedzą ministra spraw zagranicznych 
Pichona, a nawet prezesa rady ministrów Clemenceau, b. 
podsekretarz stanu spraw zagranicznych Denys Cochin, katolik z 
przekonania, a gorący zwolennik wskrzeszenia wielkiego państwa 
polskiego, udał się w lipcu do Rzymu, by tam nakłaniać kardynała 
stanu Gas- parriego, a następnie samego Ojca świętego do 
wpływania na prezydenta Wilsona w sensie dla Polski 
korzystnym1). Denys Cochin tłumaczył w Watykanie, źe Austrja 
sama siebie zgubiła, a Rosja zdradziła sprawę koalicji i walki o 
sprawiedliwość, źe Prusy są państwem ciemiężenia, nie zaś 
wyzwolenia, czego dowodem najjaskrawszym los Polaków w 
zaborze pruskim, źe jedyną siłą, która podźwignąć może Słowiań-
szczyznę, na której Kościół Katolicki oprzeć się może na wschodzie 
Europy, to Polska. Papież winien oddziałać na Wilsona, by dążył do 
stworzenia potężnego państwa polskiego, z otoczenia bowiem 
prezydenta Stanów Zjednoczonych*) mówiono Denys Cochinowi, 
jak bardzo Wilson liczy sic z opinją papieża. 

Denys Cochin doznał w Watykanie przyjęcia serdecznego. 
Czy inicjatywa jego wydała jakie praktyczne owoce, niewiadomo. 
Gdy nalegał, by Stolica Apostolska zdobyła się w sprawie polskiej 
na silny gest, jak niegdyś w roku 1863 

x) Listy Denys Cochina do ministra Pichona z 26 czerwca r, 1918 (przed 

wyjazdem do Rzymu) i z 4 lipca t. r. (z Rzymu) oraz list Skir- munta do prczydjum 

K. N. P. z 9 lipca t. r. w archiwum Komitetu. 
2) Adwokat Coudert, przyjaciel Wilsona. 
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Pius IX, kardynał Gasparri miał odpowiedzieć: „Działaliśmy, 
mówiliśmy w nocie pokojowej z lipca1) roku 1917 i wysłaliśmy 
Mgr. Rattiego, którego wszędzie przyjmują entuzjastycznie.” 
Niezależnie od tego Watykan był przekonany, źe wojna nie 
zakończy się niekorzystnie dla mocarstw centralnych, i unikał 
wyraźnego narażenia się im. Klęska austrjacka zaskoczyła 
dyplomację watykańską, —niemiecka tern bardziej2). Papież nie 
używał w enuncjacjach swych, nawet w tych, które miały naród 
polski pokrzepić, ścisłego określenia politycznego: „zjednoczenie 
ziem polskich”. I tak 7 stycznia roku 1918 w piśmie do rady 
regencyjnej3) Benedykt XV mówił o odzyskaniu przez Polskę 
„szczęścia i sławy, które niegdyś posiadała”, a 15 października w 
liście do arcybiskupa Rakowskiego4) życzył Polsce, by, 
„powróciwszy do pełnej niepodległości, zajęła jak najszybciej 
miejsce, jakie jej jest przeznaczone w łonie państw”. 

Tymczasem potęga militarna państw centralnych była już 
złamana. Francuski minister spraw zagranicznych mógł w izbie 
deputowanych 5 listopada5 6) podnieść z dumą zasługi ojczyzny 
swej około wyzwolenia Polski, Czechosłowacji i Ju- gosławji, a w 
szczególności przypomnieć, że to Francja „proponowała dla 
ustanowienia przyszłego państwa polskiego formułę wolności i 
niepodległości, która ostatecznie została przyjęta”. Wkrótce rząd 
francuski złożył nowe dowody, źe mu szczerze zależy na 
powstaniu Polski w granicach rozległych. Jeszcze bowiem przed 
końcem listopada oświadczono Komitetowi Narodowemu 
Polskiemu, że wszelkie fakty dokonane, stworzone przez Polaków 
ich własnemi siłami na miejscu, czy to w Galicji wschodniej, czy 
też przedewszystkiem w zaborze pruskim, mogą być Francji tylko 
na rękę i będą przez nią dobrze widziane0). 

Doręczona rządom 1 sierpnia r. 1917. 
3) Protokół K. N. P. z 20 października r. 1918 (referat Skirmunta). 
3) Filasiewicz, str. 312. 
*) Tamże, str. 563. 
6) „Journal Officiel" z 6 listopada r. 1918. 
8) List sekretarjatu generalnego K. N. P. do Sobańskiego z 1 grudnia t. r. 

potwierdza to. 
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Pichon występował też w izbie deputowanych wobec ataków 

na Komitet Narodowy Polski francuskich żywiołów lewicowych z 

inicjatywy polskich lewicowców — w obronie Komitetu, z 

wielkiem dla niego uznaniem. Była ku temu okazja w izbie 

deputowanych między innemi dnia 29 grudnia1). Socjaliści 

francuscy, dążąc do obalenia gabinetu Clemenceau, gabinetu 

zwycięstwa, wytoczyli przeciw niemu prócz szeregu zarzutów 

również interpelację Lafonta w sprawie polityki rządu wobec Rosji 

i Polski. Na interpelację odpowiedział minister spraw 

zagranicznych. Zaznaczył, że do nowego państwa polskiego 

przyłączą się zabory austrjacki i pruski. Podkreślił raz jeszcze 

zasługi Francji dla sprawy polskiej w przeprowadzeniu formuły o 

odbudowie Polski zjednoczonej i niepodległej z dostępem do 

morza, w nawiązaniu stosunków z Komitetem Narodowym 

Polskim i zorganizowaniu armji polskiej. Poczem Pichon wśród 

protestów skrajnej lewicy wykazał, że Komitet doznaje poparcia 

we wszystkich trzech dzielnicach kraju, a na zaczepkę Lafonta, 

skierowaną przeciwko Dmowskiemu, odparł, że prezes Komitetu 

Narodowego Polskiego „zupełnie słusznie cieszy się wielkiem 

poważaniem", ponieważ „oddał bardzo duże usługi swemu 

krajowi", i że on — Pichon — „szczyci się tern, że jest jego 

przyjacielem". Na dalsze zaś ataki Lafonta i innych socjalistów na 

Komitet Narodowy Polski minister spraw zagranicznych 

oświadczył o Komitecie: „Dzięki temu rządowi, o którym pan 

mówi, że został „sfabrykowany" w Paryżu, a który jest — 

powtarzam — uznany przez wszystkie bez wyjątku mocarstwa 

sprzymierzone, dzięki tylko temu właśnie rządowi, mogliśmy 

zorganizować w Polsce prądy obecne, które zwiastują odrodzenie. 

Dzięki temu rządowi, który już się porozumiał z rządem 

poznańskim i galicyjskim, a który jutro porozumie się z rządem 

warszawskim, powołamy Polskę do nowego życia, to znaczy 

odbudujemy państwo polskie jako największą przeciwwagę 

mocarstwu niemieckiemu, któremu pan w tej chwili służy." 

l) „Journal Officiel" z 30 grudnia r. 1918. 
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Izba wyraziła wówczas rządowi zaufanie 386 głosami przeciw 
89 głosom. Określenia „rząd" i „rządy" (w liczbie czterech) było 
oczywiście nieścisłe. 

Na gruncie angielskim wzmagał się nacisk żywiołów nie- 
przyjaźnie dla Polski usposobionych na kierunek, reprezentowany 
przez Balfoura. Miało się już przeczucie, jakie będą trudności do 
pokonania na konferencji pokojowej. 

Znamienne było wystąpienie (3 listopada) lorda North- cliffa, 
potentata prasowego o olbrzymim wpływie na opinję angielską, z 
równobrzmiącym artykułem w paryskim „Ma- tinie" i londyńskim 
„Timesie", gdzie tłumaczył, „jak przejść od wojny do pokoju", a w 
sprawie polskiej takie wyłuszczał poglądy: Z ziem, wchodzących w 
skład Rzeszy Niemieckiej, miały Polsce te przypaść w udziale, które 
posiadały przewagę ludności polskiej. Jakie to były ziemie, gdzie 
iść miała granica, to należało według Northcliffa polecić 
opracowaniu „komisji złożonej przeważnie z Polaków i Prusaków". 
Czyli, źe Niemcy mieli być zgóry na konferencji pokojowej współ-
twórcami zachodniej granicy Polski. Można sobie wyobrazić, dokąd 
to byłoby powiodło, i jak byłby pod niemieckim naciskiem 
wyglądał „dostęp Polski do morza". Zarówno ten dostęp do morza, 
jak wogóle granicę zachodnią Polski nietylko Niemcy, ale i Anglicy, 
których sposób myślenia reprezentował Northcliff, wyobrażali 
sobie inaczej, aniżeli to czynili politycy w Londynie, szeroko 
ujmujący problem polski, lub politycy francuscy. W sprawie 
granicy południowo-wschodniej Northcliff przewidywał stanowczo 
podział Galicji między Polaków i Ukraińców. 

W tym sensie wywierano bardzo silną presję na Foreign Office, 
który też wręczył przedstawicielowi Komitetu Narodowego 
Polskiego w Londynie 8 listopada notę werbalną treści 
następującej1): „Sekretarz stanu spraw zagranicznych podaje do 
wiadomości przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego w 
Londynie, że wszelka akcja rządu polskiego, wojskowa lub inna, w 
Galicji wschodniej lub gdzie indziej, której celem byłoby przesądzić 
lub uprzedzić postanowienia konfe 

l) Archiwum K. N. P. 
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rencji pokojowej, będzie przez rząd angielski bardzo niechętnie 
widziana’*. Oznaczało to stanowisko wręcz odwrotne od informacji 
poufnej, udzielonej nam z francuskiej strony. W Londynie nie 
tajono wobec członków Komitetu Narodowego Polskiego, źe nota 
sekretarza stanu została zredagowana pod naciskiem czynników 
nam nieprzychylnie usposobionych1). 

Wobec tego, że sytuacja w Londynie stawała się stopniowo 
coraz niepewniejszą, tern ważniejszy był stosunek do sprawy 
polskiej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W obu 
wielkich stronnictwach, w rządzącem — demokra- tycznem, jak i w 
opozycyjnem — republikańskiem, Polacy tamtejsi mieli stosunki i 
wpływy. Oba też wypowiadały się w duchu dla nas przyjaznym. 
Demokratyczny przewodniczący komisji spraw zagranicznych 
senator Hitchcock wystąpił w lipcu z wnioskiem* 2 3), by uznanie 
przez rząd amerykański niepodległości Polski i oficjalnego 
charakteru Komitetu Narodowego Polskiego, jako też przyznanie 
Komitetowi wiadomych prerogatyw wzmocnione zostało ustawą 
senatu i izby przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Wódz zaś 
republikanów w senacie Lodge upomniał się") w sierpniu o niepod-
ległość Polski, a w listopadzie wniósł rezolucję*)» domagającą się 
silnego państwa polskiego z Gdańskiem, jako „jedynym dostępem 
do morza dla Polski". Niestety rezolucja ta, prawdopodobnie jako 
zbyt konkretna i krępująca rząd amerykański, została w komisji 
spraw zagranicznych „odłożona na czas nieograniczony"0) z 
umotywowaniem, źe popieranie jednego tylko z 14 warunków 
prezydenta Wilsona, a pomijanie innych byłoby nieroztropne, jak 
również niewskazane byłoby 

x) Porównaj list Sobańskiego z 8 listopada r. 1918 do prezydjum Komitetu 

Nar. Pol. w archiwum tegoż Komitetu. 
2) „Dziennik Związkowy” (Chicago) z 24 lipca t. r. i „Tygodnik Polski" 

(Londyn) z 4 sierpnia t. r. 
3) „Polak” z 28 sierpnia t. r. 

•) „Kurjer Bostoński" z 20 listopada t. r. i „Polak z 16 grudnia t. r. 

®) List senatora Hitchcocka z 3 grudnia t. r. do Wydziału Narodowego 

Polskiego w „Dzienniku Chicagoskim" z 7 grudnia t. r. 
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popieranie wszystkich 14 punktów zgóry mimo silnej opozycji 
przeciwko niektórym. Drugą przyczyną odłożenia rezolucji było 
oświadczenie Wilsona za pośrednictwem departamentu stanu, że 
„sprawa Polski nie wymaga specjalnego popierania w senacie, 
ponieważ stanowisko prezydenta w tej kwestji zostało w pełni 
przyjęte przez inne narody**. 

Przedtem, pod koniec sierpnia, Wilson wysłał był sejmowi 
polskiemu w Detroit1) życzenia i wyrazy nadziei, że „ziemia polska 
będzie oddana narodowi polskiemu". A na początku września rząd 
amerykański — wobec obaw w Polsce, że interwencja zbrojna 
koalicji w Rosji może spowodować przekreślenie obietnic, 
zrobionych Polakom — ogłosił komunikat2), który mówił, że w 
stanowisku rządu Stanów Zjednoczonych względem przyszłości 
Polski „nie zaszła żadna zmiana w zasadach", i że „zasady te zostały 
już ustalone jasno przez prezydenta Wilsona". 

Zasady były istotnie ustalone przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych i w deklaracji wersalskiej przez trzy zachodnio-
europejskie państwa sprzymierzone „w pełni przyjęte", ale to nie 
znaczy, że wszystkie czynniki koalicyjne rozumiały zasady te w 
sposób równy, i to w sposób, odpowiadający żywotnym interesom 
narodu polskiego, gwarantujący trwałą niepodległość państwa 
polskiego. Tezie, by „ziemia polska oddana została narodowi 
polskiemu", nie można było nic zarzucić; ale istotę kwestji 
stanowiło pytanie, co się w praktyce uważa za ziemię polską, za 
ziemię — jak to formułowano w Waszyngtonie i Londynie — z 
ludnością „niezaprzeczalnie czy „bezspornie" polską. 

Gdy w końcu czerwca i w lipcu byłem w Stanach Zjedno-
czonych, stwierdziłem, że sytuacja nie była zgoła dla sprawy 
polskiej tak jasna i korzystna, by poparcie jej w parlamencie uważać 
należało za całkiem zbędne. Dowiedziałem się między innemi 
zupełnie pozytywnie rzeczy następującej: Rząd amerykański liczył 
się z ewentualnością, że do zimy nastąpi 

’) Filasiewicz, str. 518. 
=) Biuletyn Centralnej Agencji Polskiej nr. 542 z 14 września r. 1918. 
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„dostateczne zwycięstwo*', a więc, zwycięstwo niepełne. Na ten 
wypadek kazał swojej komisji fachowców pod kierownictwem 
pułkownika House*a, która przygotowywała propozycje we 
wszystkich sprawach spornych, opracować na podstawie statystyki 
granice Polski z wykluczeniem zaboru pruskiego i Galicji 
wschodniej, a z uwzględnieniem neutralizacji Wisły. Rzecz miała 
być gotowa do 1 listopada. Od komisji otrzymała w tym kierunku 
zlecenie podkomisja w składzie profesorów Lorda, Amerykanina, 
oraz Polaków Zwierzchow- skiego i Arctowskiego1). 

Na szczęście rozwój wypadków na placu boju latem i je- 
sienią przekroczył granice „dostatecznego zwycięstwa”, a z polskiej 
strony rzucono wobec sterników polityki amerykańskiej tak silne 
atuty na szalę, zarówno w okresie przed rozejmem w Stanach 
Zjednoczonych, jak następnie w Paryżu w toku konferencji 
pokojowej, i tak zaważyły czyny społeczeństwa w kraju, że w 
wyniku wojny światowej powstała inna Polska, aniżeli ją na 
początku lata roku 1918 opracowywali eksperci na zlecenie rządu 
amerykańskiego. 

♦ » 

Stało się tak mimo, że Polska miała niebezpiecznego wroga w 

międzynarodowem źydostwie. Żydzi na ziemiach polskich spełniali 

rolę bezpośrednich narzędzi niemieckich. Na gruncie zagranicznym 

zmieniły się ich metody działania z chwilą, gdy szala zwycięstwa 

przechylać poczęła się na stronę koalicji. Wówczas cały punkt 

ciężkości żydowskiej akcji antypolskiej przesunął się do stolic 

państw sprzymierzonych, przedewszystkiem do Londynu i 

Waszyngtonu oraz do niektórych krajów neutralnych z Holandją na 

czele. 
Na tych terenach prowadzono robotę już dawniej, ale na 

mniejszą skalę: sugerowano przedewszystkiem opinji publicznej, 
że dla narodu polskiego istnieją tylko dwie perspektywy, a 
mianowicie dostanie się pod wpływ bolszewizmu lub Nie- 

2) Protokół pos. K. N. P. z 24 sierpnia r. 1918 (mój referat ustny po 

powrocie z Ameryki). 
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mieć1). Oznaczało to w praktyce radę: nie chcecie, by Polska była 
bramą wypadową bolszewizmu na Europę środkową i zachodnią, to 
pozostawcie ją w ręku niemieckim. Gdy życie zlikwidowało ten 
program wskutek zwycięstwa oręża koalicyjnego, Żydzi wytknęli 
sobie, jako cel, możliwie znaczne ścieśnienia terytorjum państwa 
polskiego i możliwie silne skrępowanie Polski zobowiązaniami na 
rzecz mniejszości narodowych. Chodziło o uczynienie z przyszłego 
państwa polskiego organizmu słabego, któryby jak najbardziej 
podlegał paso- rzytnictwu gospodarczemu Żydów i jak najmniej 
posiadał odporności i zdolności samoistnego rozwoju 
ekonomicznego. 

W Londynie prowadził akcję The Joint Foreign Com- mittee2), 
który 2 października uchwalił następujące postulaty3): „1) Wszyscy 
Żydzi, urodzeni w Polsce, i Żydzi, mieszkający w Rosji, którzy nie 
życzą sobie zachować państwowości 

*) List Sobańskiego z 16 lipca r. 1918 do prezydium Komitetu N. P. w 

archiwum tegoż Komitetu. 
2) The Joint Foreign Committee powstał w roku 1878, powołany do życia 

przez The Board of Deputies i The Anglo-Jewish Association- Spowodował on był 

przeprowadzenie w traktacie berlińskim artykułów, które uzależniały uznanie 

niepodległości Rumunji, Bułgarji, Serbji i Czarnogórza oraz autonomji wschodniej 

Rumelji od przyjęcia przez te państwa przepisów, zapewniających wolność 

religijną i równość wobec prawa wszystkich obywateli. Ponieważ Rumun ja uznała 

Żydów za cudzoziemców i jako takim odmówiła prawa korzystania z gwarancyj 

berlińskich, wspomniany żydowski Zjednoczony Komitet Zagraniczny poczynił w 

roku 1908 starania u rządu brytyjskiego, by wielkie mocarstwa nie dopuściły 

żadnego nowego przekazania terytorjów, dopóki państwo, dokonywające aneksji, 

nie przyjmie i nie wykona lojalnie klauzul traktatu berlińskiego. Minister Grey 

odniósł się do tych żądań życzliwie. W styczniu roku 1915 utworzono specjalny 

wydział dla stu- djowania tych spraw pod kierownictwem Luciena Wolfa, cieszący 

się specjalnemi względami w Foreign Officie. Był on czynny przez cały czas 

wojny, a od czasu zwycięstw koalicji spotęgował swoją pracę i nacisk wywierany 

na rządy sprzymierzone. — Szczegóły w sprawozdaniu angielsko-żydowskiej 

delegacji na konferencję pokojową: „The Peace Conference. Report of the 

Delegation of the Jews of the British Empire itd.“; por. u Kozickiego, „Sprawa 

granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r.“, str. 169 i n. 
3) Kopja memorandum, przesłana prezydjum Komitetu N. P. przez 

Sobańskiego w dniu 23 listopada r. 1918, w archiwum Komitetu. 
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rosyjskiej, będą uznani za obywateli polskich na stopie kompletnej 
równości ze swymi współobywatelami innej rasy i innego 
wyznania. 2) Zniesie się ograniczenia językowe z roku 1862. 3) 
Zgrupuje się Żydów w autonomicznej organizacji ich instytucyj 
religijnych, pedagogicznych, dobroczynnych i innych. 4) Tam, 
gdzie Żydzi źyją w poważnych masach, zezwoli się na pracę i 
handel w niedzielę tym, którzy święcą sobotni sabat." Wniesiono 
jeszcze punkt piąty, chociaż bez uchwały, a mianowicie żądanie, 
by Żydów, którzy się schronili zagranicę, a przed wojną mieszkali 
stale w Polsce, przyjęto zpowrotem i oddano im ich domy oraz 
wogóle ich własność. 

W Stanach Zjednoczonych działał The American Jewish 
Committee1], który 10 listopada ustalił poglądy2), że przy 
ustanawianiu niepodległego państwa polskiego uroczysta de-
klaracja w konstytucji o zasadzie równości i swobodach oby-
watelskich oraz religijnych nie będzie wystarczająca, lecz, że 
muszą być dodane inne jeszcze zobowiązania i gwarancje. A prezes 
tegoż Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, Louis Marshall, 
złożył publiczne oświadczenie3), w którem posunął się tak daleko, 
że głosił, iż ,,zasada zwierzchnictwa każdego narodu na jego 
własnej ziemi, uznana przez wszystkich, prze- staje obowiązywać, 
skoro się ją chce zastosować do Polski**. Było to już stanowisko 
wręcz nienawistne wobec narodu polskiego. 

Żydostwo międzynarodowe buntowało przeciwko Polsce 
opinję publiczną, przedewszystkiem alarmami „pogromowe- mi". 
W kraju doszło w niektórych miastach do starć ludności z 
nierzetelnemi sferami handluj ącemi z powodu paskar- stwa, 
przyczem elementy te nieuczciwe składały się przeważnie z 
Żydów, co było ich winą, a nie rozgoryczonego, głodu 

1) Jakie Żydzi mieli wpływy w Stanach Zjednoczonych, tego dowodem 

fakt, że na siedmiu członków rady wojennej czterech było Żydów: Baruch, 

Rosenblatt, Schiff i Untermeyer, i że rząd miał w swem łonie trzech Żydów: 

Frankfurtera, Lippmanna i Warburga. 
=) i 3) Przytoczone we wspólnem oświadczeniu Wydziału Narodowego 

Polskiego i Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce, — „Polak" z 6 stycznia r. 

1919. 
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jącego tłumu. Zajścia na tem tle wyolbrzymiano, względnie wprost 
stwarzano zbrodnie nieistniejące. W niektórych miejscowościach, 
jak w Kielcach, doszło istotnie do krwawych zaburzeń, ale 
sprowokowane one zostały manifestacjami bol- szewickiemi na 
rzecz Sowietów. Jeżeli przytem zginęli przeważnie Żydzi, 
tłumaczyło się to tem, że agenci komunistyczni w Polsce byli w 
znacznej większości Żydami. Ostatecznie w kilku wypadkach, jak 
we Włodawie, Żydzi ostrzeliwali polskie oddziały wojskowe, które, 
we własnej obronie dawszy ognia, raniły względnie zabiły pewną 
liczbę Żydów. Nazywano to „rzeziami" Żydów, dokonywanemi 
przez armję polską. Gdy wojsko ukraińskie cofało się ze Lwowa, 
wypuściło więźniów, którzy wraz z motłochem ulicznym 
obrabowali ludność dzielnicy żydowskiej, za co później władze 
polskie kazały rozstrzelać kilkudziesięciu sprawców tych zajść. 
Nadużyć dopuszczali się też zdemoralizowani rosyjscy, niemieccy i 
austrjaccy jeńcy wojenni przy przekraczaniu Polski w powrocie do 
swych krajów rodzinnych. 

Z tego wszystkiego zrobiono „polskie masowe pogromy 
Żydów", czyniąc za nie odpowiedzialnym naród polski. Pracowały 
nad wytworzeniem takiej opinji intensywnie sprężyny żydowskie i 
niemieckie, że wymienimy agencje telegraficzne w Berlinie i 
Wiedniu, żydowskie biuro korespondencyjne w Hadze, filosemickie 
pisma koalicyjne na kontynencie oraz prasę germanofilskiego 
koncernu Hearsta w Ameryce i t. p. 

Mogły w innych państwach, jak w Niemczech, w Austrji, na 
Węgrzech, mogły u Czechów, u Rusinów i t. p. zdarzać się 
wypadki1), a nawet posunięcia rządowe* 2), godzące jaskrawo w 
interesy żydowskie, o tem albo milczano całkowicie, albo nie 
przykładano do tego większej wagi, natomiast przeciwko Polsce 
prowadzono kampanję systematyczną i gwałtowną. Prowadzono ją 
wbrew wszelkim sprostowaniom, wyjaśnieniom i oświadczeniom z 
polskiej strony. 

Np. w Berlinie czynne atakowanie Żydów i chrześcijan o fizjo- gnomji 

żydowskiej. — „Dziennik Berliński" z 13 grudnia r. 1918. 
2) Zakaz imigracji do Niemiec Żydów wschodnich — „Kurjer Poznański" z 

9 sierpnia t. r, za „Jiidische Rundschau". 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 26 
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W obronie Polski zabierały głos różne organy i organizacje 
polskie zagranicą1); rządowe ekspozytury dyplomatyczne w 
Berlinie i Wiedniu; w Szwajcarji prokoalicyjna Centralna Agencja 
Polska w Lozannie, stawiające na kartę państw centralnych biuro 
prasowe w Bernie i lewicowa placówka prasowa w Genewie; w 
Paryżu wydział prasowy, a w Londynie, Rzymie i Waszyngtonie 
biura prasowe Komitetu Narodowego Polskiego; w Paryżu ponadto 
wiec Polaków wyznania mojżeszowego; w Stanach Zjednoczonych 
wspólnie pro- koalicyjny Wydział Narodowy Polski i austrofilsko-
lewicowy Komitet Obrony Narodowej. Żydzi trwali przy swojem, 
bo kampanja oczerniająca Polskę prowadzona była ze względu na 
mającą się niezadługo rozpocząć konferencję pokojową. 

Wrogiej Polsce działalności Żydów nie pohamowały też 
stosunki, utrzymywane z ich leaderami przez Paderewskiego. 
Przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach 
Zjednoczonych nalegał na Komitet* 2), by wystąpił z dość daleko 
idącą deklaracją w kwestji żydowskiej. W lipcu podczas pobytu w 
Ameryce nakłoniłem Paderewskiego do zgodzenia się na 
złagodzoną formułę oświadczenia3), że „Polska, skoro będzie panią 
siebie, zabezpieczy każdemu obywatelowi polskiemu bez różnicy 
rasy czy religji pełnię praw politycznych, zgodnie z zasadami 
równości, wolności, sprawiedliwości", przyczem słowa te nie 
stanowiły deklaracji odrębnej, lecz mieściły się w enuncjacji, 
mówiącej i o innych rzeczach. Komitet Narodowy zaakceptował 
projekt i upoważnił Pade- 

J) „Kur jer Poznański" z 3 listopada i 1 grudnia r. 1918; „Polak' z 22 i 29 

listopada t. r. oraz z 3 i 15 stycznia r. 1919; „Tcmps" z 1 grudnia r. 1918; „Dziennik 

Chicagoski" z 29 listopada t. r.; „Dziennik Związkowy" z 4 grudnia t. r. i t. p. — 

Telegram prezesa Wydziału Narodowego Polskiego Smulskiego i prezesa 

Komitetu Obrony Narodowej Żurawskiego, wysłany do Wilsona w przeddzień jego 

wyjazdu do Europy, prosił go, by „odwiedził Polskę przed swoim tu powrotem" i 

znalazł przez to sposobność „przekonać się o fałszywości pogłosek z niemieckich 

źródeł co do pogromów żydowskich w Polsce". 

2) O tern i faktach następnych w moim referacie: „Misja Seydy do 

Paderewskiego i Wydziału Narodowego Polskiego w Chicago" — w archiwum K. 

N. P. 
3) Zob. Dokumenty, nr. 17. 
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rewskiego do ogłoszenia oświadczenia w urzędowym charakterze 

przedstawiciela pełnomocnego Komitetu, Enuncjacja nie 

zadowoliła jednakowoż Żydów. 

Gdy w drugiej połowie sierpnia stanął w Ameryce Dmowski, 
Louis Marshall zwrócił się do niego1) i nie taił v/ rozmowie, że 
Żydzi są wrogo usposobieni dla Polski, ,,bo Polska prześladuje 
Żydów". Na wyjaśnienie Dmowskiego, że w Polsce pogromów nie 
było i niema, odpowiedział, że Żydzi wolą pogromy od bojkotu. 
Później na szerszej konferencji* 2), w której obok Dmowskiego i 
Marshalla brali też udział Paderewski, Strauss, Brandeis i inni, 
zwrócono się do Dmowskiego z tem, aby wystosował do ogółu 
polskiego w kraju odezwę, wzywającą do zaprzestania bojkotu. 
Dmowski uzależnił to od uprzedniego wydania przez przywódców 
amerykańsko-źy- dowskich apelu do Żydów w Polsce, by 
pracowali szczerze nad urzeczywistnieniem programu 
zjednoczenia i niepodległości narodu polskiego. Marshall i 
towarzysze nie zgodzili się na to, co ich nie powstrzymało od 
wysunięcia postulatu, by Komitet Narodowy Polski powołał do 
swego grona Żyda- Polaka, cieszącego się zaufaniem zarówno 
Żydów, jak Polaków. Na to Dmowski ze swej strony odpowiedział, 
że jest to niewykonalne. Rozmowy te, utrzymane zresztą przez 
Dmowskiego i Paderewskiego w tonie przyjaznym, nie dały 
pozytywnego rezultatu. Nadmienić należy, że w tym samym czasie, 
w którym przywódcy Żydów amerykańskich sugerowali 
Dmowskiemu przyjęcie Żyda do Komitetu Narodowego Polskiego, 
lord Robert Cecil zapytywał przedstawiciela Komitetu w Londynie, 
czy rząd warszawski nie mógłby się postarać o Żyda-syjonistę w 
swym składzie3). 

Żydowska propaganda antypolska odniosła ten skutek 
bezpośredni, że doszło do interwencji państw sprzymierzonych 
przeciwko ..pogromom" w Polsce. Pierwszy odezwał 

ł) i 2) List Dmowskiego z Waszyngtonu (27 października r. 1918) do 

Zamoyskiego w archiwum K, N, P,; protokół K, N. P. z 2S listopada 

t. r,; Dmowski, str. 396 i n. 
3) List Sobańskiego z 28 października t. r. do prezydjum Komitetu N, P. w 

archiwum Komitetu. 

26* 
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się 14 listopada londyński Foreign Office w komunikacie1), 
ogłoszonym z powodu „pogromu** w Warszawie, który w rze-
czywistości był poskromieniem i osadzeniem w więzieniu kil-
kudziesięciu agitatorów bolszewickich, przeważnie Żydów, z 
powodu szerzenia zamętu i propagowania przewrotu. Komunikat 
groził, źe jeżeli informacje okażą się prawdziwe, „rząd angielski 
będzie zmuszony poświęcić bardzo poważną uwagę wydarzeniom, 
które stanowią zachętę do czynów niepokoju i gwałtu oraz groźbę 
dla wszelkiej ludności między Renem a Wołgą". „Sprzymierzeni i 
Stany Zjednoczone — czytamy dalej — są skłonni użyć 
wszystkich swych zasobów dla wskrzeszenia warunków 
ekonomicznych normalnego życia w tych krajach, ale tylko w tych 
z pośród nich, które czynami wykaźą pragnienie porządku i 
cywilizacji. Jeżeli jakie społeczeństwo Europy środkowej objawia 
skłonność do nieporządków, demokracje zachodnie nie będą 
mogły niczego uczynić dla jego odbudowy. Będą mogły tylko 
czekać w przymusowej bezczynności, aż powrót właściwych 
stosunków przybliży nadzieję pokoju." 

Dnia 3 grudnia departament stanu w Waszyngtonie przesłał 
za pośrednictwem ambasady amerykańskiej w Paryżu Komitetowi 
Narodowemu Polskiemu depeszę* 2 3) tej treści, że departament 
„otrzymał z różnych stron wiadomości o pogromach, zwróconych 
przeciw Żydom w Polsce", i że, „jeżeli wiadomości te są 
prawdziwe, ucierpią na tern niewątpliwie sympatie narodu 
amerykańskiego dla polskich aspiracyj". 

Komitet Narodowy Polski wyjaśnił sprawę rzekomych 
••pogromów" i zapowiedział francuskiemu ministerjum spraw 
zagranicznych oraz ambasadzie Stanów Zjednoczonych, że wyda 
w tej sprawie oświadczenie"). Quai d‘Orsay podzielił się tą 
informacją z Foreign Office'm’), ale sam takiej ulegał presji ze 
strony Żydów, że Pichon w celu zasłonięcia rządu francuskiego 
wysłał do prezesa Komitetu Narodowego Pol 

*) Archiwum K. N. P. 
2) Tamże. 
3) Protokół pos. K. N. P. z 6 i 7 grudnia r. 1918. 

Protokół pos. K. N.P. z 6 grudnia t. r. 
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skiego w dniu 7 grudnia pismo1), w którem przestrzegał Polskę, że 

„polityka, przeciwna (utrzymaniu porządku i zabezpieczeniu 

wszelkich wolności), mogłaby dla przyszłości (Polski) mieć 

najpoważniejsze następstwa*', Pichon stwierdził, że „Komitet 

Narodowy Polski, któremu przez rządy sprzymierzone przyznane 

zostały specjalne prawa w dziedzinie polityki narodowej, wziąłby na 

siebie ciężką odpowiedzialność, gdyby zapomocą środków 

prywatnych i publicznych, któremi dysponuje, nie podał władzom 

miejscowym i polskiej opinji publicznej do wiadomości wzburzenia, 

jakie nieporządki te wywołują w całym świecie cywilizowanym, i 

gdyby nie uświadomił im bezwzględnej konieczności skończenia z 

tern bez zwłoki". 

Następnego dnia Komitet Narodowy Polski wystąpił z 
deklaracją* 2), w której na wstępie podkreślił własny pogląd, „że w 
Polsce wolnej i niepodległej obywatele wyznania żydowskiego 
powinni korzystać z praw równych z wszystkimi innymi, jak ma to 
miejsce w państwach zachodnich, że wszelkie akty gwałtu na 
bezbronnej ludności są wyrazem dzikiego barbarzyństwa i muszą być 
bezwzględnie potępione i surowo karane". Deklaracja mówiła dalej, 
że „pogromy nigdy nie^ były metodą polską, i trudno było uwierzyć, 
ażeby ludność Polski w ciągu lat wojny wyzbyła się uczuć ludzkich, 
których tak liczne zawsze dawała dowody". Podkreśliwszy, że źró-
dłem alarmów o „pogromach" w Polsce są gazety niemieckie i 
komitety żydowskie, oświadczenie wykazało punkt po punkcie, że 
jeżeli w niektórych miejscowościach doszło do rozruchów, to nie 
miały one zgoła charakteru pogromów, i nie można za nie bynajmniej 
czynić odpowiedzialnym narodu polskiego. Komitet Narodowy 
Polski zakończył enuncjację „ostrzeżeniem opinji publicznej krajów 
sprzymierzonych przed tendencyjnością dotychczasowych raportów, 
w których widoczne jest ze strony niemieckiej usiłowanie 
skompromitowania Polski w oczach cywilizowanego świata w 
nadziei, że 

*) Archiwum K. N. P. 
2) Zob. Dokumenty, nr. 

24. 
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to Niemcom pomoże do wygrania ich sprawy z krzywdą Polski”. 

Francuski minister spraw zagranicznych skorzystał z tej 
deklaracji 10 grudnia w odpowiedzi1) na piśmienne zapytanie 
Mouteta, „czy rząd francuski zamierza złożyć oświadczenie w 
kwestji pogromów antyżydowskich w Polsce*. Pichon, 
powoławszy się na swoje pismo do Komitetu Narodowego 
Polskiego i na wymianę myśli z rządem brytyjskim, oznajmił, że 
„wiadomości, zebrane o pożałowania godnych wypadkach, są 
zresztą sprzeczne, zarówno co do rozmiarów nieporządków i ich 
przyczyn, jak też co do osobników, które je wywołały „Naogół 
zdaje się — mówił minister, — że odpowiedzialność za te wybryki 
przypisać należy przede- wszystkiem: i) jeńcom rosyjskim i 
niemieckim, którzy nie konwojowani i nie podlegający komendzie, 
przekraczają kraj, by wrócić do swej ojczyzny, a wszystko po 
drodze rabują, rzucając się na ludność miejscową bez różnicy rasy 
czy re- Hgji; 2) stanowi wojny cywilnej, jaka panuje w Galicji mię-
dzy Polakami a Rusinami; 3) podburzaniu agentów bolszewickich, 
przysłanych z Rosji.” 

W ten sposób, dzięki racjonalnemu postawieniu sprawy 
'przez Komitet Narodowy Polski i dzięki życzliwemu zachowaniu 
się francuskiego minister jum spraw zagranicznych, ostrze ataku 
żydowskiego na Polskę zostało stępione. Zawiodła Żydów nadzieja, 
że w wyniku propagandy „pogromowej” Polska .nie uzyska dostępu 
do konferencji pokojowej. Stało się inaczej. 

„Temps" z 12 grudnia r. 1918. 



ROZDZIAŁ CZWARTY 

Stanowisko społeczeństwa polskiego 

Mimo Brześcia Litewskiego nowe zabiegi aktywistów w Berlinie i Wiedniu; tajna 
nota rządu Steczkowskiego, proponująca państwom centralnym przymierze (29 
kwietnia r. 1918); i to, chociaż wybory do rady stanu dały zwycięstwo Kołu 
Międzypartyjnemu; posłowie polscy w Wiedniu obalają gabinet Seidlera; 
przesilenie w berlińskicm Kole parlamentar- nem i wybór nowego opozycyjnego 
prezydjum. — Komitet Narodowy Polski, jego oddziaływanie na kraj i 
opracowywanie programu leryto- rjalnego; jego akcja wojskowa (uroczystość 
wręczenia sztandarów — 22 czerwca); jego dalsza współpraca z ruchem 
antyaustriackim i postęp sprawy polskiej i sprawy czeskosłowackiej. — Rząd 
Steczkowskiego przeciwko deklaracji wersalskiej i orędzie rady regencyjnej za 
ścisłem porozumieniem z państwami centralnemi (czerwiec); zasadnicze starcie 
polityczne w radzie stanu; Janusz Radziwiłł i Ronikier w Spa (13 sierpnia); 
ujawnienie noty kwietniowej wywołuje oburzenie w kraju i zniewala 
Steczkowskiego do dymisji; Koło wiedeńskie (bez narodowych demokratów i 
socjalistów) podtrzymuje gabinet Hussarka; Koło berlińskie domaga się prawa 
samostanowienia narodów. — Komitet Narodowy Polski występuje przeciw 
angażowaniu Polski po stronie państw centralnych: wymiana pism między 
Komitetem a rządem francuskim (2 i 5 września); Komitet odmawia 
współdziałania z radą regencyjną i wzywa społeczeństwo w kraju do wzmocnienia 
opozycji; przybycie do Paryża Józefa Hallera (połowa lipca) po epopei w Rosji 
(bitwa pod Kaniowem — 11 maja, objęcie naczelnego dowództwa. na wschodzie 
— czerwiec); umowa Komitetu z rządem francuskim z 28 września o jednej 
jedynej armji polskiej na wszystkich terenach walki koalicji pod jednem 
dowództwem i władzą polityczną Komitetu; Haller naczelnym wodzem armji; 
uznanie armji przez Anglję, Włochy i Stany Zjednoczone za armję sprzymierzoną 
i współwalczącą (październik i listopad); misja Seydy do Paderewskiego i 
Wydziału Narodowego w Chicago, który zacieśnia stosunek z Komitetem; 
Dmowski w Stanach Zjednoczonych: sejm polski w Detroit (koniec sierpnia) i 
oddziałanie na Wilsona (memorjał o tery tor jum państwa polskiego), Lansinga i 
House‘a; Komitet a sprawa rządu de facto; koalicyjne konferencje w sprawie 
rozejmu z państwami centralnemi i niezaproszenie na nie Komitetu. — Rada 
regencyjna staje 
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7 października na gruncie programu zjednoczenia i niepodległości; stanowisko 

stronnictw; rezygnacja Kucharzewskiego; przedstawicielstwo polskie zaboru 

austriackiego oświadcza cesarzowi Karolowi, żc się nie interesuje sprawami 

Austrji (12 października); Koło Polskie w berlińskim Reichstagu domaga się 

wszystkich ziem polskich i własnego wybrzeża polskiego (5 października), to 

samo czyni społeczeństwo w kraju; krótkotrwały gabinet Świeżyńskiego (koniec 

października i początek listopada); rząd lubelski Daszyńskiego (7 listopada) i 

opozycja przeciwko niemu; Piłsudski wraca do kraju 10 listopada, otrzymuje z rąk 

rady regencyjnej władzę wojskową 11 t. m., a 14 t. m. pełnię władzy, powierza 

misję utworzenia rządu Daszyńskiemu, następnie Moraczew- skiemu; rząd 

lewicowy Moraczewskiego (18 listopada) natrafia na zwarty opór większości kraju 

i boryka się z trudnościami wewnętrznemi. — Likwidacja państwowości 

austrjackiej: Komisja Likwidacyjna (28 października) ; pierwszy konflikt z 

Czechami, załagodzony tymczasowo umową w Polskiej Ostrawie (5 listopada); 

zamach ukraiński we Lwowie, protegowany przez władze austrjackie, (1 

listopada) i ogłoszenie zachodniej republiki ukraińskiej; kontrakcja polska wiedzie 

do uwolnienia Lwowa (22 t, m.), ale nie oskrzydla wojsk ukraińskich; przewrót w 

Po- znańskiem (od 9 listopada): opanowanie przez Polaków rad robotniczych i 

żołnierskich i improwizowanie sił wojskowych; niemiecki Heimatschulz i 

Grenzschutz-, powstanie Naczelnej Rady Ludowej. — Misja Stanisława 

Grabskiego z ramienia Komitetu N. P. do kraju; opinja w trzech dzielnicach za 

rządem porozumienia i współdziałaniem z Komitetem, sprzeciw lewicy 

Królestwa; Paderewski udaje się jako przedstawiciel Komitetu do kraju i po 

przejeździć przez Poznań staje w Warszawie 3 stycznia r. 1919; delegacja 

Piłsudskiego z Dłuskim na czele w Paryżu i jej stosunek do Komitetu; ustąpienie 

pod naciskiem opinji publicznej rządu Moraczewskiego i powstanie rządu 

Paderewskiego (16 stycznia) na podstawie porozumienia się z Piłsudskim i z 

Komitetem; sejm ustawodawczy, wybrany 26 stycznia, powierza definitywnie 

władzę naczelnika państwa Piłsudskiemu (20 lutego) i wyraża zaufanie rządowi 

Paderewskiego; wzajemne uznanie rządu i Komitetu Nar. Pol.; formalne uznanie 

państwa polskiego i jego rządu przez koalicję (od 30 stycznia począwszy); przy-

jęcie do Komitetu przedstawicieli Piłsudskiego powoduje tarcia wewnętrzne; 

prace przygotowawcze Komitetu przed konferencją pokojową. — Powstanie 

wielkopolskie od 27 grudnia r. 1918, jego znaczenie i linja demarkacyjna, ustalona 

w Trewirze (16 lutego r, 1919); walki z bolszewikami i z Ukraińcami (zwycięstwo 

w okolicach Lwowa — połowa marca) oraz napad czeskosłowacki w 

Cieszyńskiem (układy z lutego). — Rozwój armji polskiej we Francji, szczególnie 

na terenie włoskim; formacje polskie na Wschodzie, ich walki i powrót do kraju; 

sprawa wysłania do kraju armji polskiej we Francji, z powodu trudności 

technicznych i oporu Niemców, przełamana dopiero w kwietniu. — 

Międzysojusznicza konferencja pokojowa a Polska; postawienie na konferencji 

przez Dmowskiego 
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całokształtu zagadnienia polskiego (29 stycznia); noty Komitetu Narodowego w 

sprawie granic państwa polskiego (28 lutego i 3 marca); większość rozszerzonego 

Komitetu trwa na stanowisku, odrzucającem zasadę federacji; stopniowa likwidacja 

Komitetu, którego ostatnie posiedzenie 15 sierpnia; organizacja i skład Delegacji 

Polskiej na konferencję pokojową. 

Mimo wszystko, czego Polska zaznała od państw centralnych 
w okresie Brześcia Litewskiego, wystąpiły czynniki skrajnie 
aktywistyczne już w pierwszej połowie marca roku 1918, a więc 
jeszcze przed rozpoczęciem ofensywy niemieckiej we Francji, z 
natarczywą inicjatywą w Wiedniu i Budapeszcie, a 
przedewszystkiem w Berlinie, zmierzającą do sforsowania sytuacji 
politycznej, do uzyskania w sprawie polskiej rozstrzygnięcia. lnic 
jaty wa wyszła od Centrum Narodowego i jego wiceprezesa i 
pośrednika na gruncie berlińskim Roni- kiera1). W początkach 
marca udali się z ramienia tego ugrupowania do Wiednia i 
Budapesztu Simon i Maciej Radziwiłł, a do Berlina Ronikier i 
Franciszek Radziwiłł. Dwaj ci ostatni rokowali z przedstawicielami 
stronnictw większości Reichstagu: Erzbergerem, Naumannem, 
Davidem, Scheide- mannem i innymi i przywieźli do Warszawy 
projekt deklaracji, którą podpisać miały polskie stronnictwa 
aktywistyczne, a która następnie miała być przedłożona niemieckiej 
parlamentarnej komisji głównej. 

Deklaracja, wyszedłszy z założenia, że ,.wydarzeń ostatnich 
tygodni (Brześcia Litewskiego) nie należy uważać za wolę 
niemieckiego narodu, oświadczyła się za ,.przymierzem państwa 
polskiego z centralnemi mocarstwami'*, opar tern na „wspólnych 
interesach i życiowych koniecznościach**. Do konieczności 
życiowych narodu polskiego deklaracja zaliczała w pierwszym 
rzędzie „zapewnienie granic państwowych, najszybsze wedle 
możności zorganizowanie silnej armji narodowej i rychłą budowę 
polskiej państwowości", poczem polscy aktywiści precyzowali 
kwestję granic w sposób następujący: rozszerzenie polskiego 
obszaru na wschód przy pełnem uznaniu prawa samookreślenia 
narodowości oraz nie- 

*) O tern i faktach następnych; „Z dokumentów chwili", zesz. 99. 

str. 3 i n. oraz zesz. 100, sir. 56 i n. 
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ustępowanie żadnej części Królestwa, co stronnictwa akty- 
wistyczne stawiały narówni z „samo przez się uprawnionem 
utrzymaniem przez państwa centralne ich nieuszczuplo- nych 
granic" (czytaj: zaboru pruskiego i austrjackiego). Wobec Polaków 
w Niemczech i Austrji aktywiści polscy ograniczali przyszłe 
stosunki swe do „utrzymania i zwiększenia dotychczasowej 
wspólnoty kulturalnej", przyrzekając państwom sojuszniczym „nie 
wtrącać się w (ich) wewnętrzne stosunki", co miało polegać na 
wzajemności. 

Po powrocie do Warszawy Ronikier i Franciszek Radziwiłł 

przedłożyli projekt deklaracji radzie regencyjnej, która podobno 

zaopinjowała1), że oświadczenie to może być podstawą do 

rokowań z państwami centralnemi. Ostrożniej odniosły się do 

projektu deklaracji stronnictwa umiarkowanie aktywistyczne, jak 

Narodowy Związek Robotniczy i Zjednoczenie Ludowe. Gdy 

bowiem „Godzina Polski" ogłosiła, że deklarację podpisał Simon 

w imieniu wszystkich ugrupowań aktywistycznych, tamte    

przeciwko temu zaprotestowały, stwierdzając, że nikogo do tego 

nie upoważniły* 2). Mimo to Ronikier zawiózł pismo do Berlina, 

gdzie echem jego była bardzo ogólnikowa tylko i platoniczna 

rezolucja parlamentu i jeszcze bardziej ogólnikowe oświadczenie 

kanclerza: „Chętnie zbadamy, czy..,"3 4). Nie powstrzymało to od 

angażowania Polski na rzecz państw centralnych nowego prezesa 

rady ministrów, Jana Kaniego Steczkowskiego. 

Wbrew radom Międzypartyjnego Koła Politycznego, by nie 
powoływano nowego gabinetu, póki władze okupacyjne nie 
przyznają mu zgóry szerszego zakresu władzy, rada regencyjna 
powierzyła w drugiej połowie marca misję utworzenia rządu 
Steczkowskiemu. Steczkowski uprzednio już badał grunt w 
Berlinie i Wiedniu*), a skoro otrzymał misję, rozpoczął rozmowy 
ze stronnictwami politycznemi. 

’) „Wiedeński Kurjer Polski” z 2 kwietnia r. 1918 za „Komunikatem 
Informacyjnym"; „Z dokumentów chwili", zesz. 103, str. 41 i n. 

2) Tamże, zesz. 103, str. 44 i n. 
Por. wyżej na str. 371. 

4) „Z dokumentów chwili”, zesz. 99, str. 3. 
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Sekretarjatowi Koła Międzypartyjnego1) przedstawił program 
„umiarkowanie-aktywistyczny o charakterze wybitnie 
praktycznym, tyczącym się jedynie stosunków wewnętrznych i 
rozbudowy państwowości polskiej’*. Steczkowski wyszedł 
wprawdzie z założenia, iż „Polska nie może być w oderwaniu od 
mocarstw centralnych i musi się na nich oprzeć", oświadczył się też 
za jak najszybszem tworzeniem wojska, jednakowoż silnie 
podkreślił, że rząd jego poświęci się sprawom wewnętrznym, a 
„zagadnienia zewnętrzne o tyle (tylko) będzie podejmował, o ile 
wypadki go do tego zmuszą, w tym jednak razie wszystkim faktom, 
w tej dziedzinie przez siebie stworzonym, nada charakter 
prowizoryczny". Steczkowski zakończył zapewnieniem, że „będzie 
uważał za swój obowiązek pozostać w zgodzie i łączności z krajową 
opinją publiczną" i że „daleki jest od tego, aby... ukrywać coś w 
tajemnicy przed ogółem i poza jego plecami prowadzić politykę 
podwójną". Na zapytanie przedstawicieli Koła Międzypartyjnego, 
czy Steczkowski „solidaryzuje się z programem niemiecko-polskim 
Ronikiera", Steczkowski odpowiedział, że o programie tym 
„dowiedział się dopiero na audjencji u hr. Hertlinga", i „stwierdził, 
że definitywne rozwiązanie sprawy polskiej jest wykluczone w 
obecnej fazie wojny nawet po zwycięstwie nad Rosją . 

Dnia 4 kwietnia rada regencyjna zamianowała ostatecznie 
Steczkowskiego „ministrem prezydentem oraz ministrem skarbu 
Królestwa Polskiego", a, zgodnie z jego wnioskiem, Chodźkę — 
ministrem zdrowia publicznego, opieki społecznej i ochrony pracy, 
Dzierzbickiego — ministrem rolnictwa i dóbr koronnych, 
Ponikowskiego — ministrem wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego, Steckiego — ministrem spraw wewnętrznych i 
Janusza Radziwiłła — dyrektorem departamentu spraw 
politycznych. Po dwóch tygodniach zamianowani zostali: 
Broniewski — ministrem przemysłu i handlu, Franciszek Radziwiłł 
— dyrektorem komisji wojskowej, a pułkownik Januszajtis — jej 
wicedyrektorem'). 1 2 

1) „Gazeta Poranna" z 20 marca r. 1918; „Kurjer Poznański z 18 kwietnia t. 

r. 
2) „Monitor Polski" z 4 i 18 kwietnia t. r. 
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Gabinet Steczkowskiego rozpoczął urzędowanie od 
oświadczenia programowego1), które opowiedziało się za 
szybkiem ukonstytuowaniem rady stanu celem przygotowania 
„niezwłocznego zwołania sejmu, w którym myśl i wola narodu 
będą mogły wypowiedzieć się ostatecznie". Rząd uważał to za 
sprawę szczególnie pilną z przyczyn następujących: „...Rozwój 
stosunków międzynarodowych, a przede- wszystkiem układ 
stosunków państw sąsiednich, tworzących się na dawnych 
terytorjach imperjum rosyjskiego, zniewala nas do rychłego — w 
ścisłem porozumieniu z państwami centralnemi — ustalenia form 
prawno-politycznych naszego państwa i określenia jego 
stanowiska." Brzmiało to już inaczej, niż ostrożne wynurzenia 
Steczkowskiego przed nominacją. Wypowiedziawszy się za 
„najusilniejszem tworzeniem wojska polskiego" i położywszy 
nacisk na utrwalenie i rozszerzenie państwowości polskiej, 
oświadczenie mówiło: „...Mamy postanowienie i otwartą dziś 
drogę do bezzwłocznego przeprowadzenia organizacji władz 
polskich i przejęcia w najbliższym czasie dalszych dziedzin 
administracji.” Życie wykazało wkrótce, że było to złudzenie. 

W kwestji szybkiego rozwiązania sprawy polskiej w ścisłem 
porozumieniu z państwami centralnemi Steczkowski przeszedł 
jeszcze w miesiącu kwietniu od słów do czynów. Wbrew 
zapowiedzi z marca wobec sekretarjatu Międzypartyjnego Koła 
Politycznego, że nowy rząd będzie podejmował zagadnienia 
zewnętrzne tylko o tyle, o ile wypadki go do tego zmuszą, że 
pozostanie w zgodzie z opinją publiczną, że nie będzie przed nią 
niczego ukrywał i nie bedzie niczego robił za jej plecami, 
Steczkowski wysłał 29 kwietnia, w tajemnicy przed 
społeczeństwem, notę do Berlina i Wiednia2), w której mówił, że 
rząd polski „uważałby za bardzo pożądane, gdyby mógł już teraz 
rozpocząć rokowania o ostateczne polityczne, militarne i 
ekonomiczne rozwiązanie sprawy polskiej". Rząd polski — 
oświadczał Steczkowski — „nie będzie, rozumie się samo przez 
się, uprzedzał kwestji, który 

*) „Monitor Polski" z 5 kwietnia r. 1918. 
’) „łłerliner Tageblatt" z 25 sierpnia t. r., nr. 433. 
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z pośród wchodzących w rachubę i dotąd uwzględnianych 
sposobów rozwiązania sprawy polskiej będzie stanowił wynik 
narad" rządów dwu cesarstw, ale rząd polski ,,pozwala sobie 
zauważyć, że obustronnym interesom odpowiadałoby tylko takie 
rozwiązanie, któreby państwu polskiemu, pod warunkiem 
przymierza z mocarstwami centralnemi i konwencji wojskowej, 
zapewniło niepodległość, integralność dotychczasowego terytorjum 
Królestwa Polskiego Kongresowego, regulację granic od strony 
Ukrainy, odpowiadającą po trzebom strategicznym, kompensaty 
terytorjalne w etnograficznie polskich obszarach na wschód od linji 
Narew—Bóbr— Niemen za utratę czterech północnych powiatów 
gubernji suwalskiej, wkońcu możliwość rozwoju gospodarczego 
przez zawarcie traktatu handlowego, zapewniającego także przystęp 
do morza (wolną żeglugę na Wiśle)", Rząd polski — kontynuowała 
nota — „pozwala sobie dać wyraz przekonaniu", że państwo polskie 
,,w ten sposób oparte o mocarstwa centralne i zadowolone w swych 
najbardziej żywotnych interesach, stanowiłoby najlepszą, trwałą 
osłonę Europy środkowej od wschodu i uczyniłoby pod względem 
politycznym i wojskowym zupełnie zbyteczną t. zw, regulację 
granic" polsko-niemieckich. 

W nocie Steczkowskiego państwa centralne, a w szczególności 
Niemcy uzyskały od polskiego obozu aktywistycz- nego marimum 
tego, nad czego uzyskaniem pracowały od okresu, 
przygotowującego proklamację listopadową roku 1916: całkowite 
postawienie sprawy polskiej na kartę mocarstw środkowych. Rząd 
polski uznał nawet za „samo się przez się rozumiejące", że ,,nie 
będzie uprzedzał kwest ji", czy Berlin i Wiedeń dojdą do 
porozumienia na platformie rozwiązania niemiecko- czy austrjacko-
polskiego. Rzecz inna, że za tem upokarzającem oświadczeniem 
kryło się w rzeczywistości wstydliwe odwrócenie się od Wiednia, a 
skierowanie się ku Berlinowi. Nota Steczkowskiego była wyrazem 
zupełnego upadku ducha z powodu panowania Niemiec na 
wschodzie i walk ich ofensywnych na zachodzie, była kapitulacją 
aktywizmu polskiego, i to niestety rządu państwowego, przed 
potęgą niemiecką. 
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Urząd kanclerski postarał się o to, że dokument dyplo-
matyczny, zapowiadający uczynienie z Polski na stałe poli-
tycznego, militarnego i ekonomicznego wasala, dostał się do 
wiadomości publicznej, by zdyskredytować naród polski w oczach 
koalicji. Wobec Warszawy urząd kanclerski pokwitował notę, jej 
ofertę i jej postulaty zdawkowem znowuź: „Będą zbadane 
gruntownie i życzliwie..."1). A rokowania z władzami 
okupacyjnemi o przekazanie rządowi polskiemu administracji 
cywilnej nie dawały pozytywnego rezultatu mimo wszelkich 
wysiłków w Warszawie i Lublinie, mimo interwencji nawet rady 
regencyjnej'). W dziedzinie wojskowej był moment jaśniejszy, ale 
tylko bardzo przelotnie. Z okazji rokowań o wcielenie do armji 
polskiej (istniejącej w sile fragmentarycznej jednej brygady pod 
kierownictwem pułk. Minkiewicza) korpusów polskich na 
Białorusi i Ukrainie doszło 15 kwietnia do układu między generał-
gubernatorem Beselerem a rządem polskim tej treści* 2 3), że 
powołany będzie jeden rocznik rekrutów, że oficerów mianować 
będzie gene- rał-gubernator, ale radzie regencyjnej przysługiwać 
będzie w poszczególnych wypadkach prawo veta, że armja polska 
będzie mogła być użyta tylko dla obrony granic Polski i t. p. 
Jednakowoż już 8 maja Beseler wysłał pismo do rady regencyjnej’), 
w którem, powołując się na wrogie Niemcom zachowanie się 
polskich kierowniczych czynników politycznych w Kijowie, 
donosił jej, że „zwierzchnie dowództwo naczelne nie może nadal 
uznawać prawa... rady regencyjnej do współdziałania w 
decydowaniu politycznem kwestyj wojskowych . I sprawa 
wojskowa utknęła ponownie na martwym punkcie. 

Tymczasem w kraju rozegrały się były wypadki, które 
zaświadczyły wyraźnie, że bardzo przeważająca część opinji 
publicznej, będąc wprawdzie za wewnętrzną pracą nad podwa-
linami państwowości polskiej, jest niemniej w dalszym ciągu 
stanowczo przeciwna przesądzaniu sprawy polskiej w toku wojny i 
uzależnianiu jej od państw centralnych. 

’) Por. wyżej na str. 372. 
2) Filasiewicz, str. 479. 
a) Tamże, str. 480. 
♦) Dowbor-Muśnicki, część III, zał, 139. 
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Wypadkami temi były wybory do rady stanu. Po pierwot- nem 
odroczeniu z powodu Brześcia Litewskiego zostały one z polecenia 
rady regencyjnej jeszcze przez radę kierowników ministerjów z 
Ponikowskim na czele naznaczone 19 marca na dzień 9 kwietnia1). 

Ponieważ według ustawy o radzie stanu połowa tylko jej 
członków (55) miała wyjść z wyborów, a drugą jej połowę stanowić 
mieli albo nominaci rady regencyjnej (43), albo wiryliści (12), i 
ponieważ wyborów owych 55 członków dokonać miały sejmiki 
powiatowe i rady w Warszawie, Lublinie i Łodzi, przeto nie wzięły 
w akcji wyborczej udziału t. zw. demokratyczne stronnictwa, i to 
nietylko zdecydowanie lewicowe, ale i skłaniające się ku lewicy z 
obozu aktywi- stycznego, jak Polska Demokracja i Narodowy 
Związek Robotniczy* 2 3). Zblokowane stronnictwa lewicowe 
sterowały pod hasłem walki z „reakcją" z jednej, a okupacją z 
drugiej strony, oraz pod sztandarem Piłsudskiego, przyczem z dnia 
jego imienin (19 marca) zrobiły dzień licznych manifestacyj i 
wybiły z popularności „więźnia magdeburskiego" kapitał dla siebie 
partyjny*). 

Międzypartyjne Koło Polityczne poszło do wyborów, 
zastrzegłszy się przez usta koła narodowego radnych m. st. 
Warszawy4) i wyraziwszy pewność, że „rada stanu nie rozstrzygnie 
żadnej sprawy, dotyczącej formy rządu, granic państwa lub 
traktatów międzynarodowych, pozostawiając sprawy te sejmowi 
ustawodawczemu, a ograniczy się wyłącznie do takich spraw 
bieżących, które wymagają natychmiastowego, ale czasowego 
rozstrzygnięcia, pod warunkiem, iż uchwały rady stanu nabiorą 
cech stałości po zatwierdzeniu przez sejm ustawodawczy". Koło 
Międzypartyjne wraz ze swym centralnym komitetem 
wyborczym0) wysunęło jako hasło wyborcze postulat jak 
najrychlejszego zwołania sejmu- 

„Monitor Polski" z 19 marca r. 1918- 
a) „Z dokumentów chwili", zesz. 108, str. 9 i n., oraz zesz. 109, str. 5. 

3) Tamże, zesz. 105, str. 31, por też na str. 33 i 34 oraz odezwę Związku 

Młodzieży Postępowej Niepodległościowej na str. 28. 

*) Tamże, zesz. 108, str. 10. 
’) Tamże, zesz. 95, str, 45. 
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Po stronie aktywistycznej ujął w rękę ster kampanji 
wyborczej Związek Budowy Państwa Polskiego. Wspólnie z 
poszczególnemi grupami aktywistycznemi utworzył on organ 
wyborczy pod nazwą narodowego komitetu wyborczego1) i 
wystąpił z programem „rozbudowania wewnętrznego i rozszerzenia 
zewnętrznego (państwa) przed zakończeniem wojny". 

Odpowiedź wyborców była ta, że Międzypartyjne Koło 
Polityczne — mimo przeciwdziałania władz okupacyjnych — 
zdobyło z 53 mandatów 37, czyli dwie trzecie* 2). Aktywiści 
zawdzięczali swe 13 mandatów przeważnie systemowi wyborów 
proporcjonalnych. Żydzi nieasymilatorzy uzyskali 3 mandaty. 
Ażeby ten stosunek głosów przechylić na korzyść aktywistów, rada 
regencyjna zamianowała z ich ugrupowań 36 członków rady stanu, 
a z Koła Międzypartyjnego tylko 6; ponadto — 2 Żydów i 1 
Niemca. Wśród wiryli- stów przeważali bezwzględnie aktywiści. W 
ten sposób sztuczny rada regencyjna stworzyła — przy nadmiernej 
cierpliwości Międzypartyjnego Koła Politycznego — większość 
absolutną w radzie stanu o dążeniach aktywistycznych. 

To też doświadczeniem tern pouczone, najżywsze i naj- 
wpływowsze z ugrupowań Koła, Stronnictwo Demokratyczno- 
Narodowe, wystąpiło na zjeździe swym dnia 27 kwietnia — a więc 
jeszcze przed notą Steczkowskiego do Berlina i Wiednia — z 
uchwałą3), że, „gdyby deklaracja rządu względnie stronnictw 
aktywistycznych zmierzała do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy 
polskiej, zjazd uważa za niezbędne, by w odpowiedzi na taką 
deklarację zaznaczone było stanowisko zasadnicze stronnictw 
(Koła Międzypartyjnego), oparte na solidarności z uchwałami z 
dnia 28 maja 1917 roku", po- wziętemi przez galicyjskie sejmowe 
Koło Polskie. Stronnic 

„Z dokumentów chwili", zesz. 105, str. 45 i 47, szczególnie 49. 
2) O tem i faktach następnych: „Kurjer Poznański" z 30 kwietnia, 1x3 maja 

r. 1918. — W tekście mowa o 53, nie o 55 mandatach, ponieważ lubelska rada 

miejska, która miała wybrać dwóch członków rady stanu, była rozwiązana za 

opozycję w sprawie chełmskiej; rada regencyjna wypełniła następnie tę lukę 

nominacją. 
•'*) Tamże, numer z 11 maja t. r. 
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two Demokratyczno-Narodowe oświadczyło, że „nie uważa rady 
stanu za istotne przedstawicielstwo części Polski, zajętej przez 
państwa centralne, ani tern mniej za przedstawicielstwo narodu, 
nietylko z powodu zasadniczych braków ustawy wyborczej i 
zastosowania nominacji pewnej ilości członków, ale i z powodu 
nieuczestniczenia w niej znacznego odłamu opinji polskiej". Zjazd 
orzekł, że „głównem zadaniem rady stanu jest uchwalenie ustawy 
sejmowej i zwołanie sejmu w jak najkrótszym czasie". 

W dwa dni później Steczkowski zwrócił się do państw 
centralnych z ową ofertą związania z niemi Polski całkowicie i 
natychmiastowo. 

* 

W Galicji zwolennicy państw centralnych odczuli po okresie 
brzeskim jako satysfakcję i ulgę dymisję Czernina i przyjście w jego 
miejsce zpowrotem Buriana, który wprawdzie podczas pierwszego 
swego ministerstwa grzeszył w sprawie polskiej biernością, ale nie 
odnosił się do niej tak wrogo, jak Czernin, a teraz zaczął okazywać 
żywe zainteresowanie się rozwiązaniem austrjacko-polskiem. 
Wpłynęło to wraz z su- gestjami aktywistów warszawskich na 
nastroje wśród konserwatystów i demokratów. Ugrupowania te były 
przytem zadowolone z postanowienia, jakie powzięła rada naczelna 
Polskiego Stronnictwa Ludowego1), która posłom swym nie kazała 
iść śladem narodowych demokratów i socjalistów i wycofać się z 
Koła. Rada naczelna powołała się wprawdzie ponownie na majową 
uchwałę Koła sejmowego i wezwała prezydjum poselskiego klubu 
ludowego, by „podjęło inicjatywę co do wytworzenia takich zasad 
organizacji dla polskich robót poselskich w Wiedniu, by ona mogła 
objąć także stronnictwa polskie, stojące dziś poza Kołem", ale bądź 
co bądź niebezpieczeństwo wystąpienia ludowców z Koła aktualne 
nie było. 

Wypogodzenie się dla konserwatystów i demokratów 
horyzontu politycznego nie trwało jednakowoż długo. Jak 

„Kurjer Poznański" z 12 kwietnia r. 1918. 

Polska aa przełomie dziejów. T. II. 27 
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grom uderzyła we wszystkich wiadomość o ukrywanej dotąd przed 
Polakami tajnej konwencji austrjacko-ukraińskiej w sprawie 
podziału Galicji i utworzenia z Galicji wschodniej i Bukowiny 
odrębnego, ukraińskiego kraju koronnego Austrji. Wykazało się 
przy tern, źe konwencja doszła do skutku w znacznej mierze dzięki 
prezesowi austrjackiej rady ministrów Seidlerowi. 

Stanowisko wobec rządu austrjackiego narodowych de-
mokratów i socjalistów było już i bez tego przesądzone, ale nawet 
wśród stronnictw Koła Polskiego zapanowało takie oburzenie, źe 
Seidler uczuł się zmuszonym odroczyć obrady Reichsratu, 
zapowiedziane pierwotnie na dzień 7 maja. Przeciwko temu Koło 
zaprotestowało1) tego samego dnia, oświadczając zarazem, że 
usiłowania podziału Galicji byłyby „ja- skrawem pogwałceniem 
przyrzeczenia, danego uroczyście przez cesarza, iż wobec Polaków 
stosować będzie tę samą politykę, co cesarz Franciszek Józef". 
Koło żądało w tej materji od rządu natychmiastowej odpowiedzi 
stanowczej i jasnej. Odpowiedź nie nastąpiła zaraz, jednakowoż 
Seidler wobec kończącego się okresu dwunastego prowizorjum 
budżetowego (30 czerwca) oraz wobec konieczności ratyfikowania 
traktatu brzeskiego szukał dla siebie większości w parlamencie. 
Koło Polskie za warunek przystąpienia do niej wysunęło oprócz 
żądań ekonomicznych następujące postulaty polityczne: 1) oddanie 
Królestwu Chełmszczyzny i Podlasia, 2) gwarancję niepodzielności 
Galicji, 3) integralność Królestwa, czyli wykluczenie 
„poprawienia" swej granicy przez Niemcy. 

Chciał pośredniczyć Burian, usiłując Koło Polskie nastroić 
kompromisowo ogólnemi nadziejami na austrjacko- polskie 
rozwiązanie. Na Seidlera znów nalegali Ukraińcy, domagając się 
wykonania tajnej konwencji, wskutek czego Seidler nie chciał nic 
precyzować wobec Polaków. W tych okolicznościach komisja 
parlamentarna Koła, obradując 9 i 10 czerwca, oświadczyła, źe 
„usunięcie rządu dr. Seidlera 

*) „Głos Narodu" z 8 maja, 10 czerwca i dni nast., 22 do 29 czerwca, 17 do 

22 lipca r. 1918; Filasiewicz, str, 495 i n. 
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leży w interesie państwa", i upoważniła prezydjum do „wszczęcia 
rokowań z ugrupowaniami parlamentarnemi, któ- reby dały 
rękojmię skutecznej obrony przed wszelkiemi zamachami na 
niepodzielność Galicji, zapewniły obronę ziem polskich, 
uwolnionych z pod zaboru rosyjskiego przed zamysłami 
aneksyjnemi oraz zabezpieczyły Kołu Polskiemu spełnienie 
wszelkich rządowi przez Koło postawionych postulatów 
krajowych". Był to już mniej więcej język polityczny narodowych 
demokratów i socjalistów. Seidler usiłował się ratować 
przyrzeczeniem, że sprawa podziału Galicji będzie mu- siała wejść 
na drogę konstytucyjną, wymagającą dwóch trzecich głosów dwóch 
izb ustawodawczych. Ale Koło nie ustąpiło, jego plenarne 
posiedzenie zatwierdziło 22 czerwca uchwałę komisji 
parlamentarnej, odmawiając prezesowi ministrów zaufania1). 

Seidler podał się następnego dnia do dymisji, ale cesarz nie 
przyjął jej. Dnia 16 lipca rozpoczęły się obrady Reichs- ratu. Seidler 
wygłosił mowę, w której grał już va banque w duchu niemiecko-
narodowym na temat, że w Austrji bez Niemców, czy zgoła przeciw 
Niemcom rządzić nie można. Odpowiedziało (17 lipca) trzech 
Polaków* 2). Imieniem Koła Polskiego nowy jego prezes Tertil 
replikował, że nie można w Austrji rządzić również przeciw 
Polakom i innym narodom, i stwierdził, że podział Galicji nigdy nie 
nastąpi. Do Buriana odniósł się życzliwie, o stosunku zaś do rządu 
austriackiego powiedział, że Koło uzależni głosowanie za pro- 
wizorjum budźetowem od zaufania do tego rządu, który istnieć 
będzie w chwili głosowania. Socjalista Daszyński podkreślił, że 
dwie trzecie państwa nie są niemieckie, że występuje się przeciw 
Jugosłowianom, Czechom i Polakom, ponieważ nie chcą Niemcom 
podlegać, i że wynikiem t. zw. po 

„Głos Narodu*' z 23 czerwca r. 1918- — Mimo to minister oświaty dr. 

Ćwikliński złożył Seidlerowi w imieniu wszystkich członków gabinetu wyrazy 

hołdu i lojalności. Prezydjum Koła uznało, że minister Ćwikliński jako Polak nie 

powinien był podjąć się tej misji. — Tamże, numer z 28 czerwca t. r. 

2) Tamże, numery z 18 lipca t. r. i dni nast. oraz „Kurjer Poznański" z 21 i 

23 lipca t. r. 

2T 
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głębienia sojuszu z Niemcami będzie zupełne pozbawienie Austrji 

samodzielności pod względem militarnym, politycznym i 

gospodarczym i zdegradowanie jej do roli państwa lennego. 

Narodowy demokrata Głąbiriski przypomniał program Koła 

sejmowego, bo tylko zjednoczenie wszystkich polskich obszarów z 

wolnym i własnym dostępem do morza będzie istotnem 

rozwiązaniem zagadnienia polskiego; wszelkie inne rozwiązania 

powiodłyby do nowego rozbioru Polski, do nowego pogwałcenia 

narodu polskiego. Głąbiński podkreślił międzynarodowy charakter 

sprawy polskiej, uznany przez mocarstwa koalicyjne, i 

zaprotestował przeciwko traktowaniu jej przez jakiekolwiek 

państwo jako swojej sprawy wewnętrznej. 

Seidler uczuł się zmuszony podać się ponownie do dymisji, 

którą cesarz tym razem przyjął 22 lipca. 

♦ 

Aktywiści warszawscy, którzy, w marcu przystępując do akcji 

w stolicach państw centralnych, oddziałali przez delegatów na Koło 

wiedeńskie, uczynili to samo w stosunku do parlamentarnego Koła 

Polskiego w Berlinie względnie jego mniejszości ugodowej. Szedł 

im na rękę prezes Koła, Ferdynand Radziwiłł, który na dzień 18 

marca zwołał posiedzenie Koła1), nie zawiadamiając o niem 

posłów, przebywających poza Berlinem, a tern mniej wiceprezesa 

Władysława Seydę i ks. prał. Stychla, którzy bawili w Szwajcarji. 

W obecności zaledwie sześciu członków przeprowadzono pod 

wpływem delegacji aktywistów dwie uchwały: 1) zatwierdzono 

projekt oświadczenia, jakie Ferdynand Radziwiłł miał złożyć w ple-

num parlamentu, i postanowiono odnieść się pozytywnie do 

zasadniczych przedłoźeń rządowych; 2) zdecydowano głosować za 

rezolucją w sprawie granic Polski i związania Polski z Rzeszą, 

rezolucją, którą niemieckie stronnictwa większości wnieść miały w 

Reichstagu w następstwie ugody z aktywistami warszawskimi 

kosztem zaboru pruskiego; najwyżej 

) „Kurjer Poznański" z 29 marca r. 1918. 
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miało Koło członkom swym opozycyjnym pozwolić wstrzymać się 
od głosowania. Rezolucja, jak wiadomo, wypadła ogólnikowo, 
natomiast oświadczenie odczytał Radziwiłł z trybuny parlamentu 
dnia 19 marca w odpowiedzi na mowę kanclerza z dnia uprzedniego, 
w sprawie polskiej zresztą zgoła nie angażującą. 

„Byliśmy zawsze tego zdania — mówił Radziwiłł1) —, że 
polski naród ma żywotny interes w doprowadzeniu do uczciwego, 
stałego porozumienia z narodem niemieckim." Zaznaczywszy 
zadowolenie, że takie same przekonanie zaczyna się obecnie 
rozpowszechniać i w niemieckim narodzie, i podkreśliwszy 
konieczność wyrównania przeciwieństw, mówca wyraził ufność w 
„szczęśliwy rezultat nowej myśli przy wspólnej dobrej woli", której 
z polskiej strony nie zabraknie. W konsekwencji tego oświadczenia 
Koło głosowało za kredytami wojennemi. Nietylko również 
głosowało za ratyfikacją traktatu pokojowego Niemiec z Rosją, co 
samo w sobie było mniej drażliwe, ale nie skorzystało ze 
sposobności, by sprawę polską postawić na szerokiej podstawie, lub 
choćby wystąpić przeciwko zamiarom aneksyjnym rządu niemiec-
kiego. 

To też opinja publiczna zareagowała silnie. Decydujący jej 
organ „Kurjer Poznański" pisał 22 marca: „...Społeczeństwo z 
niepokojem patrzy na politykę parlamentarnego Koła Polskiego w 
Berlinie... Wszelki rozdźwięk (z opinją polityczną kraju) musi się 
odbić na całości naszego stanowiska i naszej siły moralnej w 
zaborze pruskim". „Kurjer Poznański" potępił ostro „wpływy 
zewnętrzne (na Koło) dyploma- tów-amatorów nad Szprewą". 
„Niestety — mówił — ciągła ta sugestja, polegająca na wmawianiu 
w Koło, że albo przyjąć musi recepty aktywizmu, albo narazi kraj 
na najgorsze następstwa, nie minęła bez wrażenia." „Słabemu, ad 
hoc urobionemu elaboratowi (Radziwiłła), który ani interesom 
polskim, ani wytycznym praw narodów nie uczynił zadość", organ 
poznański przeciwstawił „męskie, rzeczowe, pełne godności 
oświadczenie Koła sejmowego" z przed dwóch ty- 

ł) „Dcuischcr Reichstag", tom 311, str. 4484. 
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godni1), podkreślając zarazem, że deklaracja Koła parlamentarnego 
jest faktycznie dziełem jego mniejszości, która na jednem 
posiedzeniu zamieniła się wskutek reżyserji prezesa w większość. 
Artykuł kończył się apelem do rzeczywistej większości Koła, by w 
niem zrobiła porządek. Dnia 24 marca to samo pismo poddało 
surowej krytyce fakt, że Koło nie wyciągnęło praktycznych 
wniosków z sytuacji i głosowało za kredytami wojennemi. ,,Kur jer 
Poznański” wystąpił i tym razem przeciw „wpływowi na Koło 
agitacji postronnej, której celem nie jest nic innego, jak osiągnięcie 
ugody polsko-niemieckiej kosztem przekreślenia sprawy polskiej w 
zaborze pruskim”. 

Po trzech dniach mógł organ poznański zakomunikować, że 
„większość Koła już de facto anulowała uchwałę głosowania za 
rezolucją niemieckich stronnictw większości parlamentarnej. 
Stanowisko krytyczne opinji publicznej nie pozostało bez pewnego 
wpływu na Ferdynanda Radziwiłła, co okazało się przy obradach 
pruskiej izby panów nad sprawą polską. 

Izba ta, omawiając 9 kwietnia memorjał Komisji Kolo- 
nizacyjnej o jej działalności w roku 1917, wystąpiła — jak 
wiadomo — z rezolucją, domagającą się podtrzymania w zaborze 
pruskim dotychczasowego systemu antypolskiego, a w stosunku do 
Królestwa przeprowadzenia amputacji dla „militarnego 
ubezpieczenia” Prus, przyczem minister rolnictwa Eisenhardt-
Rothe z rezolucją tą zsolidaryzował się w imieniu rządu pruskiego. 
Z polskiej strony przemawiał tego dnia prezes ugodowo 
nastrojonego Stronnictwa Pracy Narodowej, Adam Żółtowski z 
Jarogniewic* 2), w sposób szczególnie umywający ręce, powołał się 
bowiem na to, że „rząd polski i władze polskie (w Królestwie) nigdy 
nie rościły sobie pretensji do naruszania wschodnich granic 
niemieckich". W roli „Polaka i obywatela niemieckiego” wystąpił 
Drucki- Lubecki3), stojący poza Kołem Polskiem. Składał za wy 

Oświadczenie Zygmunta Seydy. 
2) „Preussisches Herrenhaus", sesja 29, sir. 902. 
3) Tamże, str. 905. 
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Zwolenie Polski z pod jarzma rosyjskiego podziękowanie „nie-
mieckim bohaterom,... genjalnym wodzom niemieckim Hin- 
denburgowi i Ludendorffowi". Radził „zażegnać niebezpie-
czeństwo polskie przez energiczne popieranie lojalnych żywiołów 
wśród Polaków", Potępił zaczepione przez izbę panów mowy 
posłów polskich w pruskiej izbie posłów i w parlamencie 
niemieckim jako „wybryki", które „musiały wywołać wśród 
współobywateli niemieckich wielkie oburzenie". Twierdził, że 
razem z nim „potępiają te mowy dziesiątki tysięcy" Polaków, 
przyczem powołał się na pisma: „Kraj", „Gazetę Narodową", 
„Katolika" i „Gazetę Grudziądzką". 

Dnia następnego Ferdynand Radziwiłł1) odrzucił me- morjał 
Komisji Kolonizacyjnej i zaprotestował przeciw rezolucji 
antypolskiej, omawianej przez izbę panów. O zamianie rządów 
rosyjskich w Królestwie na niemieckie powiedział, że ludność 
polska „dostała się z deszczu pod rynnę", a w sprawie zaboru 
pruskiego stwierdził, że ustawy wyjątkowe dotąd w nieznacznej 
tylko części zostały zniesione. Odniósł się lojalnie do ostrych mów 
przedstawicieli polskich w pruskiej izbie posłów, poczem radził 
rządowi niemieckiemu „szukać porozumienia na podstawie 
wytycznych, wskazanych przez polską radę regencyjną" (ściślej: 
przez akty- wistyczne Centrum Narodowe z wiedzą rady 
regencyjnej). Oświadczył się za „utworzeniem silnego państwa 
polskiego, a nie państwa buforowego, w k torem potężni jego 
sąsiedzi mogliby się spotkać, aby kraj ten niszczyć, jak to się dzieje 
obecnie". „Za taką przyszłość — kończył — dziękujemy. Silne, 
żywotne państwo polskie będzie szukało porozumienia z Niemcami, 
działało konserwatywnie..." Mowa ta w linji swej zasadniczej nie 
odchylała się wiele od oświadczenia, złożonego przez Radziwiłła w 
marcu w parlamencie niemieckim, ale inny był ton mowy. 

Nastrój społeczeństwa zaboru pruskiego odbiegał całkowicie 
od sposobu myślenia i argumentowania polskich członków pruskiej 
izby panów. Społeczeństwo miało mocne samopoczucie polityczne. 
Było ono przekonane, że siły nie 

x) „Preussisches Herrenhatts", sesja 30, 6tr. 916. 
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mieckie się wyczerpią, nie mówiąc już o siłach sojuszników Rzeszy. 
W pierwszej połowie kwietnia Rada Narodowa z towarzyszącym jej 
komitetem jubileuszowym wydała wobec zbliżającej się setnej 
rocznicy śmierci Henryka Dąbrowskiego odezwę1), wzywającą 
ludność do urządzenia obchodów patriotycznych ku czci tego, który 
„wojował, aż wskrzesił pogrzebane imię Polski, aż przypomniał 
światu obowiązek uznania podeptanych praw narodu". W setną 
rocznicę społeczeństwo miało dziękować Bogu, że „zesłał nam 
męża, który wpoił w naród przekonanie, że mimo przeciwności, 
burz i gromów — jeszcze nie zginęła". Gdy władze pruskie, po do-
świadczeniach z manifestacjami kościuszkowskiemi w maju, 
zakazały zebrań ku czci Dąbrowskiego, urządzono na wielką skalę 
propagandę zapomocą drukowanego słowa z dążeniem do 
niepodległości, jako myślą przewodnią. Tak samo rozwiązanie w 
maju związku „Skauta" dało rezultat odwrotny od pożądanego przez 
władze pruskie. 

Wypadki polityczne w Berlinie tymczasem komplikowały się. 
Miał przyjechać Burian. W związku z tern opinja publiczna w 
zaborze pruskim obawiała się nowego nacisku na część Koła 
parlamentarnego. To też „Kurjer Poznański" dał (5 czerwca) wyraz 
przekonaniu, że „po doświadczeniach ubiegłych miesięcy Koło 
poznało sentyment społeczeństwa i zapatrywania jego na politykę 
aktywistów", bo „tylko samodzielne pojęcie interesów polskich... 
może stanowić punkt wyjścia dla polityki szczerze narodowej, a 
zarazem realnej w najlepszem tego słowa znaczeniu". Artykuł 
wymieniał między aktywistami Ferdynanda Radziwiłła. Po 
ożywionej dyskusji w Kole parlamentarnem Radziwiłł złożył jego 
prezesurę w początkach drugiej dekady czerwca, a po tygodniu 
Koło wybrało całe nowe prezydjum, powołując na prezesa — 
Władysława Seydę, na wiceprezesa — Stefana Łaszewskie- go, na 
sekretarzy — Wojciecha Korfantego i ks. Pawła Brandysa, na 
skarbnika — ks. prał. Józefa Kłosa. W prezydjum, którego skład 
dawał gwarancję przeciwko zboczeniom opor- 

„Kurjer Poznański" z 9 kwietnia r. 1918. 

-) Tamże, numery z 14, 22 i 23 czerwca t. r. 
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tunistycznym z linji zasadniczej, były reprezentowane wszystkie 
ziemie zaboru pruskiego. 

Mowy, wygłoszone w tym okresie przez posłów polskich w 
ciałach ustawodawczych, miały charakter stanowczo opozycyjny, 
że wymienimy przemówienia w parlamencie niemieckim ks. 
Pośpiecha i Sosińskiego, a w pruskiej izbie posłów Korfantego (o 
„nienawiści, którą żywi cały świat do Niemiec*'1)) i ks. 
Styczyńskiego. W kraju zaś szczególnie znamienne było w 
pierwszej połowie czerwca zdecydowane przy wyborach 
uzupełniających w górnośląskim okręgu gliwicko- lublinieckim 
zwycięstwo Korfantego nad kandydatem niemieckim blisko 12 
tysiącami głosów przeciwko 7 tysiącom* 2). 

Były to argumenty, które wyzyskane zostały przez polską 
propagandę polityczną w krajach sprzymierzonych i neutralnych. 

« * 

Pozycja Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu 
wzmocniła się wówczas z szeregu przyczyn. Jedną z nich był wynik 
wyborów w Królestwie do rady stanu, pomyślny dla obozu 
prokoalicyjnego. Francuskie ministerjum spraw zagranicznych 
oświadczyło nam to wyraźnie3). Równocześnie zacieśniła się nasza 
współpraca z Radą Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego, 
którego delegat Józef Wielowieyski został wkrótce — 
równocześnie z działającym w Londynie Kozickim — 
skooptowany do Komitetu4). Wzmocnił się też znacznie węzeł, 
łączący z Komitetem narodowe wychodź- two nasze w Ameryce. 

Dnia 18 kwietnia odbył się w Chicago zjazd Polskiego 
Centralnego Komitetu Ratunkowego oraz Wydziału Narodo- 

x) „Preussisches Abgeordnetenhaus“, tom 9, str. 10584. 
2) „Kurjer Poznański” z 11 czerwca r. 1918. 
3) Protokół pos. K. N. P, z 14 maja t. r. 
4) Protokół pos. K. N. P. z 6 maja i 4 czerwca t, r. — W wydziale 

politycznym Komitetu zaczął współpracować Bohdan Winiarski, przybyły 
również z Rosji. — Dla współpracowników Komitetu i zaproszonych gości 
poczęliśmy urządzać zebrania polityczne. 
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weŚol)» na którym dokonano głęboko sięgającej reformy or-
ganizacyjnej. Dotąd Wydział Narodowy, kierujący akcją polityczną 
Polonji amerykańskiej, był jednym z departamentów Komitetu 
Ratunkowego. Teraz Polski Centralny Komitet Ratunkowy uznał 
„konieczność ześrodkowania całej akcji narodowej w jednej 
instytucji kierowniczej, którą być nie (mogła) z natury rzeczy 
instytucja czysto ratunkowa”, i „zrzekł się dotychczasowego 
pierwszeństwa organizacyjnego" na rzecz Wydziału Narodowego; 
wszedł w jego skład jako jeden z jego czterech departamentów: 
politycznego, wojskowego, prasowo-informacyjnego i 
ratunkowego. Prezesem Wydziału Narodowego został dr. Karol 
Wagner, a prezesem jego wydziału wykonawczego — Jan Smulski; 
prezesem honorowym był Paderewski. 

Wydział Narodowy raz jeszcze uznał supremację polityczną 
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i wyraził życzenie, 
ażeby do składu Komitetu weszło trzech członków z Ameryki. 
Jednym z nich był major dr. Franciszek Fron- czak z Buffalo, który 
przez Komitet skooptowany został już w grudniu roku 1917* 2), a 
obecnie w maju serdecznie witany przybył do Paryża3), by 
współpracować na miejscu. Jako drugiego członka Komitetu z 
ramienia Wydziału Narodowego przewidywano wówczas 
Smulskiego. Został on skooptowany w styczniu roku 1919J), nie 
opuszczając Ameryki. Do powołania trzeciego przedstawiciela 
Wydziału nie doszło. O uchwałach chicagoskich i wzmocnionej 
łączności zorganizowanego wychodztwa polskiego w Ameryce z 
Komitetem Narodowym Polskim zostały poinformowane rządy 
sprzymierzone, wobec których również i przez to wzmocniło się 
stanowisko Komitetu. 

Rola Komitetu w stosunku do kraju stała się w tym okresie 
szczególnie ważną i odpowiedzialną. Społeczeństwo polskie było 
codziennie karmione tendencyjnemi komunikatami 

Protokół pos. K. N. P. z 23 maja r. 1918 — referat dr. Fron- czaka; 

„Polak" z 5 czerwca t. r. 
2) Protokół pos. K. N. P. z 15 grudnia r. 1917. 
3) Protokół pos. K. N. P. z 21 maja r. 1918. 

*) Protokół pos. K. N. P. z 14 stycznia r. 1919. 
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i depeszami berlińskiemi, które wyolbrzymiały sukcesy niemieckie 
we Francji. Sfery aktywistyczne stały widocznie pod pełną sugestją 
tej propagandy. Chodziło o to, by żywioły, budujące przyszłość 
Polski na zwycięstwie koalicji, nie uległy psychicznej depresji. To 
też wzmocniliśmy jeszcze oddziaływanie na kraj informacjami i 
inspiracjami1) oraz przekonywaniem przybywających do Szwajcarji 
emisarju- szów o tern, że wyczerpują się rezerwy niemieckie, a 
potęguje siła militarna państw sprzymierzonych dzięki dużym po-
siłkom amerykańskim, tak, że wstrzymanie ofensywy niemieckiej i 
przejście wojsk koalicyjnych do kontrofensywy uważać należy za 
kwestję tylko czasu. 

Ekspozytury rządu warszawskiego w krajach neutralnych 
wpływały na przybywających z kraju Polaków w sensie właśnie 
przeciwnym, tłumacząc im, że wzięcie Paryża, klęska koalicji i 
całkowite zwycięstwo Niemiec są nieuniknione i bardzo bliskie2). 
Chwytano się nawet takich forteli, że na początku maja ogłoszono 
w pismach aktywistycznych wiadomość zmyśloną o liście 
Dmowskiego do Międzypartyjnego Koła Politycznego, w którym je 
prezes Komitetu Narodowego Polskiego rzekomo wzywał do 
poparcia polityki rady regencyjnej i rządu Steczkowskiego. 
Centralna Agencja Polska w Lozannie z polecenia Dmowskiego 
zdementowała to w depeszach do gazet krajowych3). 

') Por. np. szczegółowe informacje i instrukcje, wysłane przez 

Rozwadowskiego 18 marca r. 1918, w archiwum K. N. P. 
2) Zaświadcza to m. i. Leon Puzyna, który w kwietniu r. 1918 przybył do nas 

do Szwajcarji z ramienia galicyjskich kół prokoalicyj- nych, a na którego spotkanie 

udałem się z Paryża do Lozanny, zawiadomiony o jego przyjeździe przez Centralną 

Agencję Polską. W referacie: ,.Informacje polityczne, uzyskane w czasie około 15 

kwietnia r. 1918 w Lozannie" (w moich zbiorach) Leon Puzyna powiada, że pi- 

szący te słowa „oceniał bardzo zimno sytuację", uzasadniał spodziewane 

zwycięstwo koalicji szczegółowym wywodem na temat rezerw wojskowych, 

dobrej aprowizacji i zaprowadzonej jednolitej, wspólnej komendy wojskowej 

koalicji. Natomiast szef berneńskiej ekspozytury rządu warszawskiego, Michał 

Rostworowski, przekonywał Puzynę, że „Niemcy bezwarunkowo zwyciężyć 

muszą, że to, co się obecnie dzieje pod Paryżem, to początek tylko wielkiej 

katastrofy koalicji". 
3) Np. „Kurjer Lwowski" z 8 maja t. r. 
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Jeszcze pod koniec tego samego miesiąca przesłaliśmy 
organizacjom międzypartyjnym uchwałę, jaką plenarne zebranie 
Komitetu Narodowego Polskiego powzięło po referacie mym o 
sytuacji w kraju1). Komitet Narodowy stwierdzał w uchwale, źe 
jego „stosunek do rady regencyjnej i rządu polskiego w Warszawie 
pozostaje niezmieniony, t. zn.: Komitet Narodowy Polski uważa za 
korzystne wysiłki, zmierzające do ujęcia wewnętrznej administracji 
kraju w ręce polskie, natomiast, zważywszy zależność organów 
państwa polskiego od rządów i władz okupacyjnych, Komitet 
Narodowy nie widzi w radzie regencyjnej dzierźycielki polskiej 
suwerenności, rządowi polskiemu nie przyznaje charakteru rządu 
narodowego Królestwa Polskiego, tem zaś mniej całej Polski, a 
radzie stanu odmawia prawa przesądzania o przyszłości Polski 
przez jakiekolwiek wiązanie jej losu z mocarstwami centralnemi*) 
**. 

Polacy zagranicą, zwolennicy tych mocarstw, nie ograniczali 
się do prób dezorjentowania kraju co do rzeczywistego stanowiska 
politycznego Komitetu Narodowego i jego stosunku do państw 
sprzymierzonych, lecz usiłowali nawet w nas samych zachwiać 
wiarę w pomyślny koniec wojny i zrealizowanie programu 
zjednoczenia i niepodległości. Chodziło o to, byśmy przestali 
angażować się politycznie, a przede- wszystkiem wojskowo po 
stronie koalicji i zaniechali oddziaływania na kraj w duchu oporu 
wobec cesarstw niemieckich. Próbowano w nas wmówić, że Stany 
Zjednoczone czynnego swego udziału w wojnie na polach Francji 
nie biorą na serjo, a, choćby to nawet uczynić chciały, nie będą tego 
zgoła mogły wykonać wobec niemieckiej akcji łodzi podwodnych 
). 

*) Załącznik do protokółu pos. K. N. P. z 25 maja r. 1918. 
*‘) Szczególny w tym kierunku trud zadawał sobie wobec nas Stanisław 

Gutowski. Niegdyś zbliżony do Narodowej Demokracji, uległ w czasie wojny na 

emigracji w Rosji wpływowi Lednickiego. Pojechał następnie do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie oddziaływał bardzo ujemnie na Polonję amerykańską. 

Dalszy jego pobyt tam uważaliśmy za niepożądany. Udało się nam nakłonić go do 

przyjazdu do Paryża. Tutaj niezmordowanie usiłował w nas wpoić 

przeświadczenie, że udział Stanów Zjednoczonych w wojnie jest fikcją. Wręczył 

nam nawet statystykę. 
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Zabiegi te nie dały oczywiście rezultatu: mieliśmy informacje 

bardziej miarodajne, pozostaliśmy sobą i podtrzymywaliśmy kraj 

na duchu, o ile to tylko było w naszej mocy1). 

* 

W pierwszej połowie roku 1918 Komitet Narodowy Polski na 
posiedzeniach swych plenarnych dwukrotnie przeprowadzał 
szczegółową dyskusję o naszych rewindykacjach terytorialnych. 
Pierwszym razem działo się to w okresie od 24 lutego do 4 
marca2), w związku z wręczoną Komitetowi przez Dmowskiego w 
dniu 23 lutego etnograficzno-history- czno-programową mapą 
Polski, opracowaną przezeń na życzenie Paderewskiego, a 
wykonaną przez francuskich kartografów wojskowych. Po 
wszechstronnych obradach powzię*- to na propozycję 
Dmowskiego trzy uchwały, z których główna brzmiała: „Na 
politykę niemiecką, dążącą do możliwego zredukowania obszaru 
Polski i do otoczenia jej zamkniętym pierścieniem wpływów 
niemieckich przez utworzenie państw ukraińskiego i litewskiego, 
polityka polska musi odpowiadać dążeniem do odbudowania 
państwa polskiego, posiadającego warunki całkowitej od Niemiec 
niezależności. Warunki te są następujące: a) oderwanie od Niemiec 
i Austrji tych ziem polskich, które do nich należą, i połączenie ich 
z resztą ziem polskich w jedno państwo; b) dostęp terytorjalny 
Polski do morza, posiadanie przez nią ujścia Wisły i Gdańska; c) 
zabezpieczenie leżących na wschodzie Polski ziem litewskich i 
ruskich przed rozciągnięciem na nie bezpośredniego czy po-
średniego panowania niemieckiego. To może być osiągnięte wtedy 
tylko, jeżeli Polska będzie graniczyła na wschodzie bezpośrednio z 
Rosją, jeżeli ziemie litewskie i ruskie, wobec niemożliwości 
utworzenia istotnie niezawisłych państw ukra- 

Kto — jak piszący te słowa nieco później, latem r. 1918 — widział w 

ciągu tego roku Stany Zjednoczone własnemi oczyma, zdał sobie w całej pełni 

sprawę, że siły ekonomiczne i wojskowe, które państwo to rzucić mogło jeszcze na 

szalę walki, były tak ogromne, iż rychlejsza czy późniejsza klęska Niemiec była 

nieuchronną. 
5) Protokóły. 
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ińskiego i litewskiego, zamiast znajdować się pod wpływem 
niemieckim, znajdą się częściowo pod wpływem polskim, czę-
ściowo pod rosyjskim.’* 

W jakiej to, o ile chodzi o Polskę, miałoby nastąpić formie, 

tern pytaniem zajmowało się posiedzenie plenarne Komitetu w 

czasie od 23 maja do 11 czerwca1). W sprawę Białorusi, nie 

posiadającej wyraźnego oblicza narodowego, były — poza 

pewnemi wątpliwościami Skirmunta — poglądy zgodne, że nie 

należy pretendować do całego tego kraju, bo- byśmy go nie zdołali 

zasymilować, a zrobili sobie wrogów śmiertelnych z Rosjan, — że 

nie możemy całej Białorusi oddać Rosji, bobyśmy zrezygnowali z 

wielkich walorów i wtłoczyli państwo polskie w niebezpiecznie 

wąskie ramy, — że nie możemy się ostatecznie zgodzić na 

samodzielne państwo białoruskie, bo byłoby ono wydane pod obce 

wpływy, a w razie związku z Polską powstałoby dla niej 

niesłychanie trudne do rozwiązania zagadnienie z wszystkiemi 

konsekwencjami bezbrzeżnej polityki wschodniej. Z tych przyczyn 

byliśmy tego zdania, że nie pozostaje nic innego, jak wcielenie do 

państwa polskiego Białorusi zachodniej o cywilizacji polsko-ka- 

tolickiej i jak najsilniejsze jej z niem związanie. Tak samo był 

Komitet za ograniczeniem się do rewindykowania zachodniej 

połaci gubernij wołyńskiej i podolskiej, tern bardziej, że wszelkie 

szersze plany musiały wieść do tworzenia państwa ukraińskiego, a 

w konsekwencji — do oddania mu Galicji wschodniej. 

Niezupełnie uzgodnione były jeszcze w Komitecie poglądy na 
stosunek Polski do Litwy w znaczeniu Litwy etnograficznej. 
Dmowski skłaniał się raczej ku programowi in- korporacyjnemu, 
chociaż uważał jeszcze chwilę za przedwczesną do powzięcia 
decyzji ostatecznej. Większość członków Komitetu była ze 
względu na narodowy ruch litewski przeciwna inkorporacji, sądząc 
przy tern, że na nią nie zgodzą się rządy sprzymierzone, i 
oświadczała się za państwem litewskiem, obejmującem ziemie 
etnograficznie litewskie 

J) Protokóły. 
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i związanem unją z państwem polskiem1). Nie konkretyzując 
jeszcze formy stosunku Litwy etnograficznej do Polski, Komitet 
Narodowy uchwalił zasadę ogólną, że ,,obszaru leżącego na północ 
i na wschód od Królestwa nie traktujemy równomiernie, lecz 
wydzielamy zeń Litwę etnograficzną, do której musi być 
zastosowany odrębny program*'. Postanowiliśmy przytem kłaść jak 
największy nacisk na konieczność rozwiązania kwestji litewskiej w 
sensie antyniemieckim. 

Działalność Komitetu Narodowego w sprawie armji polskiej 
we Francji napotykała — mimo porozumienia z rządem francuskim 
z lutego — wciąż jeszcze na pewne przeciwności ze strony misji 
wojskowej francusko-polskiej, i to niewątpliwie pod wpływem 
Żydów w armji. Było ich liczebnie niewielu, a mianowicie 71, 
jednakowoż zajmowali ważne stanowiska oficerów instruktorów, 
lekarzy, kierowników biur itp. Ferment stąd wśród żołnierzy szerzył 
się w dalszym ciągu. A równocześnie Żydzi intrygowali w misji 
paryskiej, i wpływy ich sięgały do londyńskiej misji wojskowej* 2 

3). Z ich to inspiracji generał Archinard podpisał (19 kwietnia) 
wniosek do prezesa rady ministrów i ministra wojny Clemenceau’') 
o cofnięcie zpowrotem do armji francuskiej oficerów Żydów, 
którzy z niej byli przeszli do wojska polskiego, — wniosek, 
uzasadniony w sposób wyraźnie nieprzyjazny dla Komitetu 
Narodowego Polskiego, jako polskiej władzy politycznej, do-
magającej się usunięcia Żydów. A Komitet musiał tego żą 

Na rzecz unji Litwy etnograficznej z Polską dałem we wrześniu podczas 

pobytu w Szwajcarji wywiad redaktorowi „Gazetie de Lausanne' (z 10 i 13 

września r. 1918). W tym samym duchu przeprowadziłem wówczas rozmowę 

zasadniczą z ks. Yiskontem z Fryburga, leaderem umiarko- wańszego odłamu 

polityków litewskich, nie angażującego się w kierunku niemieckim. Jednakowoż 

ks. Yiskont pretendował do Litwy historycznej, a unję z Polską radził odłożyć na 

później, gdy osłabną antagonizmy. — Notatka w języku francuskim z 24 września 

t. r. w archiwum K. N. P. 

2) List Sobańskiego do Dmowskiego z 20 kwietnia t. r. — archiwum K. N. 

P. 
3) Archiwum K. N. P. 
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dać w stosunku do tych, którzy nie dawali gwarancji polskości, 
zważywszy, źe chodziło o armję ochotniczą. 

W sprawie Żydów w wojsku Komitet Narodowy Polski 
wręczył 7 lipca francuskiemu ministrowi spraw zagranicznych 
uzasadnienie swego stanowiska, w którem mówił1): „Wobec 
położenia, w jakiem znajduje się armja polska we Francji, i wobec 
wyjątkowych warunków werbunku (szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych) armja składać się musi wyłącznie z żywiołów o 
narodowości polskiej. Doświadczenie wykazało, źe tylko przez 
zastosowanie tej zasady można zagwarantować spoistość i 
militarną wartość armji polskiej. Komitet Narodowy Polski, 
któremu rząd francuski zapewnił polityczne kierownictwo armji 
polskiej, jest zdania, że żołnierze i oficerowie, służący w tej armji, 
mają nietylko bezspornie należeć do narodowości polskiej, ale 
także dawać Komitetowi gwarancję, że zdają sobie całkowicie 
sprawę, iż walczą za swą ojczyznę, zjednoczoną ze 
sprzymierzonymi". Komitet trzymał się tej zasady; misja wojskowa 
musiała się do niej dostosować. 

Mimo tych tarć i mimo stanowczego we Francji, Anglji i 
Stanach Zjednoczonych przeciwdziałania Polaków, solida-
ryzujących się z aktywizmem w kraju* 2), postępowała organizacja 
i zwiększało się znaczenie polityczne armji. Zamanifestowało się 
to dobitnie z okazji podarowania pułkom polskim sztandarów przez 
miasta Verdun, Paryż, Belfort i Nancy, a następnie podczas 
uroczystości wręczenia sztandarów wojsku polskiemu. Uchwały 
czterech rad miejskich zapadły 28 lutego, 25 marca, 13 kwietnia i 
8 maja3). Pierwszy pułk 

*) Protokół pos. K. N. P. z 15 sierpnia r. 1918. 
2) Por. przytoczony list Sobańskiego z 20 kwietnia t. r. o kontrakcji w 

Anglji Augusta Zaleskiego, Majdewicza, Wolffa, Reichela, Komitetu 

Informacyjnego i t. p. — W Stanach Zjednoczonych zwolennicy Komitetu Obrony 

Narodowej tak się zagalopowali, że zawikłali się w śledztwo władz amerykańskich 

pod zarzutem działania na rzecz Niemiec por. referat dr. Fronczaka w protokóle 

pos, K. N. P. z 23 maja t. r. i Sie- rocińskiego, str. 108. 

3) Archiwum K. N. P.; protokóły pos. K. N, P. z 3 marca, 24 kwietnia i 13 

maja t. r., Sierociński, str. 127 i n.; „Polak z 17 czerwca t, r. 
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strzelców pod pułkownikiem Jasieńskim należał od kwietnia do 
rezerwy armji generała Gouraud w Szampanji, a w początkach 
czerwca obsadził odcinek pierwszej linji okopów około Reims. 
Pułki strzelców drugi i trzeci pod Bereckim i Pachuckim znajdowały 
się wówczas w strefie przyfrontowej. 

Dnia 17 czerwca odbyła się w Villeres-Marmery uroczystość 
wręczenia sztandaru, podarowanego przez Paryż, pierwszemu 
pułkowi1), który miał bezpośrednio potem poważne do spełnienia 
zadanie wojskowe. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., 
odprawioną przez ks. kapelana Jana Więckowskiego, poczem 
wojsko złożyło następującą, przez Komitet Narodowy ustaloną* 2), 
przysięgę: „Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym, w 
Trójcy św. Jedynym, na wierność ojczyźnie mojej, Polsce jednej i 
niepodległej; przysięgam, iż gotów jestem życie oddać za świętą 
sprawę jej zjednoczenia i wyzwolenia, bronić sztandaru mego do 
ostatniej kropli krwi, dochować karności i posłuszeństwa mojej 
zwierzchności wojskowej, a w całem postępowaniu mojem strzec 
honoru żołnierza polskiego. Tak mi, Panie Boże, dopomóż!*' 
Dmowski przemówił po polsku do wojska, po francusku do generała 
Gouraud i przedstawicieli sprzymierzonych armij, wręczył sztandar 
generałowi, a ten po krótkim apelu do szeregów oddał go 
pułkownikowi Jasieńskiemu. 

Ogólna uroczystość wręczenia sztandarów pułkom polskim 
odbyła się z okazałością, przy odgłosie z frontu armat niemieckich, 
dnia 22 czerwca w Mailly3), w obecności prezydenta 
Rzeczypospolitej Francuskiej, przedstawicieli władz wojskowych i 
cywilnych państw sprzymierzonych oraz członków Komitetu 
Narodowego Polskiego i reprezentantów ko- lonji polskiej w 
Paryżu. Merowie miast-ofiarodawców złożyli sztandary 
Komitetowi Narodowemu w ręce Dmowskiego; ten wręczył je, jak 
również inne jeszcze sztandary, prezy 

x) „Polak" z 21 czerwca r. 1918. 
2) Na plenarnem zebraniu Komitetu Nar. Pol. 26 maja t. r. — zob. protokół. 

3) „Polak" z 24 czerwca t. r.; Sierociński, str. 128 i n. 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 28 
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dentowi Poincaremu, od którego otrzymały je pułki strzelców oraz 
oddziały artylerji, saperów, lotnictwa i szwoleżerów. Prezydent 
udekorował też sztandar bajończyków odznaką krzyża wojennego. 

Dmowski wygłosił przemówienie do prezydenta Rzeczy-
pospolitej Francuskiej, które zakończył: „Możemy cię zapewnić, że 
pragnieniem Polski, która nigdy się nie pogodziła ze swem 
poniżeniem i która z chwilą wybuchu tej wojny zwróciła swe 
wysiłki do narodowego zjednoczenia i niepodległości, że 
najgorętszem jej pragnieniem jest przyczynić się, o ile jej siły 
pozwolą, do zwycięstwa sprzymierzonych, a w przyszłości w 
ścisłym związku z Francją i innemi narodami zachodu współdziałać 
w utrzymaniu trwałego i sprawiedliwego pokoju i pracować dla 
postępu wspólnej nam cywilizacji, którą ojcowie nasi we 
wschodniej Europie szerzyli i za którą obficie krew przelewali." 

Po gorących słowach Dmowskiego, skierowanych w języku 
polskim do wojska, Poincare przemówił w sposób płomienny o 
symbolicznem znaczeniu sztandarów, ofiarowanych armji polskiej 
przez Verdun, Paryż, Belfort i Nancy, o nieśmiertelności narodu 
polskiego i jego nieprzedawnionych prawach, poczem zakończył: 
„Gdy prezydent Wilson wystąpił obok sprzymierzonych, 
oświadczył, że odbudowanie zjednoczonej i niepodległej Polski jest 
warunkiem zasadniczym przyszłej równowagi europejskiej. 
Kierownicy rządów angielskiego, włoskiego i francuskiego, świeżo 
zebrani w Wersalu, podejmując tę samą myśl zasadniczą, uzupełnili 
ją, głosząc, że naród polski musi mieć wolny dostęp do morza. 
Uroczysta to deklaracja, do której bliskiego urzeczywistnienia chcą 
sprzymierzonym dopomóc ci oto dumni żołnierze. Przyszłość cała 
narodu spoczywa w zwojach polskich sztandarów. Któż z was, 
Polacy, któż z was, Francuzi, mógłby wątpić o jutrze? Nie poto 
przecie, by przekreślić prawa lub zdradzić wolę bratnich narodów, 
walczy Francja oto już wkrótce cztery lata na swej krwią zalanej 
ziemi. Nie poto, by pozostawić Europę i świat cały pod stałą groźbą 
imperjalizmu pruskiego, niemieckich napaści i zamachów, śle 
szlachetna Ameryka setki tysięcy swojej tęgiej młodzieży. 
Przybywają 
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oni tłumnie i ochoczo, by połączyć się z zastępami generała 
Pershinga i zmierzyć się z wrogami rodzaju ludzkiego. I tak orzeł 
biały może znowu rozwinąć swe skrzydła. Wkrótce unosić się on 
będzie w blasku wypogodzonego nieba i w promieniach 
zwycięstwa.1' 

Nie był to zwykły fajerwerk retoryczny; była to enuncjacja 
polityczna prezydenta Rzeczypospolitej, którą rząd francuski 
świadomie wzmocnił swoje zaangażowanie się w sprawie polskiej 
w Wersalu. Nie potrzeba dodawać, źe rząd francuski, mówiąc 
ustami Poincarego o wolnym dostępie do morza, miał na myśli 
dostęp Polski do morza przez własne terytorjum1). 

SfC 

W dziedzinie akcji już nie pośrednio, ale bezpośrednio 

politycznej na gruncie koalicji Komitet Narodowy Polski kon-

tynuował współpracę z ruchem, zmierzającym do likwidacji 

Austro-Węgier. Im bardziej niemieckie naczelne dowództwo 

wszystkie wytężało siły militarne, by sforsować zwycięstwo 

ostateczne we Francji, tem bardziej narzucała się konieczność 

ataku flankowego od strony Bałkanów. Ale tam atak zbrojny 

musiał doznać politycznego przygotowania. Było to nasze głębokie 

przekonanie. Mieliśmy zresztą dowody, źe nasi przyjaciele 

polityczni w kraju tak samo oceniali sytuację międzynarodową i 

tak samo postępowali. 
Dość wskazać na udział Polaków w połowie maja w potężnych 

manifestacjach w Pradze czeskiej z okazji pięćdzie- 

’) Wartość propagandową i werbunkową miało odezwanie się v.’ rocznicę 

dekretu francuskiego o armji polskiej sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych, 

Newtona D. Bakera, który podczas pobytu we Francji widział ćwiczenia 

pierwszego pułku strzelców w obozie w Mailly, a teraz 4 czerwca wysłał list do 

kierownika waszyngtońskiego polskiego biura prasowego White'a. W liście tym 

Baker składał życzenia armji polskiej, „organizowanej przez Komitet Narodowy 

Polski i wspólnie z nim działający Wydział Narodowy" i zalecał „powiadomienie 

narodu Stanów Zjednoczonych przez prasę o wielkości ochotniczego poświęcenia 

Polaków amerykańskich, „aby naród nasz zrozumiał należycie i ocenił wielkość 

powodów, jakie (nimi) kierowały". — „Polak" z 12 lipca r. 1918. 

28* 
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sięciolecia teatru narodowego1). Oprócz Czechów i Słowaków, 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Rumunów z Siedmiogrodu i 
Włochów z Trydentu i Triestu byli tam Głąbiński, Skarbek, 
Kasprowicz, Bojko, Witos, Tetmajer, Moraczewski, Limanowski i 
in. Dnia 17 maja uchwalono rezolucję, że przedstawiciele narodów 
tych „zjednoczyli się w zgodnej woli uczynienia wszystkiego, co w 
ich mocy, by ludy ich po tej straszliwej wojnie uzyskały 
wyzwolenie i na podstawie prawa stanowienia o sobie powstały do 
nowego wolnego życia*. Rezolucja odrzucała „jak najbardziej 
stanowczo wszelkie traktaty państwowe, których nie zatwierdziła 
zwierzchnia wola narodów", i podkreślała zasadę solidarności 
współdziałających narodów. 

Po zjeździe komitet uroczystości jubileuszowych, Związek 
Czeski w Reichsracie i Czeska Rada Narodowa ogłosiły pismo* 2), 
v/ którem stwierdzały, że delegatom polskim do Pragi 
„towarzyszyły setki gorących, wzruszających pozdrowień ze 
wszystkich krańców" Polski, i oświadczały, że „z każdym dniem 
skuteczniej pokonywać będziemy przeszkody, które nas po dziś 
dzień na własną szkodę, a obcą korzyść dzieliły". Pismo kończyło: 
„Wiemy dzisiaj i najświęciej w to wierzymy, Wy i my, że godzina 
nasza już bliska, a im ściślej dochowamy sobie wzajem wierności, 
tern rychlej wy- bije. Dzięki Wam, drodzy Bracia, i do szczęśliwego 
zobaczenia się może niezadługo w wolnej ojczyźnie, Waszej i na-
szej!" 

Manifestacje praskie nie były odosobnione, bo okrągło w trzy 
miesiące nastąpiły analogiczne w Lublanie3) z udziałem 
Głąbińskiego, Skarbka, Tetmajera, Moraczewskiego i innych. 

Niestety, jak dotąd, tak i nadal współpraca nasza z 
przedstawicielami narodów, zainteresowanych w zburzeniu 
Austro-Węgier, nie odbywała się całkowicie harmonijnie. Benesz 
zmierzał do tego, by Czechosłowacja zdystansowała 

x) „Głos Narodu" z 22 maja r. 1918; „Kurjer Poznański" z 22 i 25 maja t. r.; 

„Polak" z 7 czerwca t. r.; Filasiewicz, sir. 458 i n. 
2) „Polak" z 12 lipca t. r. 
3) „Głos Narodu" z 22 sierpnia t. r.; Filasiewicz, sir. 512 i n. 
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Polskę, i w tym celu zapowiadał publicznie w prasie1), źe po wojnie 
państwo czeskie będzie głównem centrum przebudowanej Europy 
środkowej i wschodniej, źe Polska, o której „nie można jeszcze 
formułować pewnych prognostyków'*, „będzie musiała iść śladem 
polityki państwa czeskosłowac- kiego" i złączyć się z niem pod 
względem militarnym i gospodarczym, tern bardziej, że Polska jest 
tylko ekonomicznym „hinterlandem.“ Czech itp. Obok tego 
rodzaju wywodów Benesz coraz otwarciej przemawiał za 
oddaniem Galicji wschodniej Rosji, z którą Czechosłowacja miała 
sąsiadować bezpośrednio. W sprawie tej doszło w maju do bardzo 
ostrych starć z Beneszem najpierw piszącego te słowa, a następnie 
Dmowskiego2). Zarówno wobec niego, jak i wobec innych 
przedstawicieli ruchu antyaustriackiego oraz wobec 
współpracujących z nami Francuzów postawiliśmy sprawę Galicji 
wschodniej i niemieszania się do niej Czechów kategorycznie. 
Wykazaliśmy, źe nie jest to juź tylko ważna dla nas kwestja 
terytorjalna, kwestja jedynej naszej granicy naturalnej, lecz, że jest 
to ponadto .sprawa zupełnie odmiennej koncepcji przebudowy 
Europy środkowej i wschodniej, koncepcji, dążącej do stworzenia 
Polski słabej i wbicia klinu rosyjskiego względnie ukraińsko-
rosyjskiego w państwo polskie i w blok Polski, Rumunji i 
Czechosłowacji; taka Polska nie zdołałaby sprostać 
niebezpieczeństwu niemieckiemu3). Argumenty nasze oraz expose 
sprawy polskiej, przedstawione Czechosłowakom i Rumunom 
przez Dmowskiego w końcu czerwca, pohamowały tendencje 
Benesza w sprawie Galicji wschodniej. Oświadczył on, źe został 
przekonany4). Odtąd współpraca szła gładziej. 

*) „Voce dei Popolo” z kwietnia r. 1918; por. listy do Komitetu N. P. Loreta 

z 24 i Skirmunta z 30 kwietnia t. r. w archiwum K. N. P. 
2) Sprawozdania z 1 i 22 maja w archiwum K. N. P. 
3) Sprawozdania z posiedzeń komitetu, przygotowującego kongres paryski, 

w dniach 6 i 7 maja t. r. w archiwum K. N. P.; por. też mój referat na posiedzeniu 

plenarnem K. N. P. w dniu 26 maja t. r. — załącznik do protokółu. 
4) Referat Piltza o rozmowie z Beneszem 8 lipca t, r. — załącznik do 

protokółu pos. K. N. P. z 17 lipca t. r. 
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Ruchem antyaustrjackim i projektowanym kongresem 
paryskim zajmowaliśmy się niejednokrotnie na zebraniach 
Komitetu Narodowego Polskiego. Bardzo szczegółowo była rzecz 
omawiana na plenarnem posiedzeniu dnia 26 maja1), na ktorem po 
referacie mym i na mój wniosek Komitet uchwalił, że ,.będzie i 
nadal popierał ruch narodów, poddanych panowaniu Austro-
Węgier, przez udział w nim odnośnych swych członków, i to na 
dotychczasowych zasadach i przy zastosowaniu dotychczasowej 
taktyki, pod warunkiem wszakże, że ci, z którymi współpracujemy 
w ruchu antyaustrjackim, nie będą się przeciwstawiali programowi 
Polski silnej, mającej kontakt bezpośredni nietylko z Czechami, ale 
i z Rumunją'*. „Udział w kongresie paryskim — mówiła dalej 
rezolucja — uzależnią Polacy od silnego na nim podkreślenia 
odrębnego charakteru sprawy polskiej oraz zaznaczenia, że ruch 
antyaustrjacki zwraca się również przeciwko państwu 
niemieckiemu i jego polityce.'* 

Ponadto Komitet Narodowy obstawał przy warunku, że do 
kongresu nie będą dopuszczeni Ukraińcy, a także Litwini, którzy, 
chociaż z dążeniem do rozsadzenia Austro-Węgier nie mieli 
żadnego związku, byli nam podsuwani przez pewne wpływy, idące 
ze Stanów Zjednoczonych. Popierali nas w zastrzeżeniach lojalnie 
Francuzi, podkreślając antykoali- cyjne stanowisko zarówno 
Ukraińców, jak Litwinów* 2). 

Gdy dowiedzieliśmy się z kół oficjalnych, że w rządach 
sprzymierzonych dojrzewa myśl wystąpienia z enuncjacją w 
sprawie narodów Europy środkowej, Komitet Narodowy na 
wspomnianem posiedzeniu dnia 26 maja postanowił dołożyć 
wszelkich starań, żeby rządy sprzymierzone wypowiedziały się 
odrębnie o antyniemieckiem zagadnieniu polskiem, a odrębnie o 
narodach, których los zależał od zlikwidowania Austro- Węgier. 
Postulatowi Komitetu3) stało się zadość 3 czerwca w Wersalu, gdzie 
— jak wiadomo — uchwalono dwie dekla 

x) Protokół tego posiedzenia, szczególnie załącznik. 
2) Sprawozdanie z pos. komitetu przygotowawczego w dniu 7 maja r 1918; 

tak samo później na posiedzeniu w dniu 19 lipca — protokół urzędowy sekretarza 

gen. Fournola w archiwum K. N. P. 
3) O zabiegach Komitetu — protokóły K. N. P. z 3 i 4 czerwca t. r. 
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racje, jedną o Polsce, a drugą o Czechosłowakach i Jugosłowianach, 
O ile zadowoleni mogliśmy być z pierwszej, ogólnikowe i 
zdawkowe potraktowanie kwestyj czeskosło- wackiej i 
jugosłowiańskiej nie odpowiadało naszym intencjom, 
zmierzającym do zniszczenia austrjacko-węgierskiego narzędzia 
Niemiec. To też Dmowski wyraził w francuskiem ministerjum 
spraw zagranicznych ubolewanie z powodu rezerwy w tej mierze 
rządów sprzymierzonych1). 

Rezerwa ta ustąpiła wkrótce zaangażowaniu się państw 
koalicyjnych przeciwko Austro-Węgrom. Pierwszy uczynił to — 
jak w sprawie polskiej — rząd francuski, i to na rzecz 
Czechosłowaków i ich organizacji, oświadczając w piśmie Pichona 
z 29 czerwca* 2), że ,,uważa za słuszne i konieczne obwieścić prawo 
(narodu czeskosłowackiego) do niepodległości i uznać publicznie i 
oficjalnie jego Radę Narodową za organ naczelny jego interesów 
ogólnych i za pierwszą podstawę przyszłego rządu 
czeskosłowackiego". Podczas kiedy Komitet Narodowy Polski miał 
— zgodnie z własnym wnioskiem, spowodowanym rozdźwiękiem 
w kraju — w obliczu koalicji charakter tylko urzędowego 
przedstawicielstwa Polski, rząd francuski widział w Radzie 
Narodowej Ziem Czeskich i Słowackich początkową formę i 
surogat rządu. Ponadto zobowiązała się Francja w dokumencie z 29 
czerwca, że popierać będzie czeskosłowackie ,,aspiracje w 
granicach historycznych", co podkreśliła nie mniej umowa, zawarta 
28 września między rządem francuskim a Czeskosłowacką Radą 
Narodową, uznaną już w tym akcie za rząd de facto3). 

Benesz przesłał 9 lipca kopję czerwcowego pisma Pichona 
Komitetowi Narodowemu Polskiemu4), równocześnie wyrażając 
,,prawdziwą radość z powodu wielkich sukcesów politycznych", 
jakie Komitet odniósł w ubiegłym miesiącu, 

») Dmowski, str. 379. — Franklin-Bouillon wyraził się o drugiej deklaracji, 

że w Wersalu zrobiono jakgdyby naprzekór kongresowi rzymskiemu — 

sprawozdanie z pos. komitetu przygotowawczego w dniu 15 czerwca r. 1918. 

2) Benesz, tom II, str. 231. 
3) Tamże, str. 322. 
4) Ten dokument i następne: archiwum K. N. P, 
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i wypowiadając nadzieję, że „bliska przyszłość przyniesie nam takie 
położenie polityczne, w którem losy naszych dwóch bratnich 
narodów będą ściśle ze sobą związane we współpracy i bliskim, 
szczerym i przyjaznym sojuszu*. W imieniu Komitetu Narodowego 
Polskiego odpowiedział Radzie Czeskosłowackiej Dmowski 13 
lipca takiemi samemi życzeniami. Również Komitet Narodowy 
Rumunów Siedmiogrodu i Bukowiny zwrócił się do nas, już 5 lipca, 
z gorącem pismem i otrzymał 13 lipca niemniej serdeczną odpo-
wiedź. 

Sierpień i wrzesień przyniósł Czechom dalsze awanse. A 
mianowicie 9 sierpnia uznała ich W. Brytan ja w piśmie Balfoura1) 
za naród sojuszniczy, armje ich wojujące na trzech frontach za 
armję jedną, sprzymierzoną i współwal- czącą, ich Radę Narodową 
zaś za „organ naczelny obrony interesów narodowych 
czeskosłowackich i obecnego przedstawiciela przyszłego rządu 
czeskosłowackiego**. Rząd Stanów Zjednoczonych poszedł 2 
września dalej, uznał bowiem Radę za rząd de facto, prowadzący 
wojnę z Niemcami i Au- stro-Węgrami* 2). Dnia 26 września Rada 
ogłosiła się rządem narodowym z Masarykiem jako prezesem 
gabinetu, Beneszem jako ministrem spraw zagranicznych i 
wewnętrznych oraz Stefanikiem jako ministrem wojny3 4). Była to 
— po czerw- cowem niepowodzeniu Czechosłowaków — ewolucja 
ich sprawy olbrzymia, mimo źe kongres paryski, który miał 
wystąpić przeciw Austro-Węgrom, — kilkakrotnie odraczany 
wskutek różnych trudności, nie doszedł już do skutku1). 

Czesi zawdzięczali powodzenie to dwom momentom: akcji 
swej wojskowej w Rosji i zwartości w tym okresie wojny 

*) Benesz, tom II, str. 287. 
2) Tamże, str. 316. 
3) Tamże, str. 365. 
4) Sprawozdania z pos. komitetu przygotowawczego. — Komitet N. P, na 

wniosek Piltza był zainicjował, że kongres paryski miał mieć miano i charakter 

zjazdu już nie ,.narodów, uciśnionych przez Austro-Węgry ,. lecz „narodów 

Europy środkowej, sprzymierzonych z koalicją" - protokół pos. K. N. P. z 17 lipca 

r. 1918 i sprawozdanie z pos. komitetu przygotowawczego w dniu 19 lipca t. r. 
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całego społeczeństwa w kraju i zagranicą. Pod obu względami 
zdystansowali oni Polaków, którzy zmarnowali własny ruch 
wojskowy w Rosji i w smutnej konsekwencji rozbiorów wciąż 
jeszcze dzielili się na zwalczające się ostro orjentacje i obozy1), 
przyczem mniejszość narodu, na szczęście niewielka, tak się zgubiła 
w rozwoju wypadków, że potępiała to, co dźwigało sprawę polską 
na poziom zagadnienia międzynarodowego i wiodło Polskę ku 
zjednoczeniu i niepodległości. 

Tak postąpił rząd Steczkowskiego z doniosłą dla Polski 
deklaracją wersalską. Dnia 13 czerwca rząd ogłosił oświadczenie* 

2), które nietylko stanowiło smutne uzupełnienie smutnej noty z 29 
kwietnia do Berlina i Wiednia, lecz było ponadto dokumentem 
bezprzykładnego braku zmysłu politycznego, było prowokacją 
wobec państw sprzymierzonych. „Nie wchodząc w ocenę samej 
rezolucji" wersalskiej (bo mówienie o zjednoczeniu i morzu byłoby 
źle widziane w Berlinie), rząd polski zestawił chwilę postanowienia 
rządów koalicyjnych w Wersalu z chwilą, ,,gdy dopiero po 
opuszczeniu Królestwa przez wojska rosyjskie rząd carski zdecydo-
wał się przystąpić do realizacji niektórych praw, o jakie przeszło 
przez wiek daremnie się dopominaliśmy". Porównanie to godziło 
zarówno w polityczną, jak wojskową ambicję narodów 
sprzymierzonych. Raz jeszcze oświadczenie rządu podkreśliło, że 
„nie sama... treść rezolucji, lecz chwila jej uchwalenia nadaje jej 
właściwy charakter", poczem zapewniło, że rząd polski w dążeniu 
do stworzenia niezawisłego państwa „przez rezolucję wersalską z 
równowagi wytrącić się nie da", i opowiedziało się za „współpracą 
z państwami centralnemi nad spełnieniem na wschodzie Europy 
historycznych... zadań Polski". 

J) Benesz (tom II, str. 388) powiada z dumą; „Nasze zachowanie się ogólne, 

nasza jedność, nasza karność, nasz zmysł organizacyjny zyskały nam szacunek i 

względy wszystkich, i to była przyczyna, dla której nasze położenie polityczne było 

lepsze od sytuacji Polaków i Jugosłowian, podzielonych wskutek dużych kłótni 

wewnętrznych". 
2) „Monitor Polski" z 13 czerwca r. 1918. 
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Miała to być ocena deklaracji wersalskiej ze stanowiska 
interesów Polski. W rzeczywistości była to robota z niemieckiego 
nakazu1), która Polsce nie dawała najmniejszej korzyści, a tylko 
mogła do niej wzbudzić nienawiść rządów i krajów koalicji, co było 
celem manewru niemieckiego. „Monitor Polski" dodał jeszcze 
komentarz, wyjaśniający, że „rząd polski (w oświadczeniu) 
niewątpliwie staje na straży rozwagi narodowej i pragnie całą siłą 
powściągnąć wszystko to, co rodzi się tak łatwo na tle pobudliwej i 
ekscytowanej fantazji politycznej". „Point de reueries — głosił 
organ urzędowy —; tym razem sami sobie musimy to powiedzieć." 

Jak pozbawione nie „marzeń" tylko i „ekscytowanej fantazji 
politycznej", ale wszelkiej samodzielnej myśli politycznej było to 
postąpienie, tego dowodem, że na trzeciej stronicy tego samego 
numeru „Monitora Polskiego" podano za niemiecką „Frankfurter 
Zeitung" wiadomość o proteście przeciwko deklaracji wersalskiej 
— litewskiej Rady Narodowej w Lozannie, działającej 
bezwzględnie wobec Polski wrogo. 

Fakty, angażujące Polskę na rzecz państw centralnych, miały 
być stwarzane w dalszym ciągu, i to nietylko przez rząd polski, ale 
także przez radę regencyjną. Nadarzyła się ku temu wnet 
sposobność z okazji otwarcia rady stanu 22 czerwca. Orędzie rady 
regencyjnej* 2), odczytane podczas aktu uroczystego na zamku 
przez Zdzisława Lubomirskiego, zawierało obok wskazania prac 
ustawodawczych, jakie czekały radę stanu, następujący ustęp 
polityczny: „Opieramy się na wspaniałomyślnym akcie potężnych 
monarchów, poręczającym Polsce byt niepodległy. To poręczenie 
jest z jednej strony źródłem głębokiej dla monarchów wdzięczności, 
a z drugiej jest dla nas i dla rządu naszego podstawą do 
przeświadczenia, iż realizacja niepodległości państwowej 

*) Przybyły do Szwajcarji z Warszawy prof. Wierusz-Kowalski za-

komunikował nam, że Lerchenfeld powiedział mu, iż uważa oświadczenie rządu 

polskiego za niepotrzebne, i że je od rządu wymusił Beseler sprawozdanie 

Rozwadowskiego z rozmowy z Kowalskim w sierpniu r. 1918 w moich zbiorach. 

2) „Monitor Polski" z 22 czerwca t. r. 
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Polski, postępując w ścisłem porozumieniu z obu mocarstwami 
centralnemi, znajdzie wyraz w trwałym z niemi układzie/' Czyli, że 
rada regencyjna szła po linji noty Steczkowskiego do Berlina i 
Wiednia. 

Na drugiem posiedzeniu rady stanu 26 czerwca Steczkowski 
wygłosił exposex), w którem „z całą szczerością, ale jednocześnie z 
żalem** zaznaczył, że „rząd nie był w stanie w ciągu swego blisko 
trzymiesięcznego urzędowania... spełnić tych punktów swego 
programu, które za swoje najpierw- sze zadanie uważał." I 
rozprowadzał to w szczegółach: „Sprawa tworzenia wojska stanęła 
na martwym punkcie... Sprawa przejmowania władzy postąpiła o 
tyle, że... zapowiedziano przekazanie nam całego ustawodawstwa t. 
zw. przygotowawczego oraz tych dziedzin administracji 
państwowej, które według opinji władz okupacyjnych nie są w 
związku ze stanem wojennym... Oddanie administracji politycznej i 
skarbowej władze administracyjne odkładają natomiast do chwili, 
gdy rząd dysponować będzie odpowiednią liczbą wyszkolonych 
kandydatów na urzędników." Steczkowski oświadczył, że mogłoby 
to nastąpić jeszcze w ciągu roku 1918, że jednakowoż „zarówno 
sprawa wojskowa, jak i sprawa przekazania nam administracji 
politycznej i skarbowej są w gruncie rzeczy związane ze sprawą 
polityczną i że tak długo nie będą załatwione w sposób, 
odpowiadający potrzebie budowy państwa, dopóki nie nastąpi 
rozstrzygnięcie polityczne i uregulowanie stosunku państwa 
polskiego do mocarstw centralnych". Dlatego rząd polski — mówił 
prezydent ministrów — zwrócił się w kwietniu do rządów obu 
mocarstw centralnych z notą, w której przedstawił „pogląd na to, 
co pod względem tery tor jalnym, politycznym i gospo 

x) Sprawozdanie sten. Na pierwszem posiedzeniu złożył jeszcze przysięgę 

marszałek rady stanu Franciszek Pułaski, mianowany przez radę regencyjną; 

wybrano też wicemarszałków w osobach aktywisty Mikułowskiego - Pomorskiego 

53 głosami i członka Klubu Międzypartyjnego St. Bądzyńskiego 45 głosami oraz 

sekretarzy w osobach aktywistów J. Skotnickiego (52 gł.) i H. Wyrzykowskiego (51 

gł.), a ze strony Klubu Międzypartyjnego Eu. Kraszewskiego (43 gł.) i Aug. 

Popławskiego (42 gł.). 
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darczym w przymierzu z mocarstwami centralnemi (uważa) dla 
przyszłości naszego państwa za konieczne’*. Steczkowski 
stwierdził, źe zaproponował Berlinowi i Wiedniowi jak 
najrychlejsze rokowania „przy współudziale" Polski, na co kanclerz 
odpowiedział obietnicą „gruntownego i życzliwego rozpatrzenia" 
wniosku polskiego oraz zapewnieniem, źe „ostateczne 
rozstrzygnięcie (sprawy polskiej) nie nastąpi bez porozumienia się 
z właściwemi organami narodu polskiego", i źe na tern samem 
stanowisku stoi i Wiedeń. 

Postawę biegunowo przeciwną stanowisku rządu Stecz-
kowskiego i rady regencyjnej zajmował obóz, decydujący w opinji 
kraju. W przeddzień otwarcia rady stanu, dnia 21 czerwca, zabrało 
głos zbiorowo pięć stronnictw Międzypartyjnego Koła 
Politycznego w Królestwie, a mianowicie Narodowa Demokracja, 
Chrześcijańska Demokracja, Zjednoczenie Narodowe, Polska 
Partja Postępowa i Związek Niezawisłości Gospodarczej. Realiści, 
zbyt blisko związani z radą regencyjną, stanęli na uboczu. Pięć 
stronnictw wspomnianych oświadczyło1), źe deklaracja wersalska 
prezesów ministrów Francji, Anglji i Włoch „znajdzie żywy od-
dźwięk w duszy narodu polskiego, który w ciągu przeszło stu lat 
niewoli dążył niezłomnie do odbudowania ojczyzny wolnej, 
niepodległej, zjednoczonej". „Staliśmy i stoimy wiernie przy tym 
sztandarze — głosiła enuncjacja, — witając każde poparcie tych 
nieprzedawnionych dążeń narodowych, jako uznanie bezspornego 
faktu, że sprawa polska tylko na gruncie międzynarodowym 
rozstrzygnięta być winna. Jedynie takie rozwiązanie sprawy 
polskiej zapewnić zdoła Polsce istotną niepodległość wraz z 
równouprawnieniem narodu polskiego wśród narodów świata." 

Na terenie zaś rady stanu na expose Steczkowskiego 
odpowiedział imieniem Klubu Międzypartyjnego jego prezes 
Świeźyński* 2), źe szef rządu nie przytoczył „nic konkretnego 

*) „Wiadomości Polityczne" (Warszawa-Łódź), rocznik 1918, zeszyt za maj 

do lipca, str. 31. 
2) O tern i następnych faktach — sprawozdanie sten, z pos. rady stanu 26 

czerwca t. r. 
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na usprawiedliwienie swoich nadziei”. „W dobie — mówił, — 
kiedy cały świat uznał sprawę polską za zagadnienie mię-
dzynarodowe i polskie dążenia narodowo-polityczne za słuszne, a 
ich urzeczywistnienie za warunek nowego porządku światowego, 
opartego na sprawiedliwości i wolności narodów, kiedy uroczyste 
deklaracje odpowiedzialnych mężów stanu dały temu wyraz 
pozytywny i zbiorowy, w tej dobie na ziemiach polskich nic się 
takiego nie dzieje, coby świadczyło, że dążności do istotnej 
odbudowy państwa polskiego kierują rządami państw, mającemi 
dziś materjalną możność stwierdzenia swych obietnic czynami. 
Tern bardziej zrozumieć trudno oświadczenie rządu, występujące 
pośrednio przeciw temu uznaniu dążeń polskich, a powołujące się 
na rzekomą wolę narodu.” Następnie mówca poddał krytyce 
politykę państw centralnych w sprawie polskiej i gospodarkę 
władz okupacyjnych w kraju1). Zakończył oświadczeniem 
gotowości Klubu Międzypartyjnego do udziału w pracach rady 
stanu, ale tylko rzeczowych, zmierzających do wzmocnienia sił 
organizacyjnych kraju. Postawił ostatecznie wniosek tej treści, że 
rada stanu po wysłuchaniu oświadczenia prezesa ministrów, 
„zaznaczając, że zagadnienia natury politycznej, zawarte w 
oświadczeniu rządowem, mogą być rozwiązane wyłącznie i 
jedynie przez sejm, będący wiernym wyrazem zbiorowej woli 
narodu, — wyraża gotowość przejścia do prac prawodawczych”. 

Przeciwko wnioskowi temu i tak umiarkowanym wywodom 
Świeżyńskiego wystąpił w imieniu komisji porozumiewawczej 
stronnictw akty wisty cznych Wojciech Rostworowski, stając 
całkowicie na gruncie expose Steczkowskiego i jego dążenia do 
zrealizowania aktu państw centralnych z 5 listopada, — co nazwał 
„jedynym programem politycznym dzisiaj wskazanym”. 
Rostworowski wniósł formułę przej- * i 

1) Tego samego dnia prezydent ministrów zakomunikował radzie stanu 

wiadomość, otrzymaną od generał-gubernatora, że członek rady de Rosset [leader 

Polskiej Partji Postępowej) skazany został na trzy lata więzienia za ,,drukowanie 

i rozszerzanie w czasopiśmie „Z dokumentów chwili" wezwań i dokumentów w 

których otwarcie wzywał do rewolucji 
i zbrojnego powstania przeciwko mocarstwom okupacyjnym". 
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ścia do porządku dziennego nad oświadczeniem rządu bez żadnych 
zastrzeżeń. Prezydent ministrów zaś odrzucił przy końcu dyskusji 
formułę Klubu Międzypartyjnego, ponieważ „uniemożliwia (ona) 
rządowi pertraktacje, dążące do rozwiązania sprawy politycznej”; 
sejmowi miała być „zastrzeżona ratyfikacja umów 
międzynarodowego charakteru”. Rada stanu dzięki członkom 
mianowanym i wirylistom przyjęła wniosek Rostworowskiego i 
tow. 52 głosami przeciw 36 głosom. 

Politycznie zwarte i zdecydowane było stanowisko rady stanu 
w sprawie Chełmszczyzny. Z końcem lipca została sesja 
zamknięta, a następna naznaczona na 3 września1). 

W zaborze austrjackim doznał protest rządu Steczkowskiego 
przeciwko deklaracji wersalskiej ostrego potępienia Związku 
Międzypartyjnego, który 20 czerwca, a więc jeszcze przed 
obradami rady stanu, stwierdził2), że „pozostające w zupełnej 
zależności od władz okupacyjnych ministerstwo dr. 
Steczkowskiego dało się popchnąć do oświadczenia, 
lekceważącego uchwały konferencji wersalskiej”, i że „ten 
powolny obcym interesom i żądaniom krok pozornego rządu 
Królestwa Polskiego jest... uzurpatorskiem działaniem wbrew 
przyrodzonym i historycznym prawom narodu". Związek 
Międzypartyjny głosił, źe „uchwałę konferencji wersalskiej, 
pokrywającą się z rezolucjami majowemi Koła sejmowego, a 
zarazem zgodną z orędziem prezydenta Wilsona, przyjął naród 
polski jako pożądany i ważny krok naprzód w spra- wiedliwem 
rozwiązaniu ostatecznem sprawy polskiej na międzynarodowej 
podstawie”. 

Równocześnie odbył się w Galicji szereg zebrań politycznych, 
które po przemówieniach Głąbińskiego, Skarbka, Stefana 
Dąbrowskiego i in. przyjęły rezolucje treści analogicznej. W 
Reichsracie zaś wystąpił Głąbiński we wspomnianej już przez nas 
mowie z dnia 17 lipca3) na rzecz deklaracji wersalskiej, a przeciw 
robieniu przez państwa central- 

J) Sprawozdanie sten, z pos. rady stanu 31 lipca r. 1918. 
2) Biuletyn 501 Centralnej Agencji Polskiej z 24 lipca t. r. 
3) Zob. na str. 420. 
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ne ze sprawy polskiej swojej kwestji wewnętrznej oraz przeciw 
„bojaźliwej i niekonsekwentnej polityce Koła Polskiego w Austrji i 
rządu polskiego w Warszawie". 

Wszystko to jednakowoż nie pohamowało rządu war-
szawskiego w dążeniu do urzeczywistnienia programu, zawartego 
w nocie z 29 kwietnia. Nie zdołała tego uczynić nawet klęska 
armji niemieckiej we Francji. Gdy ofensywa niemiecka zamieniła 
się w zwycięską kontrofensywę wojsk sprzymierzonych, w 
Berlinie postanowiono się pospieszyć z rozstrzygnięciem sprawy 
polskiej i wydobyciem od Wiednia zgody na niemieckie 
rozwiązanie zagadnienia. Na 14 i 15 sierpnia był przewidziany 
przyjazd do Spa cesarza Karola i Buriana. Zdecydowano wejść 
przedtem w kontakt z rządem polskim, spowodować jego 
przechylenie się na rzecz rozwiązania „kandydackiego" z królem 
w Warszawie (nie Wiedniu), a oparciem Polski o Niemcy, by 
życzenie rządu polskiego wygrać następnie wobec cesarza Karola i 
Buriana przeciw rozwiązaniu austrjacko-polskiemu z Karolem 
jako królem polskim. W tym celu poproszono dyrektora 
departamentu politycznego Janusza Radziwiłła o natychmiastowe 
przybycie do Berlina. Radziwiłł zdążył 11 sierpnia odbyć zaledwie 
krótkie konferencje z Rostworowskim i Świeźyńskim, przyczem 
usłyszał z ust Świeźyńskiego1) wprawdzie zgodę na podróż w 
celach informacyjnych, ale zarazem bardzo stanowcze zastrzeżenie 
przeciwko wszelkiej próbie ostatecznego uregulowania sprawy 
polskiej przed ukończeniem wojny, co musiałoby Klub 
Międzypartyjny pchnąć do bezwzględnej opozycji, choćby w 
postaci złożenia mandatów do rady stanu. 

Radziwiłł udał się do Berlina, a potem z Ronikierem do 
kwatery głównej w Spa, gdzie stanął 13 sierpnia. Tamże — według 
cesarza Wilhelma i Hertlinga2) — Radziwiłł i Roni- kier 
zaproponowali koronę Wilhelmowi, który, ze swej strony 
odmawiając, zalecił Karola Stefana, na co się tamci mieli zgodzić. 
Z kandydaturą tą, wykluczającą unję 

’) „Kurjer Poznański" z 25 sierpnia r. 1918; Filasiewicz, str. 520. 3) O tern i 
następnych faktach najjaśniej u Buriana, str. 261 i n. 



448 

personalną austrjacko-polską, Berlin łączył związanie Polski z 
Niemcami. Gdy miano oświadczenie polskie na rzecz Karola 
Stefana, a tern samem przeciw Karolowi, pożegnano 
Radziwiłła i Ronikiera, by się nie spotkali z cesarzem au- 
strjackim i Burianem. Następnego dnia cesarz Wilhelm przed-
stawił gościom wiedeńskim przebieg rozmowy swej z przed-
stawicielami rządu polskiego. Burian odpowiedział, że Au- 
stro-Węgry są w sprawie polskiej też zainteresowane, i że 
Polacy wypowiedzieć się muszą i w Wiedniu. Buriana ani-
mowała świadomość, że Niemcy są w trudnem położeniu mi- 
litarnem. Obrady odroczono do dalszych rokowań podczas 
przewidywanego pobytu kanclerza i Hintzego w Wiedniu. 
Burian chciał wyjaśnić sprawę z rządem polskim. Radziwiłł, 

przybywszy do Wiednia 24 sierpnia, gdzie go oczekiwał 
przedstawiciel rządu Przeździecki, tłumaczył austrjac- ko-
węgierskiemu ministrowi spraw zagranicznych, że w Spa 
przynaglał tylko ogólnie załatwienie sprawy, że cesarzowi 
Wilhelmowi nie proponował korony1), że wobec niego nie taił 
nawet, iż Polsce Austro-Węgry są bliższe. Radziwiłł przyznał 
jednakowoż, że pytał o warunki niemieckie, bo monarchja 
habsburska daje Galicję. Według Radziwiłła odpowiedź brzmiała: 
Jeżeli król będzie w Warszawie, to zbędne będą znaczne poprawki 
graniczne na zachodzie Polski; państwo polskie dostanie też 
Chełmszczyznę i zawrze konwencję militarną tylko z Niemcami; 
jeżeli zaś Polska wy- bierze cesarza Karola, będzie musiała ponieść 
znaczne ofiary terytorjalne i inne. Cesarz Wilhelm — mówił dalej 
Radziwiłł Burianowi — zapytywał Polaków, czy są zgodni co do 
kandydata. Ci odpowiedzieli, że nie, że jedni chcieliby Augusta 
Wilhelma pruskiego, inni — Karola Stefana, jeszcze inni — Cyryla 
bułgarskiego. Cesarz Wilhelm polecił Karola Stefana. 

Po tej relacji Radziwiłł oświadczył Burianowi, że naj- 
lepszem rozwiązaniem byłoby austrjacko-polskie, zapytał jednak, 
czem moźnaby zapobiec amputacji przez Niemcy 

*) Por. komunikat o tem w „Monitorze Polskim" z 19 sierpnia r. 1918. 
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wielkiego obszaru Polski, Burian zalecał spokój i oświadczył, źe 

najpierw odbędą się rokowania niemiecko-austrjac- kie, potem 

wspólne z Polską, na których Polska wypowie się wobec obu 

mocarstw razem; Polska nie powinna się obawiać jednostronnej 

decyzji i ulegać sugestji niemieckiej, bo Au- stro-Węgry nie zgodzą 

się na większe aneksje niemieckie, i międzynarodowa konferencja 

pokojowa na nie też się nie zgodzi. Czyli, źe Austro-Węgry w 

okresie nawet, w którym armja niemiecka doznawała już na 

zachodzie klęsk, nie były przeciwne mniejszym aneksjom Niemiec 

kosztem Polski. Niewiadomo zaś, gdzie była w ich pojęciu granica 

między więk- szemi a mniejszemi amputacjami. 

Poza naradami z Burianem Radziwiłł konferował z prezesami 

austrjackiej i węgierskiej rady ministrów i był przyjęty przez 

cesarza Karola. Po powrocie dyrektora departamentu politycznego 

do Warszawy odbyła się 28 sierpnia rada koronna1), do której 

aktywiści wielką przykładali wagę, która atoli pozostała bez 

rezultatu wobec niewyjaśnionej sytuacji między Berlinem a 

Wiedniem. To też w komunikatach tłumaczono, źe podróże 

Radziwiłła miały cele tylko informacyjne, i źe dyrektor 

departamentu jest z nich bardzo zadowolony. 

Tymczasem w tych samych dniach, a mianowicie 25 sierpnia, 

wyszedł na łamach „Berliner Tageblattu' na jaw dosłowny tekst 

noty Steczkowskiego z 29 kwietnia. Teraz dopiero opinja publiczna 

ujrzała program rządowy przymierza z Niemcami (i dla dekoracji 

także z Austro-Węgra- mi) w całej nagości. Prezes Klubu 

Międzypartyjnego w radzie stanu Świeżyriski stwierdził w 

wywiadzie* i 2), udzielonym dziennikarzom, że Klub noty dotąd nie 

znał, że ją potępia, jako sprzeczną z naszemi interesami 

narodowemi i źe jej przeciwstawia z całą siłą swoje stanowisko 

zasadnicze co do zakresu i międzynarodowego charakteru sprawy 

polskiej. 

O tem i następnych faktach: „Kurjer Poznański" z 27, 29, 30 

i 31 sierpnia oraz z 5 września r, 1918; Filasiewicz, str. 521. 

’) ,,Kurjer Poznański" z 10 i 13 września t. r. 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 29 
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Tak samo stronnictwa lewicowe Królestwa uznały1) „zobo-
wiązania, jakie t. zw, rząd polski powziąć może wobec oku-
pantów,... za wyraz samozwańczej polityki rządowej, niezgodnej z 
interesami narodu polskiego'*. Podobnie wypowiedział się 
umiarkowanie aktywistyczny Narodowy Związek Robotniczy* 2), a 
pokrewne mu ugrupowania austrofilskie, mimo swego aktywizmu, 
poczęły w obawie przed niemiec- kiem rozwiązaniem sprawy 
polskiej skłaniać się opozycyjnie ku temu, co nazwano 
neopasywizmem. 

Opinja publiczna w zaborze pruskim i austriackim odrzucała 

stanowczo plany polityczne, nastawione na Berlin— Spa. „Kurjer 

Poznański** jeszcze przed pojawieniem się noty Steczkowskiego 

w „Berliner Tageblacie*, a bezpośrednio po bytności Radziwiłła i 

Ronikiera w niemieckiej głównej kwaterze wojskowej, pisał3): 

„Ani rady regencyjnej, ani rządu pana Steczkowskiego, ani panów 

Radziwiłła i Ronikiera nie możemy uznać za przedstawicieli woli 

społeczeństwa... Naród sam musi przez swych wybranych 

przedstawicieli mieć możność wyrażenia swej woli**. Organ 

poznański potępił „politykę samozwańczych decyzyj** i stanął na 

gruncie de- klaracyj Międzypartyjnego Koła Politycznego w 

Królestwie. 

Koło Międzypartyjne zapowiedziało wniesienie w sprawie 

noty Steczkowskiego interpelacji w radzie stanu. Steczkowski, 

widząc, że ma przeciwko sobie oprócz żywiołów pro- koalicyjnych 

także austrofilów i ludowców, t. zn. większość rady stanu, uchylił 

się od odpowiedzialności i podał się do dymisji, którą rada 

regencyjna przyjęła 5 września4). Równocześnie odroczyła ona 

obrady rady stanu, które miały być właśnie wznowione. Radzie 

regencyjnej sprawiał trudność wybór kandydata na prezydenta 

ministrów. Przeciwko kandydaturom Radziwiłła i Lednickiego jako 

pronie- 

J) „Kurjer Poznański" z 30 sierpnia r. 1918. 
2) Filasiewicz, str. 522. 
’) Dnia 21 sierpnia t. r., w numerze na 22 sierpnia. 
4) O tem i faktach następnych: „Monitor Polski" z 6 września (dodatek 

nadzwyczajny) i 8 października t. r.; „Kurjer Poznański z 5, 8 i 10 września oraz z 

4 października t. r.; Filasiewicz, str. 522. 
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mieckim była prawie cała opinja publiczna. Ostatecznie powierzyła 
rada regencyjna misję utworzenia gabinetu b. prezydentowi 
ministrów, Janowi Kucharzewskiemu. Państwa centralne 
zatwierdziły jego kandydaturę, rada regencyjna skierowała doń 2 
października pismo nominacyjne, ale utworzenie przezeń nowego 
gabinetu utknęło, tak, że członkowie dawnego rządu, którym 
powierzone było prowizoryczne kierownictwo minister jów, pełnili 
nadal swoje czynności. 

* 

Gdy Steczkowski, Radziwiłł, Ronikier i inni pracowali nad 

skierowaniem aktywizmu w Królestwie na tory berlińskie, 

ugodowcy w wiedeńskiem Kole Polskiem czekali na możność 

przywrócenia dawnych, dobrych stosunków z rządem austrjackim. 

Skoro do steru rządu przyszedł po Seidlerze Hussarek, Koło 

uchwaliło 23 lipca 27 głosami przeciw 18 głosom wejść z nim w 

rokowania, a dnia następnego postanowiło głosować za 

sześciomiesięcznem prowizo- rjum budżetowem1). Uzasadniono 

zmianę frontu tern, że tymczasem Burian zlikwidował był za 

pośrednictwem przedstawiciela Austro-Węgier w Kijowie, barona 

Forgacha, konwencję z Ukrainą o podziale Galicji. Ponieważ 

Ukraina nie spełniła swych traktatowych zobowiązań 

gospodarczych wobec państw centralnych, a mianowicie nie 

dostarczyła im przewidzianej ilości zboża, przeto spowodowano 

hetmana Skoropadskiego do zrezygnowania z konwencji. Za to 

Koło Polskie rzuciło 27 lipca swe głosy na rzecz prowizorjum i 

uratowało je, stosunek bowiem głosów w Reichsracie był 215 

przeciw 196* i 2). Narodowi demokraci i socjaliści, stojący poza 

Kołem, głosowali przeciw prowizorjum. 

Tendencje ugodowe w berlińskiem parlamentarnem Kole 

Polskiem były już — jak wiemy — złamane. W lipcu, po 

O tern i faktach następnych: „Głos Narodu" z 24 lipca r. 1918 

i dni następnych. 
2) Tamże, numer z 27 lipca t. r. 

29* 
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ostrem w Reichstagu przemówieniu Korfantego1) przeciwko 
„nierządowi władz wojskowych w obrębie ziem okupowanych , a 
w obronie 700.000 robotników z Królestwa, trzymanych w 
Niemczech przemocą, ,, wy zyskiwanych i ograbianych , Koło 
Polskie nie głosowało za etatem z wyraźnem uzasadnieniem, że 
uchyla się od głosowania za konieczno- ściami państwowemi ze 
względu na stosunek rządu niemieckiego do polskich ziem 
okupowanych, a rządu pruskiego do ziem zaboru pruskiego. 

Pod koniec zaś września prezes Koła, Władysław Sey- da, 
wystąpił w komisji głównej parlamentu2) przeciwko oświadczeniu 
kanclerza Hertlinga, że Niemcy mają w sprawie polskiej ,,czyste 
sumienie*', potępiając ich „szerokie i gruboskórne sumienie", ich 
„politykę gwałtu". Mówca, napiętnowawszy pokój brzeski i 
bukareszteński i działalność Niemców w Kurlandji, Inflantach, 
na Litwie oraz 
w Wileńszczyźnie, przeszedł do Królestwa i scharakteryzował 
niemoc władz polskich, a wszechmoc władz okupacyjnych. 
Nawiązując do rozpocząć się mających narad ekspertów 
niemieckich i austrjacko-węgierskich w sprawie polskiej celem 
przygotowania decyzji mocarstw centralnych, Władysław Seyda 
oświadczył: „Naród polski takiego rozwiązania nigdy nie uzna. 
Rozwiązanie bowiem dokonane ma być przedewszystkiem według 
interesów państw centralnych. Taka polityka sprzeciwia się prawu 
samostanowienia narodów... Tylko naród sam może stanowić o 
swojej przyszłości. Ale naród polski nie ma żadnego organu, 
któryby to mógł uczynić. Ani rada regencyjna, ani rada stanu nie 
mają prawa stanowić o przyszłych losach narodu polskiego. 
Uczynićby to mógł tylko walny sejm polski,... któryby był istotnym 
wykładnikiem woli całego narodu polskiego... Sprawa polska jest 
sprawą wybitnie międzynarodową... Wykluczone jest, aby inne 
mocarstwa światowe miały się zgodzić na rozwiązanie sprawy 
polskiej, w myśl interesów państw centralnych dokonane. Na 
powszechnym kongresie 

’) „Deutscher Reichstag", tom 313, str. 5820. 
„Kurjer Poznański z 29 września i 1 października r. 1918. 
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pokojowym niewątpliwie sprawa polska będzie stanowiła nader 
ważny przedmiot obrad i decyzyj." 

* * 

Mocny ten ton polityczny, a przedewszystkiem postawienie 
sprawy polskiej w parlamencie niemieckim na właściwym 
poziomie międzynarodowym odpowiadało sposobowi myślenia 
społeczeństwa. Komitet Narodowy Polski ze swej strony prosił o to 
czynniki kierownicze zaboru pruskiego w pierwszej połowie 
września. Precedensy tego były następujące: 

W Paryżu polityka proniemiecka rządu Steczkowskiego i 
awansowanie się Radziwiłła i Ronikiera w niemieckiej kwaterze 
głównej zrobiły wrażenie jak najgorsze. Wyczerpała się cierpliwość 
nietylko opinji publicznej, ale i rządu, tem bardziej, że występy 
Polaków w Berlinie i Spa miały miejsce wśród postępującej 
ofensywy wojsk sprzymierzonych i cofania się armji niemieckiej. 
Tego już nic nie rozumiano, nikt tego Francji i jej sprzymierzonym 
nie mógł wytłumaczyć. Oburzeniu opinji i zgorszeniu rządu dał 29 
sierpnia wyraz „Temps”, czerpiący inspiracje z Quai d‘Orsay, w 
artykule p. t. „Quo vadis, Polonia?44 Nie zadowolił się on dymisją 
rządu Steczkowskiego, pociągał do odpowiedzialności radę 
regencyjną i radę stanu i pytał ze zniecierpliwieniem, dokąd to 
wszystko zmierza. Nawet do Komitetu Narodowego Polskiego 
„Temps” zwrócił się, jakgdyby z wyrzutem, zapytując, czy Komitet 
nie zabierze w tej sprawie głosu w imieniu ,,Polski wolnej, tej 
Polski, która się bije przy naszym boku w mundurze błękitnym"1). 

’) Rozgoryczenie we Francji było tem bardziej zrozumiałe, że Francja, jak 

mogła, tak w dalszym ciągu dźwigała sprawę polską na gruncie 

międzynarodowym. Świeżo właśnie dzięki pośrednictwu francuskiemu nastąpiło 

uznanie niepodległości Polski przez Brazylję wraz z równoczesnem uznaniem 

przez nią Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i podległego mu Polskiego 

Komitetu Centralnego w Brazylji. Z inicjatywy prezesa tegoż Komitetu 

Centralnego, Kazimierza Warcha- łowskiego, poseł francuski w Rio de Janeiro, 

Paul Claudel, notą z 10 sierpnia (archiwum K. N. P.) przesłał był brazylijskiemu 

ministrowi 
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Komitet Narodowy Polski zajął był stanowisko zasadnicze w 
oświadczeniu z powodu układu brzeskiego państw centralnych z 
Ukrainą, następnie na kongresie rzymskim, chociaż nie oficjalnie, 
i ostatecznie najbardziej oficjalnie przez usta swego prezesa 
podczas uroczystości poświęcenia sztandarów armji polskiej, ale 
Komitet unikał publicznego wobec obcych ustosunkowywania się 
do wewnętrznych walk politycznych w kraju. To było słuszne. 
Niestety działanie rządu Steczkowskiego tak prowokowało 
koalicję, że trudno jej się dziwić, iż oczekiwała wystąpienia 
Komitetu Narodowego Polskiego. Tak było szczególnie po 
oświadczeniu rządu polskiego, szydzącem z deklaracji wersalskiej, 
tak było ponownie po pojawieniu się wiadomości o pobycie 
Radziwiłła i Ronikiera w niemieckiej głównej kwaterze 
wojskowej. Subtelność milczenia Komitetu szła już za daleko, 
narażając się na niezrozumienie w krajach sprzymierzonych. 

Piszący te słowa nie tai, że, wróciwszy do Paryża po 
dwumiesięcznej nieobecności z powodu wyjazdu do Stanów 
Zjednoczonych, dał temu poglądowi pod koniec sierpnia wyraz w 
łonie Komitetu i spowodował szereg uchwał, zmie 

spraw zagranicznych Nilo Peęanha treść deklaracji wersalskiej, proponując mu, 

by rząd brazylijski do niej się przyłączył, uznał państwowość polską oraz Komitet 

w Paryżu i, jako jego emanację. Komitet w Bra- zylji. Na to odpowiedział Nilo 

Peęanha notą z 17 sierpnia (zob. Dokumenty, nr. 18), że prezydent 

Rzeczypospolitej brazylijskiej polecił mu wyrazić Francji podziękowanie za 

inicjatywę i oświadczyć, że Brazylja „przystępuje do deklaracji mocarstw". Nota 

stwierdzała dalej, że rząd związkowy Brazylji „uznaje państwowość (naiionalite) 

polską , uznaje również wraz z innemi krajami sprzymierzonemi paryski Komitet 

Narodowy za jej organ uprawomocniony i udziela Komitetowi Centralnemu w 

Brazylji, wybranemu w wolnem głosowaniu Polaków, prawa niezbędnego do 

przemawiania w ich imieniu i wydawania świadectw polskiej przynależności 

państwowej. Brazylijski minister spraw zagr. powiadomił o dokumencie tym 

prezydentów dwóch stanów, mających największą ilość Polaków, a mianowicie 

Parany i Rio Grandę do Sul (archiwum K. N. P.). Poseł francuski Claudel przesłał 

kopję noty ministra Peęanha Komitetowi Centralnemu w Kurytybie, który się 

teraz przeniósł do stolicy Rio de Janeiro, a Komitet Narodowy Polski w Paryżu 

otrzymał kopję wspomnianego'pisma od posła tamże brazylijskiego Olintho de 

Ma- galhaes. 
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niających dotychczasową jego taktykę1). Dnia 1 września Komitet 
postanowił* 2), że Maurycy Zamoyski, zastępujący w prezesurze 
Komitetu Dmowskiego, który był wyjechał do Ameryki, wyśle 
oficjalny list polityczny do prezesa rady ministrów Clemenceau, i 
źe ponadto zamieścimy imiennie podpisane artykuły w prasie 
koalicyjnej, które dadzą kategoryczny wyraz nietylko stanowisku 
naszemu, ale i dominującej bezwzględnie opinji kraju. 

Pismo Zamoyskiego do Clemenceau z 2 września3) zaczynało 
się od wyrażenia podziwu dla zwycięskiego rozpędu wojsk 
francuskich i sprzymierzonych i zaznaczenia, że Polska z 
uniesieniem radości wita „odwrót hord germańskich' . List 
wykazywał, że Niemcy, bici na zachodzie, chcą się politycznie 
odegrać na wschodzie, usiłując Polskę związać z państwami 
centralnemi przez „rokowania z gromadką polityków polskich, 
których dążenia są biegunowo sprzeczne z dążeniami olbrzymiej 
większości naszego kraju". Stwierdziwszy, że w ciągu czterech lat 
nic, nawet krótkowidząca polityka Rosji reakcyjnej nie zdołała 
rzucić Polaków w objęcia państw centralnych, pismo podkreślało, 
że zdarzenia, od traktatu brzeskiego począwszy, „raz jeszcze 
wykazały jasno, że Polska zjednoczona, silna i prawdziwie 
niepodległa nie może być stworzona inaczej, jak tylko w związku z 
Francją i jej sprzymierzeńcami". „Ta zasada — wywodził Zamoy-
ski — wyklucza wszelkie rokowania i wszelkie układy z państwami 
centralnemi. Tej zasadzie Komitet Narodowy Polski pozostał 
zawsze wierny. Nieznaczna grupa polityków, która, nie licząc się z 
opinją narodu, układała się w Berlinie czy Wiedniu, ściągnęłaby na 
siebie oburzenie powszechne i zostałaby potępiona przez cały kraj, 
gdyby się odważyła w jakikolwiek sposób zaangażować przyszłość 
Polski. Pismo mówiło następnie, że Niemcy boją się dopuścić do 
powstania poważniejszej armji polskiej w kraju, bo wiedzą, że „w 
chwili stanowczej armja ta zwróciłaby się w sposób nie 

*) Protokół K. N. P. z 29 sierpnia r. 1918. 
2) Protokół. 
3) Zob. Dokumenty, nr. 21. 
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unikniony przeciwko nim". List kończył się „hołdem głębokiego 
podziwu dla Francji, dla jej okrytych chwałą wojsk i dla 
znakomitego kierownika jej rządu". 

W dniach następnych zabraliśmy głos w prasie: Piltz w 
„Tempsie" (5 września) p. t. „La Pologne et les Allies , piszący te 
słowa w „Journal des Debats" (6 września) p. t. „La Pologne 
inflexiblett, a Sobański (4 września) w „Wesf- minster Gazette”. 
Ponadto spowodowaliśmy rozesłanie przez Centralną Agencję 
Polską w Lozannie szczegółowego biuletynu o sytuacji politycznej 
w kraju (nr. 533 z 2 września). Wszystkie te enuncjacje 
udowadniały z powołaniem się na uchwały zrzeszeń 
międzypartyjnych i stronnictw lewicowych w kraju, że naród 
polski z małemi tylko wyjątkami jest wrogo usposobiony dla 
Niemiec i wogóle państw centralnych i zbawienie swoje widzi w 
zwycięstwie mocarstw sprzymierzonych. 

Na pismo Zamoyskiego wysłał Clemenceau Komitetowi 
Narodowemu Polskiemu 5 września odpowiedź1) z wyrazami 
szczerej wdzięczności. Powoławszy się na udział w walkach armji 
polskiej we Francji, zaświadczył „niezmienność oddania się 
(Komitetu) naszej wspólnej sprawie". „Zdaję sobie sprawę — pisał 
— z wpływów, jakie Panowie posiadacie w Polsce, gdzie pomimo 
prześladowań ze strony okupantów umieliście w najwyższy sposób 
podtrzymać otuchę i ducha oporu w opinji polskiej." Clemenceau 
przypomniał, że rząd francuski „pierwszy uznał i uświęcił władzę 
Komitetu Narodowego Polskiego", i zapewnił go, że w dniu 
zwycięstwa „Francja, wierna swym tradycjom i swemu programo-
wi, w porozumieniu ze swymi sprzymierzonymi nie cofnie się 
przed niczem, by wskrzesić wolną Polskę, zgodnie z jej aspiracjami 
narodowemi i w ramach jej granic historycznych . 

Pisma Zamoyskiego i Clemenceau pojawiły się w „Tempsie" 
(8 września) i szeregu innych gazet. Z Chicago otrzymaliśmy 
depeszę od Wydziału Narodowego-), że enuncjacje te wywołały 
wśród Polonji tamtejszej „najwyż- 

J) Zob. Dokumenty, nr. 22. 
2) Archiwum K. N. P. 
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sze zadowolenie". Postaraliśmy się o wysłanie kopji dokumentów 
do kraju, i to wraz z uchwałami Komitetu z przed kilku dni o 
stosunku jego do rady regencyjnej i rządu oraz w sprawie taktyki 
politycznej społeczeństwa w trzech dzielnicach. 

Dnia 2 września bowiem Komitet zajął stanowisko wobec prób 
rady regencyjnej, a także rządu Steczkowskiego, by dojść do 
porozumienia z Komitetem Narodowym Polskim1). Pisał nam w 
końcu sierpnia Sobański z Londynu* 2), że otrzymał przez trzecią 
osobę wiadomość, iż Zdzisław Lubomirski chciałby nawiązać 
rozmowy przez Adama Tarnowskiego na gruncie Szwajcarji, dokąd 
prosi przedstawicieli Komitetu, że również Steczkowski zabiega o 
kontakt. W tym samym czasie Władysław Lubomirski przedkładał 
Rozwadowskiemu w Szwajcarji skonkretyzowany projekt po-
rozumienia w następującym sensie3): Komitet Narodowy w liście 
do rady regencyjnej (na ręce Ostrowskiego) uznaje ją za „widomy 
znak państwa polskiego"; w przekonaniu, że rada regencyjna 
„nigdy nie zezwoli na związanie traktatami narodu polskiego w 
chwili, w której wola tego narodu nie może się swobodnie 
wypowiedzieć, i że (rada regencyjna) uznaje, iż sprawa polska 
może być załatwiona tylko na drodze międzynarodowej, Komitet 
Narodowy Polski przyrzeka, że będzie się starał politykę swoją 
utrzymać w duchu polityki regencji"; w sprawach, w których rada 
regencyjna skrępowana jest przez okupantów, Komitet „zachowuje 
wszelką wolność działania politycznego"; „Komitet zachowuje pra-
wo opozycji, choćby najostrzejszej, przeciwko rządowi pol-
skiemu". Na to rada regencyjna odpowiada Komitetowi listem w 
języku francuskim, że „uważa za rzecz pożyteczną i konieczną 
istnienie i pracę Komitetu, a cieszy się, że Komitet składa się z 
takich ludzi, do których olbrzymia większość narodu ma wiarę i 
zaufanie". Listy miały być nie- 

’) Protokół K. N. P. — Dzień przedtem, 1 września, skooptowany został 

przez Komitet prof. Stanisław Grabski, przybyły z Rosji, od Rady Polskiej 

Zjednoczenia Międzypartyjnego. 
’) Archiwum K. N. P. 
3) Zob. Dokumenty, nr. 20; por. uzasadnienie projektu. 
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ogłoszone i podane tylko rządom sprzymierzonym do wiadomości. 
Komitet postanowił nie reagować na te propozycje, nie- tylko 

bowiem nie nadawała się wcale do dyskusji myśl, by Komitet swoją 
politykę ,,starał się utrzymać w duchu polityki regencji", lecz rada 
regencyjna była już w oczach koalicji wyraźnie skompromitowana 
swem zaangażowaniem się w orędziu z 22 czerwca na rzecz 
przymierza Polski z państwami centralnemi i podtrzymywaniem 
rządu Steczkowskiego z całą jego polityką proniemiecką. Nie 
mieliśmy też na podstawie dotychczasowych doświadczeń żadnej 
pewności co do przyszłej linji politycznej rady regencyjnej. 
Zawieranie przeto przez nas paktu z radą regencyjną było dla nas 
rzeczą wykluczoną, tern bardziej, że nie dawał on sprawie, przez 
Komitet reprezentowanej, żadnej korzyści, o silnem bowiem 
oparciu Komitetu w opinji krajowej były rządy sprzymierzone i bez 
tego przekonane. 

Po dwóch dniach, na posiedzeniu 4 września1), Komitet 
Narodowy Polski powziął na podstawie mego referatu uchwałę, 
która radziła międzypartyjnym zrzeszeniom w kraju, by zaostrzyły 
taktykę polityczną, zważywszy, że Niemcy pod wpływem klęsk, 
ponoszonych na zachodzie, wzmagały presję w kierunku wygrania 
na swoją rzecz atutu polskiego. Sugestja wyrażała się w 
następujących punktach: na terenie Królestwa wydało nam się 
niezbędnem, by społeczeństwo w razie jakiegokolwiek nowego 
zaangażowania się rady regencyjnej czy rządu na rzecz państw 
centralnych użyło wszelkich środków celem zwalczenia i obalenia 
nietylko rządu, ale i rady regencyjnej, a nawet, gdyby do nowych 
kroków angażujących nie doszło, by społeczeństwo w każdym razie 
zajmowało postawę silnie opozycyjną ze względu na to, co się już 
stało; w odniesieniu do zaboru austrjackiego prosiliśmy, by 
spowodowano wystąpienie z wiedeńskiego Koła Polskiego 
ludowców, a w najgorszym razie choćby ich części tylko, i by 
opinja publiczna zaostrzyła jeszcze swój stosunek ujemny do 
oportunizmu Koła; do rodaków zaś w zaborze pruskim 

Protokół K. N. P. 
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zwracaliśmy się z tem, by berlińskie Koło Polskie wystąpiło z 

nowem, silnem oświadczeniem się za pełnym programem polskim. 

Wzywając zrzeszenia międzypartyjne do zdecydowanego oporu 

wobec państw centralnych i przeciwstawienia się ich zwolennikom 

w Polsce, prosiliśmy ugrupowania wspomniane konsekwentnie o 

zbliżenie się do stronnictw lewicowych celem przekształcenia ich 

radykalizmu społecznego w radykalizm polityczny, a zarazem 

celem rozszerzenia i wzmocnienia w kraju frontu antyniemiecko-

prokoalicyjnego. Oddawaliśmy się nadziei, że ułatwi to nam 

pozyskanie do Komitetu Narodowego przedstawicieli stronnictw 

włościańskich i socjalistycznych, a zarazem, że przygotuje się w ten 

sposób grunt pod trój zaborową, wspólną organizację, która w Ko-

mitecie Narodowym Polskim będzie widziała swoje przed-

stawicielstwo zewnętrzne. Chcieliśmy, by Komitet reprezentował 

możliwie cały naród z wyjątkiem ludzi, stawiających ślepo na kartę 

państw centralnych. W tym duchu szły — poza dawniejszemi 

naszemi sugestjami oraz szczegółowemi informacjami, wysyłanemi 

przez Rozwadowskiego do Warszawy z Szwajcarji 18 marca1), — 

prośby nasze wobec każdego z przybywających wysłanników kraju. 

Kładł na to nacisk Dmowski przed wyjazdem do Ameryki na 

posiedzeniu Komitetu dnia 3 sierpniai 2); to samo podkreślała 

uchwała nasza z 4 września3), wysłana do kraju; do tego samego 

dążyło pismo z dnia 2 października’). 

* 

Rozszerzenie frontu leżało w interesie nietylko działalności 

politycznej, lecz i akcji wojskowej, w której rozwoju zaszedł w 

połowie lipca moment ważny, dodający jej nowego impulsu, a 

mianowicie przyjazd do Paryża Józefa Hallera. Poprzedziła go 

epopea przepraw wojska Hallera na Ukrainie, bitwy z Niemcami 

pod Kaniowem, a następnie przedzie 

i •) Archiwum K. N. P. 
2) i s) Protokóły. 
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rania się przez olbrzymie obszary rosyjskie i niebezpieczeństwa 

bolszewickie ku północy na wybrzeże murmańskie. 

Po wyrwaniu się z łańcucha wojsk austrjackich pod Ra- 

rariczą i połączeniu w Sorokach nad Dniestrem w Besarabji z 

korpusem drugim generała Stankiewicza — dwa pułki piechoty 

Hallera weszły w skład tego korpusu jako piąta dywizja1). Wobec 

pokoju, zawartego przez państwa centralne z Rumunją, drugi 

korpus musiał wnet opuścić Soroki i postanowił w myśl układu z 

rządem ukraińskim udać się, do gubernji czernichowskiej, by tam 

mieć swą bazę organizacyjną i koncentracyjną, niezależną od 

Niemców (był to dopiero marzec), a zbliżającą go do korpusu 

pierwszego. Tymczasem władze niemieckie i austrjackie 

doprowadziły do umowy z generałem Michaelisem, dowódcą 

trzeciego korpusu w Winnicy i naczelnym inspektorem polskiej 

siły zbrojnej na Ukrainie. Mocą tej umowy oba korpusy, drugi i 

trzeci, miały przejść pod dowództwo austrjackie, w celu 

demobilizacji, przyczem dywizja hallerowska, jako niebezpieczna, 

miała być wydzielona. Godził się na to dowódca czwartej dywizji 

generał Glas, ale oparł się temu nietylko Haller, lecz i generał 

Stankiewicz, nie przyjmując do wiadomości rozkazu generała 

Michaelisa. Wkrótce jednakowoż doszło do nieporozumienia 

między Hallerem a Stankiewiczem, podczas bowiem, kiedy 

pierwszy z nich był za dalszym marszem korpusu na wschód, za 

Dniepr, drugi był temu przeciwny. W rezultacie generał 

Stankiewicz wyjechał do Kijowa, generał Glas z kilkuset ludźmi 

przesunął się do Winnicy, a ster drugiego korpusu ujął na życzenie 

jego naczelnej rady wojskowej Haller jako generał Mazowiecki. 

Pochód wojska jego zmierzał ku przejściom dniepro- wym 

pod Kaniowem. Przeciwstawił się temu feldmarszałek 

») O tem i faktach następnych: Memorjał generała Hallera dla Komitetu N. 

P. w Paryżu — zał. do protokółu pos. K. N. P. z 17 lipca r. 1918; „Polska armja 

błękitna", zesz. wstępny, sir. 8 i n.; Bagiński, str. 342 i n.; „Przegląd Polski" 

(Kijów) z 24 kwietnia i 16 maja t. r.j .•Przc' gląd Narodowy" (Warszawa), r. 1919, 

str. 389; „Przegląd Historyczny (Warszawa), r. 1928, ser ja 2, tom 7, zesz. 2, str. 

241 i n. 
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Eichhorn, niemiecki władca wojskowy w Kijowie, żądając przez 
wysłanych oficerów wstrzymania marszu przez obszar jemu 
podległy. Mimo to korpus polski dotarł do Miro- nówki. Tutaj 
natrafił już na oddziały niemieckie, posunął się jednak jeszcze do 
Masłówki pod Kaniowem, gdzie się zatrzymał 18 kwietnia wskutek 
rozkazu generała Osińskiego w Kijowie, świeżo przez radę 
regencyjną mianowanego dowódcy wszystkich wojsk polskich na 
Ukrainie. List Osińskiego, powołując się na radę regencyjną i jej 
wolę, zaklinał Hallera, by się nie bił z Niemcami, bo „klęska padnie 
na Warszawę i całą Polskę*'. O to samo prosił list Chamca w 
imieniu rządu Steczkowskiego. Generał Osiński żądał stanowczo 
wstrzymania dalszego marszu drugiego korpusu. 

Zabiegi te szły po myśli Niemców, którym chodziło o 
opóźnienie pochodu korpusu polskiego, by tymczasem zgromadzić 
siły, obsadzić mocno przejścia dnieprowe i Polaków otoczyć. Haller 
istotnie, pod presją bezpośrednią generała Osińskiego, a pośrednią 
rady regencyjnej i rządu, nie szedł naprzód. Wszczął on natomiast 
rokowania z Ukraińcami, ale napróżno, już bowiem w Kijowie był 
hetmanem Skoropadski, działający według zleceń niemieckich; 
przytem walki, jakie się rozpoczęły między chłopami ukraińskimi a 
korpusem trzecim, odbiły się na stosunku ludności do wojska 
Hallera. Równocześnie wysłał Haller oficerów do Warszawy, ale i 
to pozostało bez skutku. Rząd, który udzielił był ostatnio instrukcji 
generałowi Osińskiemu, by zaniechał dalszych układów z 
Niemcami o oba korpusy polskie na Ukrainie, bo on sam — rząd — 
względnie rada regencyjna je przeprowadzi, teraz przyznał się do 
zupełnej niemocy. 

Wśród takich okoliczności nastąpiło pod Kaniowem dnia 8 
maja ultimatum niemieckie, potem dla fortelu jego wycofanie, a 11 
maja uderzenie w nocy znienacka bardzo przeważaj ącemi siłami. 
Korpus po walecznej obronie i zadaniu przeciwnikowi poważnych 
strat musiał się poddać i zgodzić na rozbrojenie i odesłanie do 
obozów, jednakowoż oficerowie mieli prawo broń zatrzymać. 
Połowa korpusu, a mianowicie trzy tysiące ludzi zdołało się 
przedrzeć i zbiec. 
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Z powodu bitwy pod Kaniowem Polski Komitet Wykonawczy 
na Rusi uchwalił 15 maja1) „uroczysty protest przeciw napadowi 
wojsk niemieckich na neutralne wojska polskie". W dziesięć dni 
później wystąpił w Kijowie manifestacyjnie zjazd przedstawicieli 
stronnictw polskich na Ukrainie, stojących na gruncie programu 
„Polski niepodległej, zjednoczonej, z własnem wybrzeżem 
morskiem"* 2), podnosząc, źe „rozstrzygnięcie całości sprawy 
polskiej, a w szczególności określenie obszaru i granic przyszłego 
państwa polskiego może nastąpić jedynie na ogólnym kongresie 
pokojowym,... na którym polski naród musi mieć swoje 
przedstawicielstwo . Chociaż przeto korpus drugi przestał istnieć, 
bitwa pod Kaniowem nietylko nie wywołała w społeczeństwie 
polskiem przygnębienia, lecz, przeciwnie, wzbudziła odruchowo 
radość, źe oręż polski, który bił się najpierw z rosyjskim, następnie 
z austrjackim, teraz zmierzył się z niemieckim i krwią podkreślił 
stanowisko antyniemieckie narodu polskiego. 

Hallerowi udało się w końcu maja dostać się do Kijowa3). 

Tutaj na szeregu narad z udziałem przedstawicieli kraju 

postanowiono organizować w dalszym ciągu polskie siły zbrojne, 

teraz już tajnie, i pchnąć je na północ do Murmańska i 

Archangielska. Czyniła to też ze swej strony Rada Polska 

Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie, jako, że połać 

północna, po zajęciu jej przez wojska angielskie, była jedyną, która 

nie podlegała wpływom sowieckim i niemieckim i umożliwiała 

połączenie się z armją polską we Francji. Armja ta potrzebowała 

usilnie oficerów; w tym sensie otrzymywała Rada Polska wezwania 

iskrowe z Paryża od Komitetu Narodowego Polskiego, 

Haller, wydawszy w Kijowie rozkazy koncentracyjne i 

rozesławszy emisarjuszów w różne okolice Rosji, udał się 

x) „Przegląd Polski" z 19 maja r. 1918. 
2) Tamże, numer z 28 maja t. r. 
3) O tem i faktach następnych: wspomniany memorjał generała Hallera dla 

Komitetu N, P.; „Polska armja błękitna”, zeszyt wstępny, str. 10; Bagiński, str. 422 

i n.; Oplustill, „Polskie formacje wschodnie", str. 101 i n. 
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w przebraniu do Moskwy. Tutaj wszedł w kontakt z Radą Polską 

Zjednoczenia Międzypartyjnego i podpisał z nią 15 czerwca 

protokół1). Dokument ten, podkreśliwszy stronę programową 

(zjednoczenie, niepodległość, Wisłę, morze, międzynarodowy 

kongres pokojowy) i wskazawszy jako wykonawców tego 

programu Komitet Narodowy Polski w Paryżu i Radę Polską w 

Rosji, stwierdził, że „niema obecnie w Polsce warunków do 

tworzenia w jakiejkolwiek postaci polskiej siły zbrojnej", że 

„jedynie w szeregu wolnych ludów, w koalicji przeciwniemieckiej 

złączonych, jest miejsce dla sztandaru niepodległości Polski, i 

jedynie w oparciu o siły zbrojne koalicji może być dziś tworzona 

armja polska". Wobec tego komitet wykonawczy Rady Polskiej 

Zjednoczenia Międzypartyjnego uchwala organizować „w 

styczności z potęgą wojenną koalicji — polską siłę zbrojną na 

wschodzie, która- by albo łącznie z koalicyjnemi armjami 

pozostałych sprzymierzeńców weszła w skład wznowionego frontu 

wschodniego, albo, gdyby taki front powstać nie miał, była 

połączona z armją polską, gromadzącą się na froncie zachodnim". 

Protokół orzekał, że siła ta zbrojna podlegać będzie pod względem 

operacyjnym dowództwu sprzymierzonych na terenie swojego 

przebywania, pod względem zaś politycznym wyłącznie 

komitetowi wykonawczemu Rady Polskiej, który ustanowi dla niej 

odpowiedni wydział wojskowy pod nazwą „polskiej komisji 

wojskowej dla kierowania jej organizacją, proponowania jej 

dowództwa, opracowywania jej budżetu i kontrolowania 

technicznego jej pracy". Generał Haller oświadczał w protokóle 

gotowość „współdziałania z komitetem wykonawczym Rady 

Polskiej, a po opuszczeniu terenu rosyjskiego— z Komitetem 

Narodowym Polskim w Paryżu w celu stworzenia możliwie silnej i 

możliwie doskonałej armji polskiej, jednemu naczelnemu 

dowództwu polskiemu podległej i służącej wyłącznie sprawie 

wywalczenia zjednoczenia i niepodległości Polski przez 

zwycięstwo nad Niemcami w braterstwie broni z armjami koalicji". 

Zob. Dokumenty, nr. 15. 
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Na czele polskiej komisji wojskowej w Moskwie stanął 
generał Haller, jego zastępcą został pułkownik Żymierski1). Haller 
objął zarazem naczelne dowództwo sił polskich na wschodzie, 
mianując zastępcą swym na tern stanowisku pułk. Żeligowskiego 
w stopniu generała brygady* 2). 

Z Moskwy skierował się Haller do Murmańska. W Ka- relji 
wszedł w porozumienie z francuską misją wojskową i angielskiem 
dowództwem naczelnem wojsk sprzymierzonych w Rosji w osobie 
generała Poole i wydał 1 lipca uzgodnioną z niemi instrukcję 
tymczasową3), regulującą stosunek wojsk polskich do wojsk 
sprzymierzonych. Anglicy pragnęli oddziałom polskim nadać 
nazwę i charakter ,,legjonu“ pod sztandarem angielskim, podobnie 
jak to uczynili z oddziałami rosyjskiemi, ale ostała się zasada 
samodzielnej polskiej jednostki bojowej pod dowództwem 
generała Hallera, a tylko w dziedzinie operacyjnej — generała 
Poole. Bezpośrednio potem wydał generał Haller rozkaz 
mobilizacyjny1), antydatowany dnia 15 lipca, t. zn. w rocznicę 
bitwy pod Grunwaldem. 

Dla organizacji przyjmowania i przesyłania wojskowych 
Polaków na Murman i do Archangielska utworzono w różnych 
centrach Rosji, przedewszystkiem w Moskwie i Kijowie, tajne 
komisje i komendy wojskowe3). Akcja ta udawała się w pewnym 
stopniu początkowo, gdyż ku północy próbowała się przedrzeć 
część oficerów drugiego korpusu, a także niektórzy członkowie 
korpusu pierwszego, którzy nie chcieli się pogodzić z układem, 
zawartym z Niemcami. Trwało to jednakowoż bardzo niedługo; z 
powodu bowiem kampanji oddziałów czeskich i koalicyjnego 
planu wskrzeszenia frontu 

*) Z ramienia Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego zasiedli w 

komisji ks. Kazimierz Lutosławski, Władysław Michejda i Zdzisław Oplustill. 

a) Nominacja ta została później zatwierdzona przez Komitet Nar. Pol. — 

protokół pos. K. N. P. z 17 listopada r. 1918. 
3) Bagiński, str. 445. 

•) Tamże, str. 425. 

°) O tem i faktach następnych: Bagiński, str. 430 i n.; „Przegląd Narodowy", 

wrzesień r. 1919; Oplustill, str. 105 i n. 
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wschodniego władze sowieckie wydały najsurowsze przepisy 
przeciwko „kontrrewolucjonistom’* wszelkim, prześladowały i 
mordowały Polaków narówni z „białogwardzistami” rosyjskimi i 
Czechami, tern bardziej, że do tego nakłaniał hr, Mir- bach, 
ambasador niemiecki w Moskwie. 

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego i jej poczynania 

wojskowe i polityczne były już zresztą od pewnego czasu 

przedmiotem specjalnych szykan i prześladowań. Podczas jednej z 

rewizyj zostali aresztowani i następnie pod zarzutem, pośrednio 

tylko związanym ze sprawą wojskową, straceni — Józef i Marjan 

Lutosławscy, wybitni i zasłużeni działacze1). Przedostanie się 

wśród potęgującego się piekła bolszewickiego poprzez 

niezmierzone przestrzenie Rosji ku północy, gdzie ponadto kolej 

murmańska zniszczona była przez bolszewików, stało się wkrótce 

całkiem niemożliwe. 

Tymczasem Haller wyjechał 3 lipca z ściślejszym swym 

sztabem do Francji i po dziesięciu dniach stanął w Paryżu* 2). 

Nazajutrz, w dniu święta francuskiego, udał się do Komitetu 

Narodowego Polskiego, a 17 lipca został przezeń skooptowa- ny na 

członka3) i wkrótce wybrany przewodniczącym wydziału 

wojskowego Komitetu, który się składał z sekcyj: polityczno-

wojskowej, administracyjnej, aprowizacyjnej, informacyjnej i 

statystycznej, sanitarnej, ochrony materjalnej i moralnej, oraz 

cywilnej, która koordynowała prace tamtych. Od pierwszego dnia 

był Haller w łonie Komitetu przewidziany na wodza naczelnego 

armji polskiej we Francji. Brak wodza Polaka był dotkliwem 

utrudnieniem prac zarówno werbunkowych jak organizacyjnych, 

tern bardziej, że polskie ży 

J) Szczegóły u Oplustilla, str. 162 i n. 
2) Anglicy nie chcieli się zgodzić na wyjazd liczniejszego pocztu. W skład 

ściślejszego sztabu, towarzyszącego Hallerowi, wchodzili: podpułkownik 

Budkowski, major Gomulicki, kapitanowie Bayer i Sokolnicki oraz porucznicy 

Malinowski, Prugar (pseud. Kepling) i Zaremba. 

0 przyjeździe Hallera do Paryża i faktach następnych; „Polska armja błękitna", 

zesz. wstępny, str. 10 i 30; Dmowski, str. 380 i n,; protokół pos. K. N. P. z 17 lipca 

r. 1918; Sierociński, str. 135. 

3) Protokół. 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 30 
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wioły lewicowe prowadziły w wojsku intensywną robolę roz-

kładową. Jednakowoż formalne powołanie Hallera na to stanowisko 

musiały poprzedzić zabiegi o uzupełnienie prerogatyw Komitetu 

Narodowego Polskiego, szczególnie o jego prawo nominowania 

wodza za zgodą rządu francuskiego względnie rządów 

sprzymierzonych, a ponadto starania o szersze ujęcie ram armji 

polskiej, tak, by ona obejmowała polskie siły zbrojne na wszystkich 

terenach walki, gdziekolwiek organizowałyby się po stronie 

sprzymierzonych przeciw państwom centralnym. 

I Haller przybył do Paryża z tym zamiarem i z takiem 

pojęciem armji polskiej i jej naczelnego dowództwa1). Stosunek 

swój do władz krajowych przekreślił w liście do regentów z 17 

lipca* 2), w którym, zobrazowawszy koleje drugiego korpusu i rolę 

wobec niego rady regencyjnej i rządu, konkludował: „Wobec tego 

dla nas, rzesz b. wojska polskiego..., ustaje dziś kierownictwo 

obecnego rządu polskiego, od którego nas odgrodziła brutalna ręka 

niemiecka... Broni nie złożymy, póki wróg-Niemiec znajduje się na 

ziemiach polskich”. 

W czasie tym pierwszy pułk strzelców walczył już w 
Szampanji, na zachód od Reims. W okresie defensywy wojsk 
sprzymierzonych, w ostatnich dniach ataku niemieckiego padł 
pierwszy oficer polski, porucznik Łucjan Chwał - kowski z 
Ameryki3). Uderzenie niemieckie zostało złamane, a piąta kompan 
ja pierwszego pułku wykonała w dniach 24 i 25 lipca brawurowy 
atak pod wsią Sainte-Euphraise, zdobywając znaczny teren i 
uprowadzając przeszło 200 jeńców i 20 karabinów maszynowych4). 
Drugi bataljon. w walkach bez przerwy do 20 sierpnia pod wodzą 
majora Hacińskiego szedł naprzód, wdzierał się do linij 
niemieckich, brał jeńców i materjał wojenny. Byli to pierwsi jeńcy 
niemieccy w ręku polskich żołnierzy. Nastąpiły zaszczytne cytacje 
oddziałów 

Memorjał generała Hallera dla Komitetu N. P. 
2) Zob. Dokumenty, nr. 16. 
3) „Polak" z 26 lipca r. 1918. 
’) O tern i faktach następnych: Sierociński, str, 122 i n.; „Polak z 7, 16 i 23 

sierpnia t. r. 
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polskich w rozkazach dowódców francuskich i odznaczenia 
krzyżem Croix de guerre. 

Równocześnie postępował rozwój strony prawno - orga-
nizacyjnej armji polskiej1): już w końcu maja ukazał się był dekret 
prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej o sądownictwie 
wojskowem, a otwarcie sądu polskiego w Paryżu dokonane zostało 
w drugiej połowie lipca; w tym samym miesiącu pojawił się dekret 
w sprawie odznaczeń francuskich dla członków armji polskiej, 
których postawiono narówni z członkami armji francuskiej; a 
następnie ogłoszone zostały instrukcje o rekrutacji i o awansach 
oficerów oraz przepisy o położeniu materjalnem wojskowych 
Polaków, 

Tymczasem Dmowski i Haller starali się przekonać francuskie 
ministerja spraw zagranicznych i wojny oraz naczelne dowództwo 
(Pichona, Clemenceau i Petaina) o konieczności ustanowienia 
polskiego naczelnego dowództwa dla wszystkich polskich sił 
zbrojnych, organizowanych do walki z państwami centralnemi, 
jako też o konieczności mianowania naczelnego wodza armji 
polskiej bezpośrednio przez Komitet Narodowy Polski za zgodą 
tylko rządów sprzymierzonych. Dmowski wskazywał przytem 
osobę generała Hallera* 2). Przypomnieć należy, że według umowy 
z 22 lutego t. r. przy mianowaniu dowódców polskich zastrzeżona 
była — odwrotnie — tylko zgoda Komitetu Narodowego Polskiego 
na decyzję władz francuskich. Dalsze rozszerzenie zakresu 
uprawnień Komitetu było już konsekwencją powyższych zasad 
podstawowych. 

W wyniku zabiegów stanęła 28 września umowa między 
Komitetem Narodowym Polskim a rządem francuskim3), v/ której 
główne przepisy orzekały, co następuje: Siły zbrojne polskie, 
wszędzie, gdzie będą utworzone do walki po stronie 
sprzymierzonych przeciwko mocarstwom centralnym, stanowić 
będą jedną, jedyną armję samoistną, sprzymierzoną i walczącą pod 
jednem jedynem dowództwem polskiem. 

Merlot, Recueil analytigue itd.‘‘, str, 71, 75, 78 i n.; Filasiewicz, str. 463 

i 491; protokół pos. K. N. P. z 17 lipca r. 1918. 
2) Protokół pos. K. N. P. z 7 sierpnia t. r. 
’) Zob. Dokumenty, nr, 19. 

30* 
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Armja ta będzie pod najwyższą władzą polityczną Komitetu 

Narodowego Polskiego, który będzie mianował naczelnego wodza 

za zgodą rządu francuskiego, a także innych rządów 

sprzymierzonych, gdy z niemi sprawa w ten sposób będzie 

uregulowana. Na czele sztabu generalnego będzie stał mianowany 

przez naczelnego wodza francuski szef sztabu generalnego. 

Wszystkie nominacje będą dokonane przez naczelnego wodza. 

Rekrutację będzie przeprowadzał Komitet Narodowy przy pomocy 

misji wojskowej francusko-polskiej. Pod dokumentem figurują 

podpisy: z ramienia Komitetu — Zamoyskiego (Dmowski był w 

Ameryce), Piltza i Wielowieyskiego, ze strony rządu francuskiego 

— Doumera jako prezesa komisji sił słowiańskich, Pichona i 

Clemenceau. 

Spełnione były w całokształcie swym postulaty nasze w 

sprawie armji polskiej: zapewniony był jej charakter narodowy, od 

głowy począwszy, ustalona — jej władza polityczna w ręku 

Komitetu Narodowego Polskiego oraz jej jednolitość i zwartość; 

armja polska była uznana za armję sprzymierzoną i walczącą, tern 

samem Polska za część składową koalicji1). Dźwigało to Polskę na 

poziom państwa niepodległego, realnie już działającego. Otwierało 

Polsce drogę na konferencję pokojową — nie jako pokonanemu 

winowajcy obok państw centralnych, z któremi aktywizm, a w 

pierwszych latach wojny i ruch leg jonowy Piłsudskiego usiłował 

naród polski sprząc, lecz jako zwycięzcy wspólnie z wielkiemi 

mocarstwami sprzymierzonemu 

Na kilka dni przed podpisaniem tej umowy, dnia 24 września, 

Komitet Narodowy Polski powołał był do życia specjalną komisję 

wojskową obok wydziału wojskowego, istniejącego w łonie 

Komitetu narówni z innemi wydziałami). 

x) Por. odmienny niemiecki punkt widzenia u Rotha, str. 33 i n. 
2) Na posiedzeniu Komitetu 17 i 24 września ustalono obecnie następujące 

wydziały i ich kierownictwa: 1) prezydialny — Dmowski, sekretarjat generalny 

— Wielowieyski, 2) przydział prawno-polilycz- ny—Piltz, 3) wojskowy — 

Wielowieyski, 4) prasowy — piszący te słowa. 5) wydawniczo-propagandowy — 

Rozwadowski, 6) skarbowy — Zamoyski. Szefem biura prezydialnego był 

Tadeusz Romer. 



 

469 

Według regulaminu1), zatwierdzonego przez Komitet Narodowy 1 
października, komisja wojskowa składała się z dwóch członków 
Komitetu (majora Fronczaka i Wielowieyskiego) oraz naczelnego 
wodza (jako przewodniczącego) i miała za zadanie „zapewnienie 
jedności prac naczelnego dowództwa i wydziału wojskowego 
Komitetu Narodowego oraz wszystkich urządzeń i instytucyj 
polskich, sprawom wojska polskiego służących". 

Dnia 3 października Zamoyski zawiadomił prezesa rady 
ministrów i ministra wojny Clemenceau* 2), że Komitet zamierza 
zamianować naczelnym wodzem armji polskiej generała Hallera, na 
co otrzymał dnia następnego odpowiedź, przyjmującą to do 
wiadomości3). Na posiedzeniu Komitetu dnia 4 października4) 
przegłosowano formalnie wniosek o mianowanie Hallera wodzem 
naczelnym i po wyrażonej przezeń zgodzie Zamoyski odczytał list 
nominacyjny Komitetu do generała5). List ten wyrażał zaufanie do 
jego patrjotyzmu, energji i talentu wojskowego, oraz przekonanie, 
że czuwać będzie nad tern, by armja wolna była od wszelkich 
wpływów stronniczych, poczem dokument stwierdzał, że „ponad 
wszystkie kombinacje dyplomatyczne wznosi się fakt historją 
wszystkich narodów stwierdzony, że trwale zdobywa się wolność 
tylko ofiarą krwi własnej i siłą własnego oręża". „W nieustającej 
walce narodu polskiego o swą niepodległość przeciwko państwom 
rozbiorczym — głosiło dalej pismo — samodzielna armja polska 
staje w szeregu ar- mij państw i narodów sprzymierzonych, które 
wypowiedziały wojnę zaborczości niemieckiej w obronie prawa 
narodów i powszechnej ludów wolności"; a symbolem 
samodzielności i jedności wojsk polskich jest „jednolite nad niemi 
wszyst- kiemi, z polskiego źródła władzę biorące, a przez państwa 
sojusznicze uznane zwierzchnie dowództwo polskie." Haller w 
odpowiedzi0) potwierdził, że przyjmuje naczelne dowództwo z rąk 
Komitetu Narodowego Polskiego „jako najwyź- 

ł) Zob. Dokumenty, nr. 23. 
2) 3) 5) °) Archiwum K. N. P. 
•) Protokół. 
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szej... władzy politycznej nad zbrojnemi siłami polskiemi", złożył 
członkostwo Komitetu i odczytał swój pierwszy rozkaz do wojska 
(datowany 6 października)1). 

Tegoż dnia 6 października przed frontem pierwszej dywizji, 
znajdującej się podówczas w grupie armji generała de Castelnau w 
Lotaryngji, i to między jej stolicą Nancy a linją frontu, wódz 
naczelny w obecności przedstawicieli Komitetu i francuskich 
władz wojskowych i cywilnych złożył następującą przysięgę2): 
,,Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym, w Trójcy 
św. Jedynym, na wierność ojczyźnie mojej, Polsce jednej i 
niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem oddać życie za świętą 
sprawę jej zjednoczenia i niepodległości, bronić sztandaru 
narodowego i honoru oręża polskiego do ostatniej kropli krwi, dbać 
o dobro powierzonych mi żołnierzy, strzec karności wojsk. 
Przysięgam, że złożone w moje ręce naczelne dowództwo wojsk 
polskich wedle najlepszej wiary, sumienia i honoru wojskowego 
dla dobra narodu polskiego i wyzwolenia ojczyzny sprawować 
będę. Tak mi Panie Boże, dopomóż!". 

Mieliśmy poza sobą olbrzymią drogę przebytą. Należało 
przed końcem wojny przeprowadzić jeszcze rzecz jedną: ponieważ 
umowa wrześniowa w sprawie armji polskiej zawarta była tylko z 
rządem francuskim, trzeba było uzyskać akty innych państw 
koalicyjnych, uznające armję naszą za sprzymierzoną i 
współwalczącą. Komitet Narodowy Polski doniósł rządom 
Wielkiej Brytanji, Włoch i Stanów Zjednoczonych o powstaniu 
jednej, jedynej polskiej armji narodowej i nominacji naczelnego 
wodza, prosząc rządy zarazem o uznanie armji tej jako 
współwalczącej3). 

Dnia 11 października Balfour odpowiedział na ręce So-
bańskiego4) twierdząco, uznając armję polską za „samodzielną, 
sprzymierzoną i współwalczącą", przyczem na podobę tego, co 
oświadczył Clemenceau w liście z 5 września do Za- 

*) Archiwum K. N. P. 
=) Formułę przysięgi ustalił Komitet 24 września — protokół. — Opis 

uroczystości: „Polak" z 9 października r. 1918; Sierociński, str. 140 i n. 

i ł) Archiwum K. N. P 
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moyskiego, wywodził: „...Rząd J. K. M. nigdy nie przestawał 
śledzić z zajęciem i oceniać wysiłków, stale rozwijanych przez 
Komitet Narodowy Polski od czasu uznania go przez rządy 
sprzymierzone, a mających na celu wzmocnienie swych rodaków, 
rozsianych po świecie, w oporze przeciw państwom centralnym i w 
odmowie na wyrażenie zgody na jakikolwiek kompromis z niemi w 
rozstrzygnięciu sprawy polskiej. Zaufanie rządu J. K. M. do 
lojalności Komitetu dla sprawy sprzymierzonych pozostaje 
niewzruszone.” Następnie Bal- four stwierdzał, że rząd angielski 
niejednokrotnie opowiedział się za „utworzeniem państwa 
polskiego, zjednoczonego i niepodległego”, i że potwierdził to w 
deklaracji wersalskiej, mówiącej o powołaniu do życia „państwa 
takiego z wolnym dostępem do morza”. Pismo kończyło się tem, że 
Anglja „podziwiała zachowanie się Polaków, którzy odmówili 
Niemcom i Austrji prawa dyktowania ustaw i oznaczenia granic ich 
kraju, i ma nadzieję, że czas jest już bliski, gdy stan tymczasowy, 
istniejący obecnie, zniknie, i gdy zjednoczona i niepodległa Polska 
ustali swą własną konstytucję zgodnie z wolą swej ludności”. 

Sonnino przychylił się do wniosku Komitetu pismem na ręce 
Skirmunta z dnia 12 października1), uznając armję polską również 
za „samodzielną, sprzymierzoną i współwalczą- cą". Włoski 
minister spraw zagranicznych zastrzegł się przy- tem tylko, że 
wojska polskie, walczące w jego kraju, zostaną pod rozkazami 
włoskiego dowództwa, i że „oddziały polskie, powstające z jeńców 
wojennych, wziętych przez Włochy, nie będą mogły być w żadnym 
razie przeniesione z frontu włoskiego na inny". 

Ostatecznie Lansing odpowiedział 1 listopada na ręce 
działającego w Ameryce Dmowskiego2), że „rząd Stanów 
Zjednoczonych zauważył zapał i wy trwałość, z jakiemi Komitet 
Narodowy Polski wykonywał zadanie skierowywania rodaków ku 
najwyższemu wysiłkowi wojskowemu dla wyzwolenia Polski z rąk 
jej obecnych ciemiężycieli”. Powoławszy się na orędzie Wilsona z 
S stycznia roku 1918, pismo 

x) i 3) Archiwum K. N. P. 
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Lansinga stwierdzało ,,głęboką sympatję rządu (Stanów Zje-
dnoczonych) dla narodu polskiego**, wskazywało „z radością 
postęp sprawy polskiej'* i godziło się „z szczerem zadowoleniem'* 
na wniosek Komitetu, uznając armję polską, poddaną najwyższej 
władzy politycznej Komitetu Narodowego Polskiego, jako armję 
samodzielną i współwalczącą'*. 

W konsekwencji tych faktów rządy Wielkiej Brytanji, Włoch 
i Stanów Zjednoczonych ustanowiły przy armji polskiej swych 
przedstawicieli. 

* 

Pomyślny rozwój sprawy armji polskiej wzmocnił w opinji 
polskiej wpływ Komitetu Narodowego, który miał stanowcze 
poparcie dużej większości rodaków w kraju oraz Po- lonji 
zagranicznej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Brazylji. 
Zgłaszały się do Komitetu Narodowego Polskiego organizacje 
polityczne polskie z krańców najodleglejszych, jak np. Komitet 
Narodowy w Charbinie1) z jednej, a Rada Polska w Kanadzie* 2) z 
drugiej strony. Ale nie ustawały mimo to bynajmniej 
przeciwdziałania Komitetowi na różnych terenach. W kraju 
próbowano podkopać dobre jego imię wersjami, że Komitet 
Narodowy jest „na żołdzie*' rządu francuskiego, który przytem „tak 
do niego nie ma zaufania, że sam reguluje jego wydatki"3) i t. p. W 
Paryżu Komitet Wolnej Polski dr. Motza pragnął utorować drogę 
na konferencję pokojową nie Komitetowi Narodowemu Polskiemu, 
lecz radzie regencyjnej i jej rządowi4). Rady regencyjnej orędow-
nikiem, a Komitetu Narodowego oskarżycielem w Londynie (przez 
grupę Steeda) był w dalszym ciągu August Zaleski’). 

Na gruncie szwajcarskim wcześniej już, w pierwszej połowie 
czerwca, Sypniewski kończył zbieranie materjałów przeciwko nam 
i gotował się do powrotu do Ameryki, by tam 

x) Protokół pos, K. N. P. z 15 sierpnia r. 1918; Bagiński, str, 552. 
2) Protokół z 17 września t. r. 
3) Informacje, przywiezione z Warszawy w sierpniu t, r. przez prof. 

Kowalskiego — notatka Rozwadowskiego w archiwum K. N. P. 
4) Protokół pos. K. N. P. z 4 września t. r. 
6) List Sobańskiego z 12 października t. r. do K. N, P. w archiwum. 
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przeprowadzić kampanję, godzącą w Komitet Narodowy Polski i 
Centralną Agencję Polską1). Członek Komitetu dr. Fronczak, 
znając metody działania Sypniewskiego, patrzał na sytuację z 
niepokojem. Obawiał się, źe Sypniewski wywoła zamęt w Polonji 
amerykańskiej i może zburzyć dobre, ale niedość jeszcze w 
praktyce ścisłe stosunki Wydziału Narodowego i reprezentowanych 
przezeń wielkich organizacyj wychodztwa z Komitetem 
Narodowym Polskim. Położenie było tern bardziej poważne, że na 
drugą połowę sierpnia zwołany był wielki ogólny sejm wychodztwa 
polskiego do Detroit (Michigan). Ponieważ także z Paderewskim 
należało omówić całokształt spraw programowych i 
organizacyjnych, przeto na życzenie Komitetu udałem się w 
połowie czerwca do Stanów Zjednoczonych. Towarzyszył mi 
porucznik Mar- szewski. 

Z leaderami Wydziału Narodowego, prezesem Janem 
Smulskim, ks. rektorem Zapałą i in., którzy mnie serdecznie 
powitali w porcie nowojorskim, umówiłem się, że najpierw 
poświęcę szereg dni na rozmowy z Paderewskim, a następnie stanę 
w Chicago przed Wydziałem Narodowym i źe będę tam referował 
pierwszy, przed Sypniewskim2). Smulskiemu powiedziałem zgóry 
całą prawdę, a mianowicie, że Sypniewski, straciwszy nadzieję na 
członkostwo w Komitecie Narodowym Polskim, począł w Paryżu 
propagować myśl stworzenia polskiego komitetu wojskowego poza 
Komitetem Narodowym, a gdy i to się nie powiodło wskutek 
dojścia Komitetu Narodowego do porozumienia w sprawie armji z 
rządem francuskim, źe wówczas Sypniewski usiłował w Szwajcarji 
powołać z oponentów do życia neutralny komitet polski, któryby 
balansował między państwami centralnemi a krajami sprzymie- 
rzonemi, zarzucając Komitetowi Narodowemu „zależność od rządu 
francuskiego*', chociaż Komitet Narodowy w tym samym czasie 
tak ciężko borykał się o samodzielność armji pol- * i 

*) Paderewski telegrafował nam już w końcu lutego, byśmy zerwali z 

Sypniewskim — prot. pos. K. N. P. z 25 lutego r. 1918. 
2) O tem i faktach następnych: „Misja Seydy do Paderewskiego 

i Wydziału Narodowego Polskiego w Chicago" — archiwum K. N. P. 
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skiej i przyjęcie przez koalicję pełnego programu polskich 

rewindykacyj. 

W konferencjach z Paderewskim w Nowym Jorku i po- 
bliskiem Larchmont między 28 czerwca a 9 lipca podjąłem się 
przedewszystkiem pośrednictwa kompromisowego między 
Paderewskim a Komitetem w sprawie deklaracji Komitetu w 
kwestji żydowskiej. Była o tern mowa wyżej1). Nie mogłem się 
natomiast przychylić do życzenia Paderewskiego, by Komitet 
skooptował do swego grona jakiego Żyda-Polaka, ponieważ 
zachodziłaby w takim razie obawa, czy wiadomości o naszych 
wewnętrznych obradach i układanych planach nie docierałyby do 
międzynarodowych organizacyj żydowskich, pracujących 
przeciwko Polsce. Naleganiu Paderewskiego na doniosłość 
zasiadania lewicowców w Komitecie przyznałem pełną słuszność, 
wyjaśniając, że Komitet o to zabiega szczerze od dłuższego już 
czasu, lecz, jak dotąd, niestety bezskutecznie. 

Przedyskutowanie wszystkich spraw politycznych wykazało 

zbieżność poglądów Paderewskiego i reszty członków Komitetu 

Narodowego z wyjątkiem różnicy w ujmowaniu stosunku ziem 

wschodnich do państwa polskiego. Paderewski był bowiem 

zwolennikiem programu federacyjnego, i to w postaci unji Polski 

rdzennej z Litwą etnograficzną oraz z rzeczpospolitą białoruską (po 

Dźwinę) i z rzeczpospolitą halicko- podolsko-wołyńską. 

Wykazywałem w kilkakrotnych dyskusjach, że program taki 

obejmuje za wiele obcych żywiołów, a równocześnie wiąże je z 

Polską za słabem ogniwem. Paderewski nie przeczył tym obawom 

i jak gdyby zbliżył się do naszych poglądów, ale przyszłość 

wykazała, że w zasadzie pozostał przy koncepcji federacyjnej. 

Pod względem organizacyjnym prosiłem Paderewskiego, by 

się przeniósł na stałe do Waszyngtonu i z funduszów Komitetu 

zorganizował biura i systematyczną pracę polityczną. Nie można 

bowiem zataić, że dotychczasowa organizacja pracy, w tern także 

propagandy prasowej, była niedostateczna. 

Na stronie 402 i n. 
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Paderewski miał wprawdzie osobiście, jako człowiek, jako Polak, 
jako artysta bardzo wielką pozycję nietylko w społeczeństwie 
amerykańskiem, ale i w jego rządzie i władzach1), ale duża 
zachodziła różnica między odnoszeniem się rządu Stanów 
Zjednoczonych do narodu polskiego i jego przedstawicielstwa — 
Komitetu Narodowego Polskiego — w enuncjacjach ogólnych, a 
praktycznem postępowaniem poszczególnych ministerjów i władz 
administracyjnych. Polska była dla nich jeszcze czemś platoniczno-
abstrakcyjnem. Prośby moje, choć uznane przez Paderewskiego za 
słuszne, nie odniosły wiele realnego skutku, tern bardziej, że 
wypadki wojenne i polityczne rozwinęły się wkrótce bardzo 
szybko. 

Dnia 11 lipca stanąłem przed komitetem wykonawczym 
Wydziału Narodowego Polskiego w Chicago2). Przewodniczył ks. 
biskup Rhode; obecni byli: Smulski, ks. Zapała, Żychliń- ski, 
Piotrowski, ks. Celichowski, Setmajer, Neumanowa, Na- pieralska 
i in. Całodzienny mój referat dał pogląd na charakter i wszystkie 
dziedziny działalności Komitetu Narodowego Polskiego. Mówiłem 
zupełnie szczerze, niczego nie zatajając, a przylem twardym 
językiem, trafiającym do umy- słowości polsko-amerykańskiej. 
Czułem, że ziarna padały na urodzajną glebę. Rodacy nasi mieli 
instynktową świadomość, że tam w Paryżu Komitet Narodowy z 
Dmowskim na czele w dobrym idzie kierunku. Pragnęli tylko 
uzyskać na to dowody, tern bardziej, źe przeciwko Komitetowi 
„koniow- cy" prowadzili kampanję, nie przebierającą w środkach, 
a teraz wracał z Europy delegat Wydziału, o którym krążyły wersje, 
źe będzie mówił ujemnie o Komitecie Narodowym Polskim i 
Centralnej Agencji Polskiej. Więc, gdy usłyszeli słowa, które ich o 
wszystkiem objaśniły i przekonały, że wszystko działo się 
racjonalnie, wytworzył się między obecnymi przywódcami Polonji 
amerykańskiej a przedstawicielem Komitetu węzeł duchowy tak 
serdeczny i mocny, jak 

*) Niestety nie dysponuję materiałami, odnoszącemi się specjalnie do 

działalności Paderewskiego. Zapowiedziano o niej pracę szczegółową. 

’) Por. oprócz „Misji Seydy itd.“ moje sprawozdanie w pismach polsko-

amerykańskich z 21 lipca r. 1918 — kopja w archiwum K. N. P. 
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gdybyśmy byli najbliższymi współpracownikami od długich lat. 

W tych warunkach Sypniewski ograniczył się następnego 
dnia do krótkiego referatu, w którym prac naszych nie zaczepił już 
wcale. V/ szczegółowej dyskusji m. i. kapitan Kleczkowski, 
prowadzący wówczas w Stanach Zjednoczonych propagandę 
werbunkową z ramienia paryskiej misji wojskowej francusko-
polskiej, potwierdził moje wywody w sprawie armji, że tylko 
ostrożna w początkach, a zarazem nieustępliwa taktyka Komitetu 
spowodowała, iż armja przybrała cechy istotnie narodowe. 

Po kilkodniowej przerwie, 16 lipca, komitet wykonawczy 

Wydziału Narodowego uchwalił jednomyślnie „wyrazić głęboką 

cześć i podziękę Komitetowi Narodowemu Polskiemu za jego 

niezłomną, prawdziwie narodową postawę, za jego umiejętną, 

wytrwałą i skuteczną akcję polityczną oraz za wprowadzenie 

sprawy armji polskiej we Francji na właściwe polskie tory“. 

Rezolucja stwierdzała dalej, że „komitet wykonawczy widzi w 

Komitecie Narodowym Polskim naczelną polską organizację 

polityczną, pod której przewodem będzie, jak dotąd, tak i nadal 

współpracował nad wyzwoleniem ojczyzny i utorowaniem jej 

drogi do zjednoczenia i niepodległości", oraz, że „komitet 

wykonawczy uważa Komitet Narodowy Polski za jedyną dla siebie 

kompetentną władzę we wszystkich sprawach, dotyczących 

polityki narodowej polskiej". Ponadto komitet wykonawczy 

oświadczył, z własnej inicjatywy, że Wydział Narodowy będzie 

nadal zasilał mate- rjalnie Centralną Agencję Polską i zobowiązuje 

się też łożyć na Komitet Narodowy Polski1). Ostatecznie komitet 

wykonawczy wysłał depeszę z wyrazami czci do Paderewskiego, a 

Dmowskiego zaprosił telegraficznie na sejm w Detroit. To 

*) Dla zobrazowania ofiarności Polaków amerykańskich stwierdzam, że 

otrzymałem wówczas dwa czeki: jeden na sumę przeszło 91 tys. franków fr, 

jako cztery raty miesięczne dla Centralnej Agencji Polskiej, a drugi na blisko 

143 tys. franków fr. jako trzy raty miesięczne dla Komitetu Narodowego 

Polskiego. 
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samo zrobił następnie, gdy wróciłem do Nowego Jorku1), Pa-
derewski w stosunku do Dmowskiego. Było to ważne, bo bez 
zaproszeń nie wypadało prezesowi Komitetu Narodowego jechać 
na sejm wychodztwa polsko-amerykańskiego, a wyjazd 
Dmowskiego do Stanów Zjednoczonych uważaliśmy w Komitecie 
(nim jeszcze opuściłem Paryż) za bardzo pożądany ze względu na 
sejm, a za niezbędny w celu zbliżenia się Dmowskiego do 
prezydenta Wilsona i rządu amerykańskiego. 

Pięciodniowy sejm w Detroit (od 24 do 30 sierpnia)* 2) stał się 
potężną manifestacją na rzecz programu i działalności Komitetu 
Narodowego Polskiego. Jego przedstawiciele, Dmowski i 
Paderewski, byli witani entuzjastycznie. Ich mowy były punktami 
kulminacyjnemi obrad sejmu. Dmowski wyłożył plastycznie i silnie 
całą politykę polską na tle sytuacji międzynarodowej, kładąc 
szczególny nacisk na poparcie dyplomacji polskiej polskim orężem, 
bo armja polska jest argumentem mocniejszym od najzręczniejszej 
polityki. Paderewski apelował z zapałem do patrjotyzmu i ofiarności 
rodaków, by drogą podatku narodowego zebrali duży fundusz na 
akcję, zmierzającą do wyzwolenia Polski. Mowy Dmowskiego i 
Paderewskiego stały się programem nietylko sejmu, ale i dalszej 
działalności zorganizowanego wychodztwa polskiego w Stanach 
Zjednoczonych3). Już poza ramami sejmu Dmowski omówił z 
kierownikami Wydziału Narodowego plan wieców masowych w 
większych środowiskach . Polonji, by na nich zamanifestowały się 
jej dążenia i żądania w sprawie polskiej, a szczególnie w kwestji 
zaboru pruskie 

ł) W Chicago odwiedziłem jeszcze wielkie organizacje polskie, a następnie 

pojechałem do obozu ochotników polskich w Niagara on the Lakę, po stronie 

kanadyjskiej, dalej do kilku większych centrów polskich, ostatecznie zaś do Nowego 

Jorku, skąd wróciłem do Paryża 20 sierpnia, 
2) „Polak" z 4, 7, 11, 16 i 18 października r. 1918. 
3) Sejm był w znacznej mierze poświęcony sprawom organizacyjnym. Na czele 

zreorganizowanego Wydziału Narodowego stały odtąd dwie rady: zarządzająca i 

nadzorcza. W skład pierwszej weszli prezes Smulski, wiceprezes Żychliński, skarbnik 

Piotrowski, sekretarz Szwaj- kart i 11 innych obywateli. Rada nadzorcza obejmowała 

29 członków.— Por. odezwę Wydziału w sprawie podatku narodowego — „Polak" z 

28 października t. r. 
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go, i oddziałały na opinję amerykańską, przez nią zaś na rząd Stanów 
Zjednoczonych1). 

Nie należało się bowiem łudzić, jakoby w Waszyngtonie na 
kwestję polską tak patrzano, jak to sobie wyobrażało spo-
łeczeństwo nasze w kraju i zagranicą. Przeciwnie, potwierdzały się 
nasze obawy, że, gdy w Ameryce mówiono o państwie polskiem, 
jego ludności ,,bezspornie polskiej” i jego „wolnym, 
bezpiecznym'* dostępie do morza, myślano nie o wcieleniu do 
Polski ziem, dających jej bezpośrednie oparcie o morze, lecz o 
neutralizacji Wisły. Dmowski dowiedział się tego samego, co 
piszący te słowa, o instrukcji, udzielonej przez sfery rządowe 
ekspertom, którzy opracowywali przyszłe granice Polski, a 
wykluczającej z tych granic ziemie zaboru pruskiego. 

Z instrukcją tą stały w zgodzie wynurzenia prezydenta 
Wilsona w pierwszej rozmowie z Dmowskim* 2) w obecności 
Paderewskiego, we wrześniu, wkrótce po sejmie w Detroit. Dmowski, 
wiedząc, jak prezydent i rząd Stanów Zjednoczonych rozumie „wolny 
dostęp do morza'*, położył w rozmowie cały nacisk na aspiracje 
narodu polskiego do wybrzeża morskiego; tłumaczył, że tylko w ten 
sposób można Polsce zapewnić istotny byt niepodległy. Wilson 
słuchał z zainteresowaniem, ale ze swej strony wysunął koncepcję 
neutralizacji dolnego biegu Wisły i wolnego portu w Gdańsku, 
zapytując, . czy to Polakom nie wystarczy. Przytem wyłuszczył 
bardzo różowy pogląd na przyszłość powojenną, w której wykluczone 
będą w świecie dążenia zaborcze, a pokoju i sprawiedliwości 
pilnować będzie Liga Narodów i jej policja międzynarodowa. 
Dmowski przekonywał Wilsona uprzejmie, ale wyraźnie, że są to 
rzeczy nierealne. Rozmowa zakończyła się tem, że prezydent Stanów 
Zjednoczonych poprosił Dmowskiego o dostarczenie mu mapy 
państwa polskiego według rewindykacyj Komitetu Narodowego 
Polskiego wraz z me- 

ł) Dmowski, str, 391. 
2) O tem i faktach następnych: Dmowski, str. 389 i n.; listy Dmowskiego do 

Komitetu N. P. z Waszyngotonu z 27 października i z Nowego Jorku z 30 

października r. 1918 — archiwum K. N. P.; protokół pos. K. N. P. z 13 listopada t. 

r. 
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mor jąłem objaśniającym. W tym samym czasie odbył Dmowski 
rozmowy z Lansingiem i Housem, używając całej siły swej 
argumentacji, by ich pozyskać przedewszystkiem dla sprawy 
zaboru pruskiego. 

Po tych konferencjach Dmowski zwrócił się do Wydziału 
Narodowego z prośbą o wzmożenie jeszcze akcji wiecowej i 
postawienie jak najsilniej postulatu morza i wogóle aspira- cyj do 
polskich ziem zachodnich. Zarazem Dmowski zabrał się do 
przeprowadzenia w tej kwestji kampanji prasowej, 0 ile bowiem 
pisma amerykańskie szły oczywiście za ogólne- mi w sprawie 
polskiej tezami Wilsona, o tyle niedostatecznie uświadamiały 
czytelnikom konkretny, realny program polski, nie mówiąc już o 
wielkim odłamie prasy tamtejszej, który stał pod wpływami 
germanofilskiemi i pracował systematycznie przeciwko Polsce. 
Przedewszystkiem zaś zabrał się Dmowski do opracowania dla 
Wilsona mapy i memorjału w myśl programowych dyskusyj i 
postanowień Komitetu Narodowego. 

Memorjał o terytorjum państwa polskiego1), przesłany 
Wilsonowi 8 października, wyszedł z założenia, że dla tego, ażeby 
Polska mogła sprostać trudnościom, wypływającym z warunków jej 
położenia, są dla niej niezbędne warunki następujące: „1) musi ona 
obejmować rozległe terytorjum i posiadać liczną ludność; 2) 
ludność jej musi być dostatecznie jednolitą, aby (Polsce) zapewnić 
spoistość wewnętrzną; 3) granice jej muszą odpowiadać 
wymaganiom geograficznym, tak, żeby jej zapewniły niezależność 
od sąsiadów . ,,W przeszłości — wywodził dalej Dmowski — była 
Polska jednem z największych państw w Europie, lecz moc jej 
wewnętrzną naraził na szwank nadmierny rozrost na wschód, 
pociągający za sobą ogarnięcie ludów o niskiej bardzo kulturze, 
które musiała cywilizować kosztem swych prowincyj rdzennych, 
podczas gdy z zachodu miała wręcz nienormalne granice, na-
rażające ją na wielkie niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów 
niemieckich." Po rozbiorach trzy państwa rozbiorcze uciekały się 
do wszelkich środków, pomniejszających ludność 

Archiwum K. N. P.; Dmowski, sir. 599. 
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polską i polskie terytorjum, atakując przedewszystkiem prowincje 
kresowe: „Prusy — wykazywał memorjał — osadzały kolonistów 
niemieckich na ziemiach polskich i starały się przemocą 
germanizować mieszkańców polskich. Rosja i Au- strja rozbudzały 
uczucia wrogie Polakom pośród ludności) mówiącej po rusku i 
litewsku, a zamieszkałej na terytorjach dawnego państwa 
polskiego... Od początku wojny mocarstwa centralne bardzo 
skrzętnie szukały takiego rozwiązania sprawy polskiej, któreby 
najlepiej zabezpieczało ich interesy, i nie ulega wątpliwości, źe będą 
aż do ostatecznego zawarcia pokoju używały wszystkich 
możliwych sposobów, żeby zapobiec takiemu rozwiązaniu 
terytorjalnemu kwestji polskiej, któreby Polsce zapewniło istotną 
niepodległość i przywróciło ją do jej roli historycznej, do roli wału 
ochronnego przeciw postępom Niemców na wschód. Taka Polska 
przeszkodziłaby skutecznie mieszaniu się Niemców do spraw 
rosyjskich; istnienie jej zmieniłoby położenie Niemców nad 
Bałtykiem, którym starają się oni zawładnąć całkowicie; stałaby się 
ona ośrodkiem organizacyjnym dla mniejszych narodów, w szcze- ' 
gólności zaś dla Czechosłowaków i Rumunów, których siły, 
skombinowane z siłami Polski, utworzyłyby w tej części Europy 
potężną podporę dla sprawy wolności i demokracji." 

Po wstępnej tej analizie następowało kolejno, zaborami, 
wszechstronne, argumentami historycznemi, etnograficznemi, 
gospodarczemi, geograficznemi i strategicznemi operujące 
uzasadnienie rewindykacyj polskich, które obejmowały ziemie: 
Poznańskie, Prusy Zachodnie z wyjątkiem krańca południowo-
zachodniego, a z dodaniem kresów wschodnich Pomeranji; Górny 
Śląsk; Galicję, Księstwo Cieszyńskie z wyjątkiem kawałka z czeską 
większością językową, a z dodaniem części węgierskich powiatów 
spiskiego i orawskiego o polskiej większości językowej; Królestwo 
Polskie bez większej części gubernji suwalskiej; z ziem wschodnich 
— większą część gubernji wileńskiej z Wilnem, guberni? 
grodzieńską, większą część gubernji mińskiej z Mińskiem, 
Słuckiem i Pińskiem, część zachodnią Wołynia po rzekę Ho- ryń i 
powiaty zachodnie Podola (Płoskirów i Kamieniec Podolski). Poza 
tern memorjał projektował utworzenie z Litwy 



481 

etnograficznej „kraju odrębnego i związanego z państwem 
polskiem na podstawie autonomji"1). Do Litwy etnograficznej 
zaliczał Dmowski gubernję kowieńską, północno-zachodni pas 
gubernji wileńskiej, północną część gubernji suwalskiej, północno-
wschodni pas Prus Wschodnich (dolny bieg Niemna) oraz z 
Kurlandji okolice Połągi i Libawy. Do zachodniej części gubernji 
witebskiej (polskich Inflant) i wschodniego krańca Kurlandji 
(powiatu iłuksztańskiego) zgłaszał Dmowski pretensję w razie 
oddzielenia Kurlandji i Inflant od Rosji, w przeciwnym razie 
względy geograficzne stałyby temu na przeszkodzie. 

Dmowski wysłał kopję memorjału i mapy do Komitetu 
Narodowego w Paryżu, gdzie i Stanisław Grabski opracowywał 
mapę polskiego obszaru narodowego. Na życzenie Komitetu 
Grabski wrysował w swoją mapę granice Polski, zakreślone na 
mapie Dmowskiego2). 

Tymczasem ofensywie politycznej Dmowskiego w Wa-
szyngtonie przyszła była skutecznie w sukurs militarna ofensywa 
wojsk sprzymierzonych. Dość, że w październiku eksperci 
amerykańscy (komisja pułkownika House‘a, a od niej podkomisja 
prof. Lorda) otrzymali polecenie opracowania dla delegacji na 
konferencję pokojową — ziem polskich zaboru pruskiego3). 
Wykonał to na olbrzymiej mapie z wielkim nakładem pracy, na 
podstawie cytowanego już „Gemeindelexi- konu“t członek 
podkomisji prof. Zwierzchowski, rodem z Poznańskiego. Na mapie 
uwydatniła się — mimo tendencyjności źródła niemieckiego — w 
dużej większości kraju siła liczebna żywiołu polskiego. 

Nie przesądzało to oczywiście jeszcze kwestji. Odczuł to 
Dmowski w listopadzie na pożegnalnej audjencji u Wilsona. 
Prezydent unikał wypowiedzenia się w sprawie granicy niemiecko-
polskiej, dawał odpowiedzi wymijające. Dmow- 

*) Nieco dalej jest u Dmowskiego (str. 614) mowa o Litwie etnograficznej 

„w unji z Polską", ale właściwie powinien ten zwrot brzmieć w polskim 

przekładzie: „...w związku z Polską". Myśl Dmowskiego była bowiem nastawiona 

istotnie na autonomję Litwy. 
2) Protokóły pos. K. N. P. z 5 i 17 listopada r. 1918. 
3) O tem i faktach następnych: Dmowski, str, 393 i n. 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 31 
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ski wygrał wówczas wobec niego argument ostatni, argument jego 
wyborców: Polaków amerykańskich, w znacznej mierze 
pochodzących z zaboru pruskiego, którzy nie zrozumieją tego, 
jeżeli Polska nie otrzyma należytej granicy z Niemcami, nie 
dostanie Poznańskiego, Śląska, ziemi nadbałtyckiej z Gdańskiem. 
A ci Polacy amerykańscy — dodał — „to ludzie, którzy dziś mocno 
w Pana wierzą”. Wilson — stwierdza Dmowski — odpowiedział 
stanowczo: „Mam nadzieję, źe się nie zawiodą*’. 

Jak jednakowoż trudne było wyzwolenie ziem zaboru 
pruskiego, okazało się właśnie w tym samym czasie w Paryżu, w 
związku z konferencjami koalicyjnemi w sprawie warunków 
rozejmowych z Niemcami. Na konferencjach tych Komitet 
Narodowy Polski reprezentowany nie był, chociaż Polska tak żywo 
była zainteresowana ewakuacją jej obszarów przez wojska 
niemieckie. Niezaproszenie Komitetu tłumaczono tern, źe nie 
posiadał on atrybucyj rządu de facto, lecz był tylko 
przedstawicielstwem interesów polskich wobec państw 
sprzymierzonych. Zobaczymy, czy tłumaczenie to było słuszne. 

Komitet Narodowy Polski od swego założenia sam nic 
pretendował do roli rządu. Zgodnie z tern mógł Dmowski na 
plenarnem posiedzeniu Komitetu w dniu 23 maja roku 1918 
stwierdzić, iż w „całej swej działalności Komitet Narodowy Polski 
stał na stanowisku, że nie jest rządem narodowym, lecz 
przedstawicielem interesów polskich wobec enten- te‘y”. Latem 
tego roku francuskie ministerjum spraw zagranicznych zaczęło 
nakłaniać Komitet, by pozycję swą wzmocnił, a zarazem stosunek 
do rządów sprzymierzonych uprościł przez ogłoszenie się rządem 
tymczasowym państwa polskiego i ujęcie w tym charakterze 
władzy nad armją polską1). 

*) W liście Dmowskiego z 15 czerwca r, 1918 do Paderewskiego: ,,Władze 

francuskie jawnie życzą sobie, żeby Komitet wystąpił jako rząd tymczasowy i w 

tym charakterze wziął władzę nad armją. My jednak tego nie chcemy, dlaczego — 

Seyda to Panu wytłumaczy... Archiwum K. N. P. 
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Komitet Narodowy Polski nie poszedł za tą inicjatywą, nie chcąc 

krajowi, w którym walczyły ze sobą różne kierunki, narzucać z 

oddali swej woli w sprawach wewnętrzno-poli- tycznych i 

uważając w dalszym ciągu za swoje wyłączne zadanie — 

polityczne i wojskowe reprezentowanie sprawy polskiej 

nazewnątrz, wobec koalicji. 

Gdy w kraju — z wyjątkiem zaboru pruskiego — stosunki 

polityczne się nie konsolidowały, Związek Międzypartyjny Galicji 

na posiedzeniu dnia 27 sierpnia we Lwowie z udziałem 

przedstawicieli Międzypartyjnego Koła Politycznego Królestwa 

uchwalił zwrócić się do Komitetu Narodowego Polskiego z tern, 

by się ogłosił rządem. Zakomunikował to w Szwajcarji 

Rozwadowskiemu Bądzyński1). Jesie- nią nie słabły bynajmniej 

inspiracje w tym sensie Quai (TOrsay, który tłumaczył delegatowi 

Komitetu Piltzowi, że, jeżeli Komitet Narodowy Polski przybierze, 

jak czeska Rada Narodowa, charakter rządu, ułatwi to bardzo 

zdobycie przezeń prawa udziału w konferencjach 

międzysojuszniczych i w kongresie pokojowym. Francuskie 

ministerjum spraw zagranicznych radziło spieszyć się wobec 

wszczętych już przez Berlin u Wilsona zabiegów o rozejm. 

Pod wpływem tych sugestyj postawił Piltz w początkach 

października w Komitecie wniosek, by Komitet nie pozwolił się 

zdystansować Radzie czeskiej, by, przeciwnie, ściągnął z kraju 

delegatów różnych odcieni politycznych w celu reprezentowania 

całego społeczeństwa i ogłosił się rządem de facto z dwoma 

czynnościami: kierowaniem polityką zagraniczną oraz akcją 

wojskową, co musi Komitetowi, a tem samem Polsce utorować 

drogę do rokowań pokojowych2). Zdania w Komitecie były 

podzielone: jedni byli za 

x) Protokół pos. K. N. P. z 2 października r. 1918. 
2) O tem i faktach następnych: protokóły pos. K. N. P. z 3 i 13 października 

t. r. wraz z załącznikami. — Błociszewski [„La restaura- tion de la Pologne et la 

diplomatie europeenne', str. 140) i Smogorzewski [„L anion sacree polonaise", 

str. 42), nie znając precedensów, które datowały już od lata r. 1918, twierdzą 

mylnie, że w tej sprawie Ko- 

31“ 
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niezmienianiem dotychczasowego charakteru Komitetu, inni za 
propozycją Piltza z pewnemi modyfikacjami. Ostatecznie 
uchwalono 13 października1), „wobec przyjęcia przez wszystkie 
główne organizacje polityczne krajowe programu zjednoczenia 
i niepodległości Polski, to znaczy przyłączenia się do programu 
Komitetu Narodowego Polskiego", rozpocząć kroki o uzyskanie 
od rządów sprzymierzonych atrybucyj rządu de facto, z tern 
jednakowoż zastrzeżeniem, że Komitet korzystać z nich będzie 
„wyłącznie w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej i 
organizacji polskich sił zbrojnych". Równocześnie 
postanowiono powołać natychmiast do składu Komitetu 
przedstawicieli grup lewicowych. 

Że politykę wewnętrzną Komitet Narodowy Polski zostawiał i 

teraz społeczeństwu w kraju, tego dowodem pismo do kraju, 

uchwalone 16 października na wniosek Stanisława Grabskiego2). 

Wyjaśniwszy, że Komitet stara się u koalicji o uznanie atrybucyj 

rządu de facto, ażeby mieć możność „równorzędnego z 

przedstawicielami mocarstw' brania udziału w konferencjach 

koalicyjnych i rokowaniach pokojowych', Komitet w piśmie tern 

zwracał się „do głównych organizacyj politycznych w trzech 

zaborach z propozycją wspólnego utworzenia tymczasowego trój 

zaborowego rządu narodowego, któryby sprawował najwyższą 

władzę polityczną aż do czasu, gdy oswobodzone od wojsk 

zaborczych państwo polskie, jednoczące cały naród, wytworzy na 

drodze konstytucyjnej stały narodowy rząd". Komitet wyrażał dalej 

zdanie, że przez porozumienie się stronnictw, złączonych w 

zrzeszeniach międzypartyjnych, z ugrupowaniami lewicowemi 

„wybrać należy do Komitetu Narodowego Polskiego z kraju 15 

członków, reprezentujących wszystkie trzy zabory", przyczem 

„tych 15 członków stanowić będzie (narazie tajnie) komplet mitel 

Narodowy- Polski wystąpił pierwszy z inicjatywą wobec francuskiego ministra 

spraw zagranicznych. 

W zebraniach tych październikowych Komitetu N. P. nie brał udziału 

Dmowski, który był jeszcze w Ameryce, oraz piszący te słowa z powodu choroby-

. 

-) Protokół wraz z załącznikiem. 
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krajowych członków Komitetu Narodowego Polskiego “l). 0 
podziale kompetencyj między zagranicznym a krajowym 
kompletem Komitetu pismo wspomniane mówiło: „Komitet 
Narodowy Polski w zagranicznym swoim składzie... prowadzi 
polską politykę zagraniczną i sprawuje zwierzchnią władzę 
polityczną nad siłami zbrojnemi polskiemi na wszystkich frontach; 
wszystkie wojska polskie, uznane jako stanowiące jedną armję 
polską, stoją pod naczelnem dowództwem mianowanego przez 
Komitet Narodowy i uznanego przez państwa sojusznicze 
naczelnego wodza, generała Hallera. Komplet krajowych członków 
Komitetu Narodowego Polskiego ma w swej kompetencji 
kierownictwo nad wszystkiemi inne- mi dziedzinami działalności 
rządu." Ostatecznie Komitet prosił o bezzwłoczne przysłanie do 
Paryża przedstawicieli lewicy. 

Działo się to w połowie października, na blisko cztery tygodnie 
przed powrotem Piłsudskiego do Warszawy. Ale zabiegi o 
przyznanie Komitetowi Narodowemu Polskiemu przez państwa 
sprzymierzone atrybucyj rządu de facto w zakresie polityki 
zagranicznej i politycznego kierownictwa ar- mji nie były w 
stolicach koalicji — poza Paryżem — postawione w sposób 
właściwy. Należało najpierw przeprowadzić bezpośrednie 
rokowania przedwstępne z wszystkiemi rządami sprzymierzonemi, 
a dopiero po uzyskaniu od nich przyrzeczenia, że się do wniosku 
naszego przychylą, formalnie go złożyć. Postąpiono inaczej: 
polegano na rządzie francuskim, który zapewnił Komitet zgóry o 
swojej zgodzie i sam się z tern zaofiarował, że kwestję 
przeprowadzi w Londynie, Rzymie i Waszyngtonie. Rząd 
francuski, istotnie, przyznał Komitetowi Narodowemu Polskiemu 
atrybucje rządu de facto w powyżej wspomnianych dziedzinach2), 
godził się na udział przedstawiciela Komitetu w konferencjach 
mię- 

Podobnie byli zorganizowani Czesi. Mieli dwie organizacje, ściśle ze 

sobą współdziałające; jedną — jawną zagranicą, drugą — tajną w kraju, 
a) 0 tem i faktach następnych: archiwum K. N. P.; por. list sekre- tarjatu 

generalnego K. N. P. z 15 listopada r. 1918 do Sobańskiego — tamże. 



486 

dzysojuszniczych i w rokowaniach pokojowych i wystąpił 15 

listopada z formalnym wnioskiem wobec rządów Anglji, Wioch i 

Stanów Zjednoczonych. W Rzymie panowała tendencja raczej 

przychylna, natomiast Foreign Office odpowiedział 30 listopada 

ministrowi Pichonowi na jego memorjał odmownie, i to z 

następującem uzasadnieniem: „Rząd Jego Król. Mości podziela 

całkowicie opinję, wyrażoną przez p. Pichona o wierności 

Komitetu Narodowego Polskiego dla sprawy sprzymierzonych, i 

rząd Jego Król. Mości od czasu powstania tej organizacji stale 

popierał jej pracę. Jednakowoż rządowi Jego Król. Mości wyda je 

się, że obecna propo zycja oznacza przyznanie Komitetowi 

Narodowemu Polskiemu funkcyj, które w rzeczywistości są 

funkcjami rządu państwa, uznanego za niepodległe. W 

konsekwencji rząd sądzi, że byłoby rzeczą przedwczesną, w chwili 

obecnej i, nim nadejdą dokładniejsze informacje o położeniu w 

Polsce, udzielić Komitetowi Narodowemu Polskiemu oficjalnego 

uznania, o które wnosi. Takie postanowienie mogłoby zrazić 

opinję publiczną w Polsce, której życzenia nie doszły dotąd 

rządów sprzymierzonych w sposób urzędowy." Stanowisko rządu 

angielskiego — czuło się tu wpływ Lloyd George‘a — zdecy-

dowało o całej kwestji. 

Jak już zaznaczono, faktem, że Komitet Narodowy Polski nie 

posiadał atrybucyj rządu de facto, tłumaczono nieza- proszenie go 

do narad koalicyjnych w sprawie warunków ro- zejmowych z 

Niemcami i — dodajmy — z Austro-Węgrami. Zagadnieniem tych 

warunków zajął się był Komitet Narodowy, skoro kanclerz Rzeszy 

zwrócił się do Wilsona z prośbą o rozejm i pokój. Szczególnie zaś 

kwestję tę omawiano na zebraniach plenarnych Komitetu, które się 

odbywały przez szereg dni, począwszy od 10 października. Dnia 13 

t. m. Komitet uchwalił następujące wytyczne dla swych przedstawi-

cieli1) celem sugerowania ich rządom sprzymierzonym: „uznanie 

zasady natychmiastowej okupacji przez siły zbrojne polskie, lub w 

zastępstwie ich tymczasowem przez siły 

’) Załącznik do protokółu pos. K, N. P. 
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zbrojne sprzymierzonych, wszystkich terytorjów polskich, które 

będą ewakuowane przez siły zbrojne mocarstw centralnych...; 

koncentrowanie polskich sił zbrojnych, już istniejących lub 

mających powstać, w takiej części teatru wojennego, z której siły te 

najszybciej dotrzeć mogą na terytorjum polskie; (ostatecznie 

postulat, by) wobec niedostateczności sił zbrojnych polskich rząd 

francuski (oświadczył) gotowość wzmocnienia ich przez wojska 

francuskie lub sprzymierzone w ilości i warunkach, które ustalone 

będą we właściwej chwili, po porozumieniu się między rządem 

francuskim a Komitetem Narodowym Polskim*'1). W rozmowach, 

jakie przeprowadzono w myśl tych dyrektyw, położono szczególny 

nacisk na konieczność opróżnienia przez wojska niemieckie ziem 

zaboru pruskiego i na doniosłość niepozostawienia po wycofaniu 

się Niemców próżni na polskich ziemiach wschodnich, by nie 

wtargnęły tam bandy bolszewickie. 

Równocześnie w Ameryce Dmowski wykazywał Dansingowi 

i Bakerowi* 2), że niesłychanem niebezpieczeństwem byłoby zacząć 

układy pokojowe, zanim Niemcy nie ewakuują Polski; „Niemcy 

bowiem — tłumaczył Dmowski — mając zabezpieczone tyły na 

wschodzie, byliby w wygodnej sytuacji strategicznej, mogliby 

podczas układów grozić, a nawet zerwać je i zacząć na nowo 

wojnę". Prezes Komitetu Narodowego podkreślał przytem, że 

miejsce ustępujących wojsk niemieckich muszą zaraz zająć wojska 

współdziałające z aljan- tami, albowiem „zostawić Polskę bez 

opieki wojskowej w dzisiejszej chwili, to znaczy, wystawić ją na 

zamachy bolszewickie". Wobec tego — konkludował Dmowski — 

„koniecznym warunkiem, który musi poprzedzić rozpoczęcie 

układów pokojowych, jest otwarcie dostępu dla sprzymierzonych 

do Polski; ten dostęp jest dziś możliwy od południa przez Rumun 

ję, a kto wie nawet, czy nie przez Austro-Węgry także . 

’) Por. też meinorjał Wielowieyskiego z 12 października r. 1918 — 

archiwum K. N. P. 
2) List Dmowskiego z Waszyngtonu (27 października) do K. N, P. — tamże. 
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Lansing i Baker uznali w tym związku doniosłość frontu po-

łudniowego. 
Na podstawie uchwały Komitetu Narodowego z 29 pa-

ździernika1) delegat jego przy rządzie francuskim Piltz zrobił 
najpierw ustną demarche na Quai d'Orsay, a następnie wręczył tam 
notę2), podkreślającą raz jeszcze stanowisko Komitetu Narodowego 
Polskiego w sprawie ewakuacji Polski przez wojska niemieckie i 
wnoszącą o dopuszczenie przedstawiciela Komitetu do obrad 
koalicyjnych w tej kwestji. Zarówno ustna demarche, jak nota 
dowodziły ponownie, że samo wycofanie wojsk niemieckich z 
obszarów na wschodzie Europy „nie zabezpieczy (ich) dostatecznie 
podczas rokowań pokojowych przed działaniami niemieckiemi, 
wrogiemi koalicji, i nie da również niezbędnej gwarancji, że 
przepisy przyszłego traktatu pokojowego, szczególnie w 
odniesieniu do przyszłości i granic Polski, będą istotnie wykonane”. 
Konieczne jest — wyjaśniał Piltz —, by ewakuacji niemieckiej 
towarzyszyło wkroczenie do Polski armji polskiej, wzmocnionej 
wojskami sprzymierzonemi. Piltz kładł przytem szczególny nacisk 
na zajęcie Poznańskiego, Prus Zachodnich i obwodów regencyjnych 
olsztyńskiego i opolskiego. Perswadował ze względów taktycznych, 
że nie potrzebuje to przesądzać ścisłego określenia przyszłej granicy 
polsko-niemieckiej, która może ulec pewnym poprawkom pod 
kątem widzenia etnograficznym, ekonomicznym i strategicznym. 
Delegat Komitetu kończył tern, źe najracjonalniejszem byłoby za-
jęcie przez wojska sprzymierzone linji strategicznej: Koszalin — 
Landsberg — Głogów — Wrocław — Nisa. 

Nota była już spóźniona, ale i demarche ustna i wogóle 
uprzednie usiłowania Komitetu Narodowego Polskiego z tej czy z 
tamtej strony oceanu odniosły skutek tylko bardzo niedostateczny. 
A to dlatego, źe postulaty Komitetu, zmierzające do stworzenia od 
samego początku jasnej i zdecydowanej sytuacji na wschodzie, 
kolidowały za bardzo z polityką większości sprzymierzonych, 
polityką kunktatorską i lękającą 

Protokół. 
*) Archiwum K. N. P. 
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się bezpośredniego i szybkiego dotknięcia się zagadnienia Europy 
wschodniej, przedewszystkiem zaś przeciwną angażowaniu się już 
w rozejmie, choćby pośrednio, w trudnej kwe- stji ziem polskich, 
należących do Prus. To była też niewątpliwie właściwa przyczyna, 
dla której nie zaproszono wówczas przedstawicielstwa Komitetu 
Narodowego Polskiego na rozejmowe konferencje 
międzysojusznicze i zebrania najwyższej rady wojennej w Wersalu. 
Argument, że Komitet nie był rządem1), nie wytrzymywał krytyki, 
bo nawet mimo to mogły rządy koalicyjne zasięgnąć oficjalnie w 
sprawie warunków rozejmowych opinji Komitetu. Jeżeli tego nie 
uczyniły, było widocznie im, lub przynajmniej ich większości 
krępowanie się Komitetem Narodowym Polskim niewygodne. 

Międzysojusznicza najwyższa rada wojenna zajmowała się 
warunkami rozejmu z Niemcami i Austro-Węgrami w pierwszych 
dniach listopada2). Dnia 2 t. m. polecono Fo- chowi opracowanie 
m. i. sprawy ewakuacji przez wojska niemieckie obszarów na 
wschodzie. Foch zaproponował formułę: „Ewakuacja... wszystkich 
terytorjów Polski, włącznie obszarów dawnej Polski, tak, jak ona 
istniała przed pierwszym rozbiorem z roku 1772“. Poparł go 
Pichon, kładąc nacisk na wszystkie obszary, które tworzyły 
Królestw.o Polskie z przed roku 1772. „Pragnę — wywodził — 
wskrzeszenia dawnej Polski z dostępem do morza. To jeden z celów 
wojny sprzymierzonych, i prezydent Wilson aprobował go całkowi-
cie. Polacy w kraju i Rada Polska (Komitet Narodowy Polski) w 
Paryżu, którą uznaliśmy, są tego zdania, że winniśmy im dać tę 
nagrodę. Należy tę klauzulę wymienić w warunkach rozejmowych, 
by uniknąć dyskusji w chwili omawiania przepisów pokojowych," 

Czeskosłowacka Rada Narodowa, uznana już za rząd, była w 

międzysojuszniczych naradach rozejmowych reprezentowana przez Benesza w 

charakterze ministra spraw zagranicznych. Nie otrzymali zaproszenia Rumuni, 

chociaż ich wojska wznowiły już były walkę, oraz. Jugosłowianie Austro-Węgier, 

podczas kiedy miała swoje przedstawicielstwo Serbja. — Benesz, tom II, str. 457 

i n. 
2) Mermeix, „Les negociations secretes et les quatre armistices'1 str. 246 i n. 
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Przeciwstawił się temu Balfour i, chociaż w czasie wojny pod 
wpływem Dmowskiego sam używał określenia, że trzeba w 
stosunku do Polski naprawić zbrodnię Fryderyka Wielkiego, 
oświadczył, że Polska z roku 1772 nie może stać się Polską z roku 
1918, bo ,,zobowiązaliśmy się wskrzesić Polskę, złożoną z 
Polaków". ,.Ścisłe określenie granic tej nowej Polski — wywodził 
brytyjski minister spraw zagranicznych — jest sprawą tak 
skomplikowaną, że zaklinam panów, byście go nie wprowadzali do 
przepisów rozejmu. W rezultacie przyjęto 4 listopada formułę, że 
„wszystkie wojska niemieckie, znajdujące się obecnie na 
obszarach, które przed wojną wchodziły w skład Rosji, będą 
musiały wrócić w granice Niemiec, takie, jakie istniały przed 
sierpniem roku 1914"J). W ten sposób Polska doznała ciężkiego 
zawodu. 

Balfour postawił zato pozytywnie sprawę dostępu koalicji do 
Polski. Zaznaczył, że, jeżeli się nie stworzy specjalnego przepisu, 
„sprzymierzeni będą odcięci od Polski i krajów sąsiednich", że 
przeto powinni „żądać utrzymania związku z niemi, np. przez 
Gdańsk". Uznano słuszność tego postulatu i ujęto go ostatecznie w 
takie brzmienie: „Sprzymierzeni będą mieli wolny dostęp do 
obszarów, ewakuowanych przez Niemców nad granicą wschodnią, 
albo przez Gdańsk, albo Wisłą, by móc ludność zaopatrzyć w 
żywność i w celu utrzymania porządku". To postanowienie było dla 
Polski bardzo doniosłe, praktycznie i zasadniczo wziąwszy, 
oczywiście pod warunkiem zabezpieczenia tego dostępu do Polski 
wojskiem koalicyjnem. Ale właśnie ten ważny przepis ro- zejmu 
pozostał na papierze. 

Dmowski, dowiedziawszy się w Waszyngtonie, że chciano 
Niemcom nakazać, by zaraz wycofali wojska z obszarów 
okupowanych, ale nie pomyślano o zajęciu tych ziem przez armję 
polską i posiłki aljanckie, udał się w obawie, by się do Polski nie 
wlała fala bolszewicka, do Lansinga") i przedstawił mu 
konieczność uzupełnienia odnośnego przepisu w tym sensie, że 
ewakuacja na wschodzie nastąpi wtedy, gdy jej pań- 

*) Temu odpowiada brzmienie artykułu 12 ust, 2, umowy rozej- mowej — 

zob. na str. 368, przyp. 2. 
2) Dmowski, str, 400, 



491 

stwa sprzymierzone zażądają. Chodziło o zyskanie na czasie dla 
uzbrojenia Polski, przedewszystkiem dla posłania do kraju armji 
polskiej z Francji. Życzeniu Dmowskiego stało się zadość1): 
artykuł 12 otrzymał brzmienie, że ewakuacja nastąpi, „skoro 
sprzymierzeni uznają chwilę za odpowiednią z uwzględnieniem 
położenia wewnętrznego tych obszarów1'. Myśl była słuszna. 
Niebezpieczeństwo groziło bezpośrednio ziemiom wschodnim, 
całemu dotychczasowemu niemieckiemu obszarowi frontowemu i 
etapowemu, z którego mogło się przelać do Królestwa. Mimo 
zastrzeżenia w rozejmie, Niemcy przeprowadzili następnie 
ewakuację wojskową w sposób, zdradzający wyraźnie chęć 
szkodzenia Polsce, działali w porozumieniu zarówno z 
bolszewikami rosyjskimi, jak Litwinami i stawili młode państwo 
polskie w zaraniu istnienia w bardzo ciężkie położenie2). 

Przedstawiciele Komitetu Narodowego, gdy składali rządom 
sprzymierzonym życzenia z okazji podpisania rozejmu, nie taili, co 
sądzą o warunkach, dotyczących Polski. Później, korzystając z 
faktu, że Niemcy niedozwolonemi rekwizycjami i różnemi 
gwałtami złamali warunki rozejmu, Komitet próbował przy 
przedłużaniu rozejmu wznowić kwestję ewakuacji zaboru 
pruskiego3), ale usiłowania jego nie miały powodzenia z tych 
samych przyczyn, które w początkach listopada ujemnie zaważyły 
na szali. Na szczęście, Komitet zdołał Polsce utorować drogę do 
politycznych rokowań pokojowych. Ten sam rząd brytyjski, który 
nie zdecydował się na przyznanie Komitetowi Narodowemu 
Polskiemu charakteru rządu de facto, zgodził się 30 listopada w 
odpowiedzi Bal- 

*) Po kilku dniach Dmowski opuścił Amerykę na statku „La France" jako 

gość komisarza Rzeczypospolitej Francuskiej Tardieu i stanął w Paryżu 19 

listopada. 
2) Por. późniejsze zabiegi Piłsudskiego za pośrednictwem Stani 

sława Grabskiego i Komitetu Narodowego Polskiego u koalicji o stopniową i 

planową ewakuację niemiecką — radjotelegram Grabskiego do K. N. P. z 16 

grudnia r. 1918 w archiwum K. N. P ------------------------ „Wskrzeszenie pań 

stwa polskiego" (Bobrzyńskiego) w tomie II, na str. 9 i n., w polemice •z polityką 

Komitetu Narodowego Polskiego, zapoznaje całkowicie ówczesne 

niebezpieczeństwo wlania się do Polski fali bolszewickiej. 
3) Protokół pos. K. N. P. z 22 grudnia t. r. 
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foura1), danej Sobańskiemu na jego zapytanie z 12 listopada2), na 
to, źe Polska będzie reprezentowana na międzysojuszniczej 
konferencji pokojowej, „gdy się dyskutować będzie sprawy, 
dotyczące tego kraju". Rząd francuski stał zgóry na tem stanowisku, 
a włoski powziął w tym sensie postanowienie w pierwszej już 
połowie listopada3). 

* ♦ 

W kraju tymczasem wypadki rozwinęły się, ale wkrótce i 
skomplikowały się w wysokiej mierze. Gdy potęga militarna Prus i 
Niemiec tak się już zawaliła, że nowy, demokratyczny rząd 
niemiecki prosił Wilsona o rozejm i pokój na podstawie jego 
programu pokojowego, wówczas to, w dniu 7 października, rada 
regencyjna wydała orędzie do narodu4), w którem z powołaniem się 
na Wilsona stanęła na gruncie dążenia do „utworzenia 
niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie z 
dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako 
też terytorjalną nienaruszalnością, co przez traktaty 
międzynarodowe zagwarantowane będzie". Rada regencyjna 
komunikowała w orędziu, źe postanowiła: „radę stanu rozwiązać5); 
powołać zaraz rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych warstw 
narodu i kierunków politycznych; włożyć na ten rząd obowiązek 
wypracowania (w przeciągu miesiąca) wspólnie z 
przedstawicielami grup politycznych ustawy wyborczej do sejmu 
polskiego..., sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać jego 
postanowieniom dalsze urządzenie władzy zwierzchniej 
państwowej, w której ręce rada regencyjna zgodnie ze złożoną 
przysięgą władzę ma złożyć”. Orędzie, podpisane przez trzech 
regentów, było kontrasygnowane przez Kucharzew- skiego. 

W ramach politycznych enuncjacji rady regencyjnej utrzymały 
się stronnictwa aktywistyczne w deklaracjach, zło- 

ł) i a) Archiwum K. N. P. 
3) Protokół pos. K. N. P. z 13 listopada r. 1918. 
4) „Monitor Polski” z 7 października t. r. 
■’) Dekret rozwiązujący radę stanu z 7 października w „Monitorze Polskim” 

z 9 października t. r. 
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źonych na manifestacyjnem posiedzeniu rady miejskiej m. 
Warszawy1), przyczem koło Centrum (radny Zieliński) zaznaczyło, 
że „ideał Polski wolnej, niepodległej i w swych ziemiach 
zjednoczonej... każdy Polak (piastował) w swem sercu w chwilach 
najsroższej niewoli", a Liga Państwowości Polskiej (Stypiriski) 
twierdziła, że — stała „zawsze na stanowisku całości i 
niepodległości ziem polskich". 

Ugrupowania w radzie warszawskiej zarówno narodowe, 
odpowiadające Międzypartyjnemu Kołu Politycznemu (Bor-
kowski), jak demokratyczne (Makowski) żądały Polski zje-
dnoczonej i niepodległej — nie z dwuznacznym „dostępem do 
morza", lecz wyraźnie z własnem wybrzeżem morskiem. Koło 
Narodowe podkreślało, że państwo polskie musi objąć „ziemie, 
odwiecznie polskie, gdzie większość żywiołu obcego jest sztucznie 
lub przez przemoc wytworzona". Ponadto Koło Narodowe 
wyrażało „uznanie tym wszystkim, co na ziemi ojczystej, bądź 
poza jej granicami w duchu oświadczenia (Koła) praw naszych 
bronili", i żądało, ażeby „już obecnie sler sprawy naszej ujęli 
jedynie ci działacze nasi, gdziekol- wiekbądź się znajdują, którzy 
zasady wyżej wyłuszczone, niezachwianie wyznają". Specjalna 
deklaracja grupy demo- kratyczno-narodowej oznajmiała jeszcze, 
że „akcja dyplomatyczna, prowadzona przez Narodowy Komitet 
paryski jest jedynym miarodajnym wyrazem woli narodu 
polskiego", i że ..rządy w kraju objąć muszą przedstawiciele tych 
odłamów opinji narodowej, które działały i działają w myśl 
istotnych dążeń całego narodu polskiego we wszystkich trzech 
zaborach". Narodowi demokraci kończyli deklarację apelem: 
„Stary nasz sztandar wszechpolski, w wielu bojach postrzępiony, 
niech w pełni rozwinie się nad całym narodem: krwią w szeregu 
pokoleń wypisane na nim hasła niech staną się hasłami wszystkich, 
w których bije prawdziwie polskie serce!" 

Zgodną była opinja stronnictw i ugrupowań nietylko w 
warszawskiej radzie miejskiej, ale wogóle w kraju, że rada stanu 
Królestwa straciła rację bytu; że należy powołać 
przedstawicielstwo trzech dzielnic, i że u steru politycznego 
powinien stanąć rząd nowy, reprezentujący cały naród. 

„Kurjer Poznański" z 13 października r. 1918. 
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W jaki sposób jednakowoż należało myśl tę zrealizować, pod tym 
względem zdania rozchodziły się, i różnica poglądów pogłębiała się 
raczej z dnia na dzień. Rada regencyjna ze swej strony zwróciła się 
8 października do Kucharzewskiego z wezwaniem, by stworzył 
gabinet na szerokiej podstawie koncentracyjnej1), ale 
Kucharzewski poprosił dnia następnego radę regencyjną 
nieodwołalnie o niezwłoczne zwolnienie go ze stanowiska 
prezydenta ministrów oraz od misji tworzenia nowego rządu, do 
czego się rada regencyjna przychyliła. 

Dnia 11 października Międzypartyjne Koło Polityczne 
wystąpiło z oświadczeniem* 2), w którem mówiło, że ponieważ 
„dążenie do zjednoczonej i niepodległej Polski było zawsze 
naczelnem wskazaniem (jego) programu”, przeto „dziś, kiedy życie 
dążenie to spełnia”, Koło uważa za swój obowiązek określić 
podstawy, na jakich gotowe jest „wziąć na siebie ciężar rządów w 
tej chwili przełomowej”, a mianowicie: nowy rząd musi się zająć 
natychmiastowem zwołaniem rady narodowej, v/ której skład 
wejdą przedstawiciele wszystkich dzielnic Polski, a w której ręce 
członkowie rady regencyjnej złożyć winni swe mandaty; w ręce 
rządu nowego musi przejść cała władza z wyłączeniem 
współrządów z władzami okupacyjnemi; musi nastąpić 
natychmiastowe przejęcie skarbu, niezwłoczne tworzenie siły 
zbrojnej na drodze poboru oraz energiczne zorganizowanie 
wyżywienia ludności. Dla wykonania tych zadań Międzypartyjne 
Koło Polityczne czuło się powołane do utworzenia rządu na 
szerokiej podstawie. 

Sprawa przejęcia przez państwo polskie administracji, skarbu 
i wojska była bezpośrednio aktualna. Po nieudanej próbie generał-
gubernatora Beselera z 28 września, by wła dzom polskim w 
dalszym ciągu przekazać tylko nieliczne a przeważnie drugorzędne 
gałęzie administracji i jeszcze to uzależnić od warunków, do czego 
się rada regencyjna ustosunkowała ujemnie w piśmie do Beselera z 
dnia 4 października3) , — nowy kanclerz, książę Maksymiljan 
Badeński, za 

O tern i fakcie następnym: ,.Monitor Polski" z 10 października, r 1918; 

Filasiewicz, str. 553. 
2) „Kurjcr Poznański" z 13 października t. r. 
3) „Monitor Polski" z 10 października t. r. 
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anonsował radzie regencyjnej 7 października1) „możliwie szybkie 
usunięcie istniejących jeszcze ciężarów okupacji". Tego samego 
dnia rada regencyjna otrzymała od generał-gu- bernatora pismo* 2), 
proszące ją o „dokładne propozycje, dotyczące zakresu i terminu 
przekazania gałęzi administracyjnych, których sobie życzy". 
Upłynęło zaledwie dni kilka, a Beseler i jego mocodawcy 
zrozumieli, że muszą państwu polskiemu oddać całą administrację, 
skarbowość i wojskowość. Rada regencyjna poleciła3 *) wobec tego 
„wdrożyć kroki celem najszybszego przejęcia od władz 
okupacyjnych wszystkich działów zarządu krajem". Niemniej 
rozporządziła rada regencyjna 12 października złożenie przez 
wojsko nowej przysięgi’) „na ojczyznę, państwo polskie i radę re-
gencyjną jako tymczasową zastępczynię przyszłej władzy 
zwierzchniej państwa polskiego". Dnia 25 października ge- nerał-
gubernator Beseler złożył władzę wojskową nad nie- licznemi 
szeregami polskiemi w ręce rady regencyjnej. 

Gdy 12 października pojawiły się w „Monitorze Polskim 
pierwsze w tych sprawach dekrety rady regencyjnej, Warszawa — 
na apel Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, Zjednoczenia 
Narodowego, Stronnictwa Chrześcijańsko-De- mokratycznego i 
Stronnictwa Odrodzenia Narodowego z 15 października5) — 
zamanifestowała dnia następnego jako w dzień „odzyskania swych 
odwiecznych praw stolicy całej zjednoczonej, niepodległej Polski". 

Mimo tych nastrojów i korzystnych zmian w rozwoju pań-
stwowości polskiej sprawa konsolidacji politycznej Królestwa nie 
postępowała. Nie pomogło także przybycie do Warszawy 

’) „iMonitor Polski" z 7 października r. 1918. 

') Tamże, numer z 10 października t. r. 
a) Tamże, numer z 12 października t. r. 

*) Tamże. 
5) „Kur jer Poznański" z 15 października l. r. — Stronnictwo Odrodzenia 

Narodowego, świeżo przyjęte w skład Międzypartyjnego Koła Politycznego, 

składało się przeważnie z żywiołów drobnomieszczań- skich, grupujących się 

około towarzystwa ,,Rozwój" z Tadeuszem Dy- mowskim, Konradem Ilskim i 

Juljanem Wróblewskim na czele. — „Kurjer Poznański" z 22 października t. r. 
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delegacji z Galicji w osobach prezesa Kola wiedeńskiego Ter- tila, 
posłów Głąbińskiego, Daszyńskiego i innych. Na konferencji ich z 
przedstawicielami stronnictw Królestwa1) między 16 a 23 
października nietylko nie doszło do zbliżenia stanowisk między 
lewicą Królestwa a Międzypartyjnem Kołem w sprawie rządu, ale 
nieuzgodnione były nawet poglądy poszczególnych stronnictw 
lewicowych. Co gorzej, socjaliści Królestwa oddziaływali ujemnie 
na socjalistów zaboru austriackiego, którzy uprzednio w Krakowie, 
a nawet jeszcze początkowo w Warszawie uznawali potrzebę 
stworzenia rządu porozumienia (Daszyński był wówczas gotów 
wstąpić do przewidywanego rządu Świeżyńskiego i konferował z 
nim w obecności Głąbińskiego), a zaraz potem, pod naciskiem 
swych towarzyszów warszawskich, wycofali się ze współpracy, 
pociągając za sobą ludowców galicyjskich, którzy odmówili „na- 
razie’*. Na gruncie Królestwa zachowywały się najbardziej 
opornie Polska Part ja Socjalistyczna i Stronnictwo Niezawisłości 
Narodowej, bezwzględnie oddane Piłsudskiemu. Robiło to 
wrażenie jakgdyby przygotowywania gruntu na przyszłość dla 
Piłsudskiego. Stronnictwa lewicowe odmówiły wszelkiego udziału 
w powstać mającym rządzie, a zarazem większość ich 
zapowiedziała stanowczą wobec rządu opozycję. 

Wspólny przyjazd w delegacji politycznej do Warszawy 
Tertila, Głąbińskiego i Daszyńskiego był możliwy tylko wskutek 
dokonanego uprzednio uzgodnienia stanowiska Koła wiedeńskiego 
z programem pokojowym narodowych demokratów i socjalistów. 
Nastąpiło to na początku października* 2). Po trzydniowych 
naradach, w których odmowne stanowisko zajęli tylko 
konserwatyści, uchwalono 2 października wnieść w Reichsracie w 
imieniu Koła, Narodowej Demokracji i socjalistów polskich 
wniosek zasadniczy, którego część pierwsza wysuwała postulaty w 
stylizacji Daszyńskiego, a mianowicie: przyznanie każdemu 
narodowi niepodległości państwowej; odrzucenie tajnej 
dyplomacji, militaryzmu i imperjalizmu 

*) Informacje Stanisława Głąbińskiego; „Kurjer Poznański" z 22 
października r. 1918; „Głos Narodu" z 21, 23 i 26 października t. r. 

2) „Głos Narodu" z 2 i 3 października r. 1918. 
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każdego narodu; utworzenie związku wolnych narodów i mię-
dzynarodowego sądu wojennego; zwołanie międzynarodowego 
kongresu pokojowego przy udziale reprezentantów wszystkich 
narodów. Z tych postulatów ogólnych posłowie wysnuwali 
następujące wnioski w sprawie polskiej: uznawali „rozbiór Polski 
za gwałt, dokonany na narodzie polskim”; żądali „wskrzeszenia 
niepodległego państwa polskiego, obejmującego wszystkie części 
Polski, przeto z własnem wybrzeżem pol- skiem, oraz wszystkie 
ziemie, zamieszkałe przez ludność polską”; protestowali „przeciw 
wszelkiej próbie traktowania sprawy polskiej jako wewnętrzno-
politycznej któregokolwiek z państw rozbiorczych”; ostatecznie 
odrzucali „wszelkie jednostronne rozwiązanie zagadnienia 
polskiego" i domagali się „udziału przedstawicieli narodu polskiego 
w kongresie pokojowym”. W ustępie końcowym posłowie 
podtrzymywali wysiłek każdego narodu, zmierzający do 
osiągnięcia pełnej niepodległości. 

Konserwatyści odnosili się krytycznie do wniosku. W głębi 
duszy byli przedewszystkiem przeciwni odrzuceniu wszelkiego 
jednostronnego rozwiązania zagadnienia polskiego, jako że godziło 
to w proklamację listopadową1). Dopiero, gdy Austro-Węgry w 
nocie pokojowej z dnia 5 października zaakceptowały 14 punktów 
programu Wilsona, a więc także punkt 13, dotyczący Polski, 
konserwatyści przychylili się 10 października do stanowiska reszty 
posłów polskich. 

Na audjencji u cesarza Karola 12 października* 2), udzielonej 
32 leaderom parlamentarnym, mogli już teraz delegaci polscy 
oznajmić w imieniu ogółu posłów polskich, że nie interesują się 
odtąd sprawami Austrji. A w trzy dni później polscy członkowie 
delegacji austrjackiej złożyli na jej posiedzeniu oświadczenie3), 
które stało na gruncie deklaracji z 2 października i oznajmiało, że 
„ogół polskich posłów par 

Coprawda i Tertil w Reichsracie 2 października, odczytując wniosek, 

osłabił go objaśnieniami w sensie ewentualnego rozwiązania austrjacko-polskiego, 

tak, że musiał go znowu wzmocnić w swem przemówieniu Głąbiński. — „Głos 

Narodu" z 3 października r. 1918. 
2) Tamże, numer z 13 października t. r.; Filasiewicz, str. 542. 
3) „Głos Narodu" z 16 października t. r. 

Polika na przełomie dziejów. T. II. 32 



 

498 

lamentarnych... uważa się od tej chwili za obywateli wolnego, 
zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego". Polscy 
członkowie delegacji wezwali rząd, by „poczynił niezwłocznie 
konieczne kroki, zmierzające do urzeczywistnienia zasad pre-
zydenta Wilsona i do zrealizowania w sposób wyraźny prawa 
narodu polskiego do udziału w konferencji pokojowej celem 
przeprowadzenia granic państwa i zawarcia niezbędnych traktatów 
ekonomicznych pomiędzy zwierzchniczem państwem polskiem a 
innemi częściami monarchji austrjacko-węgier- skiej'*. 
Oświadczenie to przeto stwarzało fakt dokonany, z którym liczył 
się manifest cesarza Karola z 16 października. 

Dnia 19 października powstała w Cieszynie Rada Narodowa 
dla Księstwa Cieszyńskiego1), złożona z przedstawicieli 
wszystkich tamtejszych polskich par ty j politycznych. Pre- zydjum 
jej tworzyli: posłowie ks. Londzin, dr. Michejda i T. Reger; 
sekretarzem wybrano prof. Bobka. Z inicjatywy Rady Narodowej 
odbył się 27 października na rynku w Cieszynie wielki wiec 
manifestacyjny, którego uroczysta uchwała głosiła* 2): „My Polacy 
Księstwa Cieszyńskiego uznajemy bezwarunkową przynależność 
naszą i ziemi naszej do Polski i uważamy się odtąd za obywateli 
wolnej, zjednoczonej i niepodległej Polski. Rzeczypospolitej 
Polskiej winniśmy wierność, posłuszeństwo, mienie i krew naszą i 
nie uznajemy żadnych więzów tym najświętszym obowiązkom 
przeciwnych." Uchwała domagała się dalej dla Polski Spiszą i 
Orawy i żądała jak najrychlejszego zwołania sejmu 
konstytucyjnego w Warszawie. 

Społeczeństwo zaboru pruskiego sformułowało swe żądania 
zarówno w Berlinie, w parlamencie, jak w kraju. Na posiedzeniu 
Reichstagu dnia 5 października, po mowie kanclerza Maksymiljana 
Badeńskiego, prezes Koła Polskiego Władysław Seyda3), żądając 
otwarcia dyskusji nad jego wywodami, podkreślił, że „pomiędzy 
warunkami pokojowemi Wilsona znajduje się także warunek, iż ma 
powstać niezależne pań 

’) „Głos Narodu*’ z 23 października r. 1918. 
Tamże, numery z 28 i 29 października t. r. 

3J „Deulscher Reichstag”, tom 314, str. 6154. 
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stwo polskie, obejmujące wszystkie ziemie polskie i własne 
wybrzeże polskie”. Mówca dodał, że ,,rząd Rzeszy Niemieckiej, 
przyjmując także ten punkt za podstawę rokowań pokojowych, 
uzna je po raz pierwszy, że dążenia narodu polskiego do 
zjednoczenia wszystkich ziem polskich w niezaleźnem państwie są 
uprawnione”. Obydwa te zdania, a szczególnie słowa o własnem 
wybrzeżu polskiem, przyjęte zostały przez posłów polskich burzą 
oklasków, a przez stronnictwa niemieckie niemilknącemi 
protestami oraz okrzykami potępienia. 

Z oświadczeniem Koła parlamentarnego zsolidaryzowała się 
odezwa zbiorowa społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego z 11 
października1). Podkreśliwszy powyżej przytoczone zdania, 
odezwa głosiła, że „naród cały na całym obszarze ziem polskich i 
we wszystkich swych warstwach, wspólną opło- mieniony myślą, 
tworzy jeden wielki, zwarty a solidarny obóz narodowy”. Polacy 
zaboru pruskiego składali — według odezwy — „w wielkiej tej i 
odpowiedzialnej godzinie dziejów z pełnem zaufaniem w ręce 
posłów (swych), tak w sejmie pruskim, jak w parlamencie 
niemieckim, dalsze kierownictwo polityki w myśl uprawnionych 
interesów i niezłomnych ideałów narodu”. Odezwa kończyła się 
stwierdzeniem, że „Polska zjednoczona i niepodległa wstąpi do 
związku wolnych ludów jako szczery i niezłomny szermierz 
tolerancji nawewnątrz i zgodnego współżycia narodów nazewnątrz 
w myśl wielkiego hasła przodków naszych: „wolni z wolnymi, 
równi z równymi!” Pod odezwą figurowały podpisy Rady 
Narodowej, wszystkich władz wyborczych, stronnictw2) i pism 
politycznych w zaborze pruskim oraz wśród emigracji polskiej w 
Niemczech. 

Wojskowe władze cenzuralne próbowały nie dopuścić do 
opublikowania odezwy i uniemożliwić prasie polskiej wogóle 

„Kurjer Poznański" z 15 października r. 1918. 

’) Stronnictwa polityczne w zaborze pruskim, podpisane pod odezwą: 

Centrum Obywatelskie, Kasyno Obywatelskie, Katolicko-Polska Partja Ludowa, 

Narodowe Stronnictwo Robotników, Stronnictwo Demo- kratyczno-Narodowe, 

Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy Narodowej i Związek Narodowy. 

Wpływy w szerokich masach posiadały: Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe 

i Narodowe Stronnictwo Robotników. 

32* 
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omawianie punktu 13 orędzia Wilsona1), depesza jednak prezesa 

Koła parlamentarnego do kanclerza oraz protest wobec niego 

redaktorów polskich spowodował zmianę rozporządzenia. 

Uniemożliwiono natomiast posłom Władysławowi Sey- dzie, 

Trąmpczyńskiemu i Korfantemu udanie się do Warszawy na 

zaproszenie rady regencyjnej. A na Górnym Śląsku mu- siało 

społeczeństwo polskie wówczas, gdy już wojska niemieckie bite 

były we Francji od prawie trzech miesięcy, jeszcze protestować 

przeciw zakazywaniu przedstawień teatralnych, odczytów i zebrań 

w języku polskim. Polacy skorzystali z tego, by w proteście* 2 3) 

odeprzeć zarazem „zamiar oderwania polskiej ludności na Śląsku 

od macierzy ogólno-polskiej Odezwa była podpisana przez komitet 

wyborczy, organizacje, pisma i działaczy Górnego Śląska, a 

ponadto — na manifestacyjny znak jedności — przez wszystkich 

posłów polskich zaboru pruskiego. 
Jako objaw sympatycznie znamienny ówczesnej chwili 

wskazać należy oświadczenie prezydjum ugodowego Stronnictwa 
Pracy Narodowej w Poznańskienr), że organizacja ta, stworzona w 
grudniu roku 1916 dla „uzyskania politycznego i językowego 
równouprawnienia Polaków zaboru pruskiego*, rozwiązuje się, 
„ponieważ ramy dotychczasowego (jej) programu, zbyt ciasne, nie 
odpowiadają zmienionym warunkom , tak, źe „ustaje racja bytu" 
Stronnictwa Pracy Narodowej. 

W ostatniej dekadzie października parlament niemiecki 
usłyszał dwie bardzo silne i szeroko założone mowy polskie. Ks. 
prałat Stychel wywodził 23 października4): „Suum cuique! Nikomu 
krzywdy nie będzie. Zasada „redde quod debes" — oddaj, coś wziął 
— nie stanowi krzywdy. Spłacenie własnego długu, oczyszczenie 
własnej hipoteki materjalnej i moralnej, to nie krzywda, lecz zysk. 
Nie będzie też upokorzenia. Wyrzeczenie się bezprawia, 
zwalczenie złych popędów, zwy 

x) O tern i faktach następnych: ,,Kurjer Poznański" z 13, 15 i 16 października 

t. r. 
3) Tamże, numer z 10 października t. r. 
3) Tamże, numer z 17 października t, r. 
•) „Deutscher Rcichstag", tom 314, str. 6193. 
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cięstwo nad sobą — to nie poniżenie, lecz czyn o wysokiej moralnej 
wartości. Kto się dotąd przesycał butnemi hasłami 
nadczłowieczeristwa, moralności panów, manji wielkości, 
ujarzmienia wszechświata, temu oczywiście nie będzie łatwem 
wyrzec się bezprawia, zwalczyć swe popędy, znaleźć zrozumienie 
dla nowej epoki świata**. Ks. prał. Stychel zobrazował następnie 
pruski system eksterminacyjny i przeciwstawił mu Polskę 
tolerancyjną, przytaczając między innemi przykład stosunku Polski 
do Gdańska. W zakończeniu mówca witał „wschód słońca 
wolności nad ziemiami ujarzmionych przez wieki narodów 
słowiańskiego szczepu: Polaków równie, jak Czechów i 
Jugosłowian**, tym zaś, „którzy czy w kraju czy zagranicą w 
czasie wojny niezłomnie trwali, wołając o prawo i 
sprawiedliwość**, wyrażał „najgłębsze uczucie wdzięczności i 
zaufania**. 

Dnia 25 października Korfanty1) wywodził w Reichstagu, że 
„stare Prusy, stara Rosja i stara Austrja giną pod siłą idei 
narodowej”. Scharakteryzował rolę króla pruskiego w rozbiorach 
Polski. „Duch pogwałconej Polski — mówił — chodzi po świecie, 
szukając swego wcielenia”. Korfanty żądał „zjednoczonej z 
wszystkich trzech zaborów Polski z bezpiecznym przystępem do 
morza, t. zn. z wybrzeżem polskiem, zamieszkałem przez ludność 
bezspornie polską, której przedstawiciel zasiada także w 
parlamencie w osobie posła Łaszew- skiego”. Uzasadniwszy 
szczegółowo słuszność naszych aspi- racyj do Gdańska, Korfanty 
ku oburzeniu stronnictw niemieckich w parlamencie sprecyzował 
polskie rewindykacje w sposób następujący: „Żądamy polskich 
powiatów Górnego i Średniego Śląska, Poznańskiego, Prus 
Zachodnich i polskich powiatów Prus Wschodnich”. 

Temu programowi polskiemu przeciwstawiali Niemcy zasadę: 
„ani kawałka obszaru, należącego do Niemiec”. Rozbieżność była 
zbyt wielka, by rozwój stosunków nie musiał powieść do otwartego 
konfliktu. *) 

*) „Deuischer Reichstag”, tom 314, str. 6253. 
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Mimo wielkich zmian w ś wiecie i w kraju rada regencyjna nie 

decydowała się pierwotnie na wysnucie z sytuacji wniosków 

stanowczych. Po dymisji Kucharzewskiego poleciła Januszowi 

Radziwiłłowi rokowania z poszczególnemi ugrupowaniami1). 

Dopiero, gdy Radziwiłł doznał zawodu po prawicy, jak po lewicy, 

rada regencyjna powierzyła 23 października funkcję utworzenia 

gabinetu Józefowi Świeźyńskie- mu. Ponieważ rokowania 

uprzednie, zmierzające do nakłonienia stronnictw lewicowych do 

udziału w rządzie, rozbiły się o opór ich zasadniczy, Świeżyński 

powołał do gabinetu ) narazie przeważnie członków 

Międzypartyjnego Koła Politycznego i jego sympatyków w innych 

dzielnicach. Świeżyński zatrzymał sam tylko prezydenturę; sprawy 

zagraniczne objął Stanisław Głąbiński, wewnętrzne — Zygmunt 

Chrzanowski, oświatę — Antoni Ponikowski, sprawiedliwość — 

Józef Higersberger, rolnictwo i dobra koronne — Władysław 

Grabski (doniedawna internowany), przemysł i handel — Andrzej 

Wierzbicki, pracę i ochronę społeczną — Józef Wol- czyński, 

komunikację — Wacław Paszkowski, aprowizację — Antoni 

Minkiewicz, skarb — Józef Englich. Sprawy wojskowe 

zarezerwowano dla Piłsudskiego w nadziei, że to zarazem utoruje 

drogę stopniowo do porozumienia z lewicą. Ponadto były 

przewidziane dwa minister ja bez teki dla zaborów austriackiego i 

pruskiego. 

Ministrowie nie złożyli radzie regencyjnej przysięgi, lecz 

podpisali tylko stosowną deklarację. Głąbiński bowiem oświadczył 

już uprzednio radzie regencyjnej* * 3), że jej jako takiej i jej 

wywodzenia się z woli państw centralnych nie uznaje, że nowi 

ministrowie będą mogli przyjąć władzę z rąk arcybiskupa 

Rakowskiego, Ostrowskiego i Lubomirskiego, jedynie jako z rąk 

tych, którzy wydali 7 października orędzie do narodu, stojące na 

gruncie programu zjednoczenia i niepodległości Polski. 

O tem i faktach następnych; „Kurjcr Poznański** z 19, 20, 23, 25 i 29 

października r. 1918; „Monitor Polski*' z 23 października t. r. 

„Monitor Polski** z 30 października t. r. 
3) Informacje Głąbińskiego. 
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Gabinet Świeżyńskiego był pierwszym rządem polskim, który 
powstał bez potwierdzenia władz okupacyjnych1). Zwrócił się on 
natomiast do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu2) z prośbą 
o reprezentowanie państwa polskiego 1,wobec wszystkich 
mocarstw koalicyjnych i Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej i pełnienia tego zadania aż do chwili, gdy rząd polski 
będzie mógł u nich akredytować przedstawicieli specjalnych". 

Zaraz na wstępie swej działalności rząd podjął starania wobec 
kanclerza Maksymiljana Badeńskiego o uwolnienie Piłsudskiego3) 

t podnosząc, że został on powołany na ministra spraw wojskowych. 
Na depeszę Świeżyńskiego z 23 października kanclerz 
odpowiedział dopiero ostatniego dnia tego miesiąca’), a 
ewentualną zgodę uzależnił przytem od warunków i gwarancyj. 
Telegram kanclerza podkreślał, że Piłsudski walczył na początku 
wojny po stronie państw centralnych, a potem w tymczasowej 
radzie stanu współpracował nad budową państwa polskiego, 
rozpoczętą przez władze okupacyjne, że władze te były 
jednakowoż następnie zmuszone internować Piłsudskiego w 
interesie spokoju i porządku. Maksy- miljan Badeński 
komunikował, że mógłby się do wniosku rządu polskiego 
przychylić tylko wówczas, „gdyby brygad jer Piłsudski porzucił 
wrogie stanowisko wobec władz okupacyjnych... i stanął zupełnie 
szczerze na gruncie przestrzegania obustronnych interesów 
państwowych". Dlatego kanclerz uzależniał powrót Piłsudskiego 
od gwarancyj rządu polskiego co do dalszego zachowania się 
brygad jera. Świeżyński replikował5), że ,,tylko w razie uwolnienia 
(Piłsudskiego) rząd mo- 

') Wysłanie depesz do Berlina, Wiednia i Kijowa miało podkreślić, że rząd 
czuje się rządem państwa suwerennego, było jednak przez koalicję źle widziane. — 
„Monitor Polski" z 26 października r. 1918. 

2) Archiwum K. N. P. 
3) „Monitor Polski" z 24 października t. r. — O uwolnienie Piłsudskiego z 

Magdeburga, Thugutta z Modlina i Władysława Grabskiego, internowanego w 

Borowie, prosił Maksymiljana Badeńskiego zaraz po jego dojściu do władzy 

dyrektor departamentu stanu, Janusz Radziwiłł. — „Monitor Polski" z 7 

października t. r. 

•) Tamże, numer z 2 listopada t. r. 
6) Tamże. 
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że wziąć odpowiedzialność za spokój w kraju i poprawne li-
kwidowanie okupacji, niezbędne ze względu na obustronny 
interes”. 

Dnia 29 października wystąpił Świeżyński wobec przed-
stawicieli prasy z przemówieniem programowem1), w którem 
wysunął jako zadanie zasadnicze rządu — wcielenie w życie 
powszechne narodowego hasła zjednoczonej i niepodległej Polski 
z własnym dostępem do morza, a ponadto podkreślił: całkowitą 
niezależność rządu od władz okupacyjnych, likwidację 
dotychczasowych stosunków okupacyjnych, zwołanie sejmu z 
początkiem nowego roku, zorganizowanie skarbowo- ści, 
rozpisanie pożyczki wewnętrznej, powołanie do życia armji przez 
wcielenie do szeregów ochotników oraz dokonanie poboru, 
podźwignięcie wytwórczości krajowej i podjęcie racjonalnych 
robót publicznych, sprężyste przeprowadzenie aprowizacji kraju, 
ostatecznie zaś utrzymanie ładu, porządku i harmonji społecznej. 

Po dwóch dniach pojawiły się w „Monitorze Polskim”: dekret 
rady regencyjnej oraz ustawa o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej, a zarazem nominacja generała Rozwadowskiego 
szefem sztabu. Równocześnie, w ostatnich dniach października i 
pierwszych dniach listopada, administracyjne jednoczenie kraju 
znalazło wyraz w przejęciu władzy w okupacji austrjackiej 
Królestwa. Komisarzem generalnym rządu polskiego w Lublinie 
został Juljusz Zdanowski* 2). Zarazem nastąpiło ostateczne 
zniesienie granicy między Królestwem a Galicją, wycofanie straży 
pogranicznej i urzędów celnych1). 

Mimo to pozycja rządu w szerokich warstwach społeczeństwa 
nie była silna. Tłumaczyło się to nietylko negatywnym do niego 
stosunkiem stronnictw lewicowych, włącznie włościańskich, ale 
niemniej tern, że władza rządu wywodziła się mimo wszystko od 
rady regencyjnej, instalowanej przez państwa centralne, oraz 
faktem rekwizycyj, doprowadzonych przez okupantów do 
rozmiarów i form jawnego rozboju, co 

*) „Monitor Polski” z 29 października r. 1918. 
2) Tamże. 
’) „Kurjer Poznański” z 1 listopada t. r. 
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wywołało głęboki ferment w społeczeństwie. W tych warunkach 
gabinet postanowił1) podjąć nową próbę nakłonienia stronnictw 
lewicowych do wzięcia udziału w rządzie koalicyjnym, a zarazem 
przyspieszyć koniec rady regencyjnej. Głąbiński udał się do Lwowa 
i uzyskał zgodę ludowców galicyjskich na wstąpienie do rządu. W 
Warszawie zaś z socjalistami doszedł do porozumienia Zygmunt 
Chrzanowski na podstawie myśli przewodnich odezwy, którą rząd 
uchwalił 3 listopada. Odezwa* 2) oświadczała, że „jedynie olbrzymi 
zbiorowy wysiłek całego narodu, a nadewszystko pracującego ludu 
polskiego, sprosta świętemu zadaniu", że „naród polski musi bez 
zwłoki posiąść rząd, będący wiernym, silnym wyrazem 
powszechnej woli narodowej". „Rozumiejąc — mówiła odezwa 
dalej —, że interesy warstw uprzywilejowanych muszą w tej 
historycznej godzinie ustąpić dobru ojczyzny, obecny rząd polski 
podjął zdecydowaną inicjatywę natychmiastowego wytworzenia 
rządu narodowego, a to w porozumieniu z politycznemi 
stronnictwami, przedstawiającemi pracujący lud polski. Rząd 
narodowy, w większości swej z przedstawicieli pracującego ludu 
złożony, powstać powinien bezzwłocznie." Odezwa kończyła się 
tern, że gabinet pozostanie na posterunku do chwili powstania rządu 
narodowego, który obejmie władzę niepodzielną do czasu zwołania 
sejmu ustawodawczego. 

Przed ogłoszeniem odezwy Świeżyński udał się, zgodnie z 
postanowieniem rady ministrów, do rady regencyjnej, by jej podać 
enuncjację do wiadomości3). Oczekiwano, że rada regencyjna poda 
się do dymisji, ale ona nie dała za wygrane. Przeciwnie, korzystając 
z tego, że prezydent ministrów był wydaniu odezwy i dokonaniu 
tego, co ona zapowiadała, osobiście przeciwny, a zastosował się 
tylko do woli większości gabinetu, rada regencyjna udzieliła 4 
listopada rządowi w szorstkiej formie dymisji i uzyskała na akt ten 
kontrasyg 

*) Informacje Głąbińskiego. 
2) „Kurjer Poznański” z 6 listopada r. 1918. — Odezwa ta nie pojawiła się w 

„Monitorze Polskim”. 
’) O tem i faktach następnych: informacje Głąbińskiego; „Monitor Polski” z 

4 listopada t. r. 



 

506 

natę Świeżyńskiego. Gdy Świeżyński przybył z tem na radę 
ministrów, Głąbiński który w niej pełnił funkcję zastępcy 
prezydenta, przekreślił dokument, ale Świeżyński stwierdził, że 
drugi egzemplarz pisma dymisyjnego z jego kontrasygnatą pozostał 
w ręku regentów. Ministrowie — z wyjątkiem prezydenta, 
Higersbergera i Ponikowskiego — postanowili mimo to pozostać 
na stanowisku w charakterze komitetu ministrów. Postanowienie to 
jednakowoż wobec braku w głównem stronnictwie, w Narodowej 
Demokracji, temperamentów politycznych, zdolnych do 
przeprowadzenia walki, pozostało teore- tycznem. 

Rada regencyjna powierzyła tymczasowe sprawowanie 
czynności ministerialnych najstarszym rangą urzędnikom w re-
sortach pod kierownictwem Władysława Wróblewskiego, a dnia 
następnego 5 listopada wydała odezwę do narodu1), w której 
obwieszczała, że zwoła w ciągu grudnia sejm konstytucyjny, oparty 
na głosowaniu powszechnem, i ogłosi niezwłocznie ordynację 
wyborczą oraz zarządzenia dla zwołania sejmu. „Wzywamy 
stronnictwa polityczne — wołali regenci — aby, kierując się 
ofiarnością patrjotyczną, w ciągu najbliższych dni przedstawiły 
nam do zatwierdzenia rząd narodowy, uosabiający powszechność 
narodową... Jeżeli się to nie stanie, powołamy niezwłocznie gabinet 
ministrów, szczerze demokratyczny, z ludzi, którzy sprawę 
ojczyzny stawiać będą ponad wszelkie względy partyjne.” Rada 
regencyjna zapowiadała, źe władzę złoży w ręce sejmu. 

Rada regencyjna powierzyła Eustachemu Sapieźe misję 
przeprowadzenia rokowań ze stronnictwami* 2). Ale już tymczasem 
powstawał w Lublinie „robotniczo-chłopski rząd republiki 
ludowej”. Leaderzy stronnictw lewicowych zjechali się w Lublinie, 
korzystając z faktu, że ich człowiek, brygad jer Rydz-Śmigły, 
powołany został na komendanta w Lublinie. W nocy z 6 na 7 
listopada ustalono następujący skład gabinetu3): z szeregów 
socjalistycznych Ignacy Daszyński pre 

x) „Monitor Polski" z 5 listopada r. 1918. 
2) „Kurjer Poznański" z 9 listopada t. r. 
3) „Kurjer Warszawski" z 8 listopada t, r. 
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zydent i minister spraw zagranicznych, Moraczewski — ko-
munikacja, Malinowski — roboty publiczne, Arciszewski — praca 
i Ziemięcki — przemysł i handel; ze stronnictw włościańskich 
Thugutt — sprawy wewnętrzne, Dubiel — oświata, Witos — 
aprowizacja, Poniatowski — rolnictwo oraz Nocznicki i Stolarski 
— bez teki; ze Stronnictwa Niezawisłości Narodowej Downarowicz 
— kooperatywy i Sieroszewski — propaganda; ostatecznie brygad 
jer Rydz-Śmigły — wojsko, Witos teki nie przyjął. Rząd lubelski 
wystąpił z odezwą o postulatach socjalistycznych, zagroził radzie 
regencyjnej i rządowi warszawskiemu i usunął jego komisarza 
Zdanowskiego1). 

Na to odpowiedział ogół stronnictw umiarkowanych Królestwa 
w dniu 8 listopada „protestem* 2) przeciwko próbom narzucenia 
narodowi polskiemu dyktatury rządów partyjnych lub lokalnych** 
i stwierdził z naciskiem „konieczność bezzwłocznego utworzenia 
rządu narodowego, posiadającego pełnię władzy, złożonego z 
reprezentantów wszystkich kierunków politycznych, stojących na 
gruncie państwowym polskim z przewagą przedstawicieli 
stronnictw ludowych i robotniczych". Było to w pozytywnej swej 
części, szczególnie w słowach o pełni władzy, to samo, co 
zapowiadała odezwa gabinetu Świeżyńskiego z przed pięciu dni, 
ale, ponieważ tymczasem powstał lubelski „rząd republiki 
ludowej**, rada regencyjna, która się wtenczas oburzała, teraz 
„wyraziła gotowość złożenia swej władzy w ręce tak utworzonego 
rządu narodowego". 

Komunikat stronnictw umiarkowanych stwierdzał to wy- 
laźnie i informował ponadto, że postanowiono wybrać komisję, 
„któraby w związku z rokowaniami, prowadzonemi z in- nemi 
dzielnicami Polski, ułożyła listę osób, które w skład rządu 
narodowego wejść mogą". Pod komunikatem figurowały: Koło 
Międzypartyjne, Związek Budowy Państwa Polskiego, Narodowy 
Związek Robotniczy, Polskie Zjednoczenie Ludowe i Liga 
Państwowości Polskiej. Dla porozumienia się 

*) ,.Wskrzeszenie państwa polskiego" (Dobrzyńskiego), str. 17 i n.; „Kurjer 

Warszawski" z 8 listopada r. 1918. 
2) „Kurjer Poznański" z 12 listopada t, r. 
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ze społeczeństwem zaboru austrjackiego wyjechała do Krakowa 
delegacja Koła Międzypartyjnego w osobach Kiniorskiego, 
Czerniewskiego, Przanowskiego i Rosseta1) (uwolnionego przez 
Niemców); posłów polskich w Berlinie proszono o wysłanie 
reprezentacji do Warszawy. 

Wtem, dnia 10 listopada, przybył z Niemiec Piłsudski, 
witany na dworcu przez regenta Lubomirskiego. Po 
przeprowadzonych naradach z radą regencyjną i stronnictwami był 
gotów wziąć udział w gabinecie koalicyjnym2). Rada regencyjna 
wysłała tegoż samego dnia 10 listopada depesze do Krakowa i 
Poznania3), wzywając „wszystkich zebranych przedstawicieli 
stronnictw do Warszawy dla utworzenia rządu narodowego". Nie 
odczekawszy jednakowoż ich przybycia, ani rozwoju wypadków w 
Warszawie i powstania rządu, rada regencyjna dnia następnego — 
pod wrażeniem rewolucji w Berlinie i w obawie, by to, co się działo 
w Lublinie, a czemu sekundował przypływ czerwonej fali w War-
szawie4) i różnych okolicach kraju, nie przekształciło się również w 
rewolucję — złożyła w ręce Piłsudskiego władzę wojskową i 
naczelne dowództwo nad wszyst- kiemi wojskami polskiemi’). 
Zarazem podała do wiadomości społeczeństwa, że ze swej strony 
ustąpi, skoro powstanie rząd narodowy, i że „brygadjer Józef 
Piłsudski, władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy 
państwowej, temuż rządowi narodowemu zobowiązuje się złożyć, 
co stwierdza podpisaniem tej odezwy". Figurowały pod nią istotnie 
podpisy trzech regentów i Piłsudskiego. Tego samego jeszcze dnia 

ł) „Kurjer Poznański4’ z 12 listopada r. 1918. 
=) „Czas" z 11 listopada t. r. 

’) „Monitor Polski" z 11 listopada t. r. 
*) Na Zamku wciągnięto sztandar czerwony zamiast narodowego. Na 

zlecenie Piłsudskiego umieszczono następnie oba sztandary. — So- cjal-

Demokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Lewica P. P. S. manifestowały w 

Warszawie w niedzielę 10 listopada na rzecz rewolucji rosyjskiej i niemieckiej. 

Tłum manifestantów, przeważnie Żydów, wołał do przechodzących oddziałów 

żołnierzy: „precz z wojskiem polskiem! a pod adresem orła białego na sztandarze: 

„precz z białą gęsią!" 
5) „Monitor Polski'* * z 12 listopada t. r. — Piłsudski utwierdził po kilku 

dniach na stanowisku szefa sztabu generalnego Szeptyckiego. 
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rada regencyjna zwróciła się do Piłsudskiego „z prośbą o podjęcie 
się utworzenia rządu narodowego"1). 

Dnia 12 listopada ogłosił Piłsudski, że porozumiał się z 
„tymczasowym rządem ludowym republiki polskiej w Lublinie" i 
postanowił „wezwać przedstawicieli stronnictw celem poznania ich 
zapatrywań na tę sprawę". Równocześnie Piłsudski wydał odezwę, 
w której stwierdził, że „obejmuje naczelną komendę nad siłą 
zbrojną Polski", że „okupacja w Polsce przestaje istnieć", i wezwał 
obywateli i obywatelki, by wobec opuszczających kraj władz i 
wojsk niemieckich „nie dali się porwać uczuciom gniewu i zemsty", 
by zachowali „zimną krew, równowagę i spokój". Piłsudski 
podkreślił, że „nikt niepowołany nie ma prawa występować z 
jakiemikol- wiek zarządzeniami w stosunku do uchodzących 
żołnierzy". 

Na ulicach Warszawy mimo to rozbrajano oficerów i żołnierzy 
niemieckich; działo się to jednak z małemi wyjątkami w sposób 
pokojowy, Niemcy byli bowiem wypadkami tak wystraszeni i 
zdemoralizowani, że oddawali broń nawet młodym chłopcom. 
Niemieckie objekty wojskowe oraz gmachy niemieckiej 
administracji wojskowej i cywilnej zostały przez oddziały polskie 
sprawnie zajęte, a akta obłożone aresztem. Taki sam obrót wzięły 
rzeczy na prowincji. Dnia 13 listopada zawarł Piłsudski z niemiecką 
radą żołnierską w Warszawie umowę o rozbrojeniu i ewakuacji 
wojsk niemieckich z Królestwa. Ewakuacja została dokonana 
pociągami w ciągu tygodnia. Beselerowi dał Piłsudski osłonę i 
kazał go Wisłą przewieźć do Torunia, do władz niemieckich. 

Dnia 14 listopada rada regencyjna uchwaliła rozwiązać się2). W 
piśmie do Piłsudskiego jako naczelnego dowódcy uzasadniała 
decyzję swą tern, że „stan przejściowy podziału zwierzchniej 
władzy państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 
(przekazującą Piłsudskiemu władzę wojskową), nie może trwać bez 
szkody dla powstającego państwa pol 

’) O tem i faktach następnych: „Monitor Polski*’ z 12 listopada r. 1918; 

„Journal de Pologne" z 15 listopada r. 1921; „Wskrzeszenie państwa polskiego", 

str. 19. 
a) „Monitor Polski" z 14 listopada t. r. 
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skiego”, że „władza ta powinna być jednolita*’. Wobec tego rada 
regencyjna komunikowała naczelnemu dowódcy, że „obowiązki 
(swe) i odpowiedzialność względem narodu polskiego w (jego) 
ręce (składa) do przekazania rządowi narodowemu'*. 

Misję stworzenia rządu narodowego „w zgodnej współpracy z 
wszystkiemi żywiołami*’ powierzył Piłsudski tego samego dnia 
Daszyńskiemu1), szefowi lubelskiego „rządu robotniczo - 
chłopskiego”, chociaż dnia poprzedniego wobec przedstawicieli 
Narodowej Demokracji wyraził się był o nim jak najbardziej 
ujemnie, między innemi, że to człowiek tak uparty i bezwzględny, 
że z nim nikt współpracować nie może* 2). Daszyński napotkał w 
Warszawie na opór stanowczy wszystkich umiarkowańszych 
żywiołów. Tern większych starań dokładał on sam i Piłsudski, by 
rządowi zapewnić współpracę przedstawicieli tych ziem, na które 
szczególnie zwrócona była uwaga Warszawy i Królestwa, ziem 
zaboru pruskiego. 

Przybyli z nich do Warszawy, witani owacyjnie, posłowie 
Władysław Seyda, Korfanty, Daszewski, ks. Lisiecki, Nowicki, ks. 
Pośpiech, Sosiński i Zakrzewski oraz członkowie pruskiej izby 
panów Adam Żółtowski i Zygmunt Chłapowski, a następnie 
posłowie Trąmpczyński i Zygmunt Seyda3 4). Po długich 
konferencjach z Piłsudskim i Daszyńskim posłowie ogłosili 
oświadczenie1), stwierdzające, że jechali do Warszawy „w 
przekonaniu, że z (ich) współudziałem powstanie rząd narodowy, 
nie wykluczający żadnego kierunku polskiej myśli politycznej i 
społecznej’*, a tymczasem zastali „prawie już ułożony gabinet z 
piętnem wyraźnie partyjno-klasowem Mimo to posłowie — jak już 
teraz o sobie mówili — dawnej dzielnicy pruskiej postanowili „dla 
dobra sprawy współpracować nawet z takim gabinetem, pragnąc 
zabezpieczyć najżywotniejsze i najpilniejsze w tej historycznej 
chwili potrze 

J) „Monitor Polski" z 14 listopada r. 1918. 
2) Informacje Głąbińskiego. 
3) „Kurjer Poznański" z 22 listopada t. r. 
4) Tamże. 
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by całego narodu”. Jednakowoż rokowania przekonały ich, że 
„wstąpiwszy w skład tego rządu, (byliby) pozbawieni do-
statecznego wpływu na bieg spraw politycznych”. „Żadna z 
ważnych tek politycznych — mówiło dalej oświadczenie •— nie 
miała nam przypaść w udziale. Ponieważ w liczbie upatrzonych 
ministrów znajdowali się prawie wszyscy członkowie t. zw. rządu 
lubelskiego, bylibyśmy tylko poparli naszym kredytem 
politycznym i moralnym samozwańczy akt lubelski.” 
Przedstawiciele ziem zachodnich protestowali przeciwko 
powierzaniu władzy w tej historycznej chwili rządowi party jno-
klasowemu i wyrażali nadzieję, że „nadejdzie wnet moment, w 
którym powstanie rząd prawdziwie narodowy, obejmujący 
wszystkie dzielnice Polski”. 

Opinja w kraju, przeciwko Daszyńskiemu skierowana, była tak 
silna, że po trzech dniach musiał Daszyński przedłożyć 
Piłsudskiemu listę członków gabinetu z Jędrzejem Mo- raczewskim 
jako prezydentem ministrów (i ministrem komunikacji) na czele1). 
Na liście stali poza tern: Józef Piłsudski — sprawy wojskowe i 
naczelne dowództwo, Stanisław Thu- gutt — sprawy wewnętrzne, 
Leon Wasilewski — sprawy zewnętrzne, Ksawery Prauss — 
oświata, Leon Supiński — sprawiedliwość, Władysław Pyrka — 
kierownictwo skarbu, Franciszek Wojda — rolnictwo, Antoni 
Minkiewicz — aprowizacja, Bronisław Ziemięcki — praca, Medard 
Downaro- wicz — kultura, Tomasz Arciszewski — poczty, Jerzy 
Iwanowski — handel i przemysł, ministrowie bez teki: Wincenty 
Witos, Tomasz Nocznicki i Marjan Malinowski. Trzy miejsca w 
rządzie były zarezerwowane dla przedstawicieli zaboru pruskiego. 

Rząd Moraczewskiego wystąpił 20 listopada z odezwą do 
narodu polskiego* 2), w której stanął na gruncie „republiki ludowej” 
i mandatu, otrzymanego od „robotników i chłopów polskich”. 
Strona polityczna tej enuncjacji uwzględniała Wielkopolskę, Śląsk 
i wybrzeże morskie, podkreślała konieczność „ostatecznego 
zjednoczenia wszystkich ziem, zamieszka 

x) „Monitor Polski" z 18 listopada r. 1918. 
2) Tamże, numer z 20 listopada t. r. 
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łych przez ludność polską lub dobrowolnie do Polski ciążących", 
oraz „uwolnienia Lwowa z pod narzuconej przemocy ukraińskiej". 
Rząd wyrażał nadzieję, że „demokracje Polski, Litwy, Białorusi, 
Ukrainy, Czech, Słowaczyzny, Węgier i Niemiec znajdą drogę 
wyjścia dla ustalenia współżycia wolnych i równouprawnionych 
narodów". W rzeczywistości — jak życie wykazało — czekały 
jeszcze Polskę krwawe walki z większością tych demokracyj. W 
dziedzinach społecznej i gospodarczej szedł program rządu skrajnie 
w lewo. Przewidywał np. wybieralność urzędników, zapowiadał 
przymusowe wywłaszczenie większej własności ziemskiej i 
oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową, 
upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowego i dróg 
komunikacji oraz innych gałęzi przemysłu, gdzie się to da odrazu 
uczynić i t. p. 

Dnia 21 listopada pojawił się dekret1), mocą którego Pił-
sudski, zatwierdzając „uchwalony przez tymczasowy rząd ludowy 
Republiki Polskiej projekt", objął „jako tymczasowy naczelnik 
państwa najwyższą władzę Republiki Polskiej" i zapowiedział, że 
będzie ją sprawował do czasu zwołania sejmu ustawodawczego. 
Obejmując stanowisko tymczasowego naczelnika państwa, 
Piłsudski zatrzymał naczelne dowództwo armji, natomiast złożył 
obowiązki ministra spraw wojskowych. 

Organizacja armji musiała walczyć z duźemi trudnościami z 
powodu braku wyekwipowania, uzbrojenia i amunicji. Piłsudski 
odkładał narazie przystąpienie do rekrutacji, a budował kadry z b. 
legjonistów i członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Tworzono 
osobne pułki P. O. W. w Warszawie, Łodzi, Łowiczu, Kaliszu i 
Włocławku. Spotkało się to z opozycją tern bardziej, że rząd 
organizował jeszcze odrębną, w praktyce socjalistyczną milicję 
ludową, poddaną bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych. 

Gabinet Moraczewskiego wygrywał na swoją korzyść po-
pularność Piłsudskiego i jego magdeburskie internowanie, po 

1) O tem i faktach następnych: ,.Monitor Polski" z 22 listopada r. 1918. 
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zycja rządu była jednakowoż w kraju słaba. Miał on wskutek 
swego programu społecznego, swego składu partyjno-klaso- wego 
i szerzącej się w kraju anarchji przeciwko sobie wszystkie żywioły 
umiarkowańsze w Królestwie i Galicji oraz — poza nielicznymi 
socjalistami — cały zabór pruski. Rozpisana pożyczka 
państwowa1) nie miała powodzenia. Związek Bankowy i komitet 
giełdowy warszawski oświadczyły zarówno prezydentowi rządu, 
jak publicznie w prasie* 2), że ,.szerokie warstwy społeczeństwa 
nie mają zaufania do rządu partyjnego i uważają za nieodzowne 
powstanie rządu narodowego, reprezentującego wszystkie partje, 
wszystkie odłamy i wszystkie zabory, i że tylko w razie powołania 
takiego rządu można spodziewać się dobrego wyniku zapisów na 
pożyczkę”. Nastrój opozycyjny rósł z dnia na dzień. Dochodziło 
do mani- festacyj przed gmachem rady ministrów, a nawet przed 
Belwederem, siedzibą naczelnika państwa, na co rząd odpowie-
dział odezwą"), grożącą surowemi represjami. O uznaniu gabinetu 
Moraczewskiego przez Komitet Narodowy Polski w Paryżu mowy 
nie było. 

Rząd był jednakowoż nietylko z zewnątrz zwalczany, lecz i 
osłabiony tarciami wewnętrznemi. Zaznaczyły się one silnie w 
ministerjum spraw zagranicznych. Wiceminister Tytus Filipowicz 
parł do wejścia państwa polskiego i jego głowy w kontakt z 
zachodniemi mocarstwami sprzymierzonemu), natomiast sam 
minister Leon Wasilewski miał widocznie przed oczyma koncepcję 
państwa neutralnego, stojącego w dobrych stosunkach z Niemcami. 
Gdy dzięki zabiegom Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i 
dzięki jego armji polskiej we Francji mocarstwa koalicyjne 
uznawały Polskę za naród sprzymierzony i współwalczący z 
Niemcami, rząd Moraczewskiego i Wasilewskiego utrzymywał 
dyplomatyczne stosunki z Rzeszą Niemiecką, i to „jak najbardziej 

Rozpisana już dekretem rady regencyjnej z 30 października. — „Monitor 

Polski1* z 4 listopada r. 1918. 
2) „Kurjer Poznański" z 5 grudnia t. r. 

’) „Monitor Polski" z 3 grudnia t. r. 

Zob. niżej, na str, 533 i n. 

Pols';a na przełomie dziejów. T. II. 33 
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serdeczne’*, upostaciowane w poselstwie niemieckiem w War-
szawie, jedynem tam przedstawicielstwie zagranicznem, oraz w 
ekspozyturze polskiej w Berlinie (Niemojewskiego). Spo-
wodowało to ostry w sprawie niemieckiego posła w misji 
nadzwyczajnej hr. Kesslera zatarg między Filipowiczem a 
Wasilewskim1). Filipowicza usunięto ze stanowiska, na co 
odpowiedział on listem otwartym, wytaczającym przeciw Wa-
silewskiemu ciężkie zarzuty. W rezultacie rząd polski pod presją 
opinji publicznej* 2) zawiesił w połowie grudnia stosunki 
dyplomatyczne z Niemcami, i poseł Kessler wraz z całym 
personelem swym opuścił Warszawę; ale ferment w obozie 
rządowym pozostał. 

Niebezpieczniejszą stała się dla gabinetu opozycja ludowców 
z Galicji z Witosem na czele. Postulat programowy rządu, mówiący 
o oddawaniu ziemi większej własności w ręce ludu pracującego, 
ale pod kontrolą państwową, godził w poglądy i dążenia sfer 
włościańskich, stojących na gruncie prywatnej własności bez 
kontroli państwowej. Przywódcy „Piasta" czuli, że zostali 
wciągnięci na tory polityki socjalistycznej, i że ciężką będzie ich 
odpowiedzialność przed masami własnych zwolenników. To też 
spowodowali, że rada naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego 
na posiedzeniu w Tarnowie zażądała (1 grudnia)3) takiej 
rekonstrukcji gabinetu, ażeby Stronnictwo Ludowe miało — 
połowę tek, przedstawiciele robotników jedną czwartą i tyleż 
reprezentanci zaboru pruskiego włącznie Śląska. Żądania te nie 
miały oczywiście szans powodzenia, a oznaczały raczej szukanie 
sposobności do wycofania się ludowców z rządu. 

J) „Kurjer Poznański" z 12, 17, 19, 20 i 21 grudnia r. 1918; „Monitor Polski" 

z 16 grudnia t. r.; Roth, str. 31 i n. — Wasilewski powiedział w przemówieniu 

powilalnem do Kesslera; „Jestem zachwycony, że mogę w Panu powitać 

pierwszego przedstawiciela Republiki Niemieckiej, z którą rząd polski pragnie 

utrzymywać stosunki jak najbardziej serdeczne". Przemówienie następnie 

Kesslera do naczelnika państwa Piłsudskiego stwierdzało pragnienie Rzeszy 

Niemieckiej wskrzeszenia „pokojowych i przyjaznych stosunków" z państwem 

polskiem. — Roth. 
2) Przed siedzibą Kesslera powtarzały się demonstracje, a 29 listopada 

zdemolowano lokal poselstwa niemieckiego. 
3) „Głos Narodu" z 3 grudnia t. r. 
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W rzeczy samej zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego na 

zabór austrjacki z udziałem członków zarządu z Królestwa 

uchwalił 17 grudnia w Krakowie odwołać swych członków z 

gabinetu. Dnia 29 grudnia naczelnik państwa zwolnił Witosa i 

Wojdę z ich czynności ministerjalnych, a powołał do gabinetu1) 

Franciszka Wójcika (bez teki) i Błażeja Stolarskiego (rolnictwo). 

Zarazem nieobsadzona dotąd teka robót publicznych powierzona 

została Józefowi Pruchnikowi, a teka komunikacji przeszła z rąk 

Moraczewskiego w ręce Stanisława Stączka. Skład gabinetu stał 

się jeszcze bardziej jednostronny i klasowy, podstawa jego w 

społeczeństwie jeszcze się bardziej zwężyła. 

Lewicowa konstrukcja rządu warszawskiego sprzeciwiała się 

rozwojowi stosunków politycznych w Galicji, gdzie — mimo 

oportunizmu wielkiego konserwatystów i niemałego również 

demokratów „bezprzymiotnikowych”, a zarazem mimo fermentów 

u dołu społeczeństwa — dośrodkowa tendencja polityczna zrobiła 

od czasu uchwał majowych poważne postępy. Tendencja ta 

znalazła wyraz w powołaniu pod koniec października do życia 

wspólnemi siłami wszystkich stronnictw — Komisji 

Likwidacyjnej, jako tymczasowej władzy dzielnicowej. 

Komisja ta wyłoniła się z ogólnego zebrania posłów polskich 

w Krakowie dnia 28 października2), zwołanego z inicjatywy 

Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Stronnictwa 

Demokratyczno-Narodowego, Stronnictwa Socjalno-De- 

mokratycznego i Stronnictwa Demokratycznego. W ostatniej 

chwili usiłowali dziełu przeszkodzić polscy członkowie izby 

panów. Odbyli naradę pod przewodnictwem Gołuchowskie- go, 

uznali, że stworzenie przez Polaków Komisji Likwidacyjnej 

sprowokuje wojnę ukraińsko-polską, i przeto w depeszy, wysłanej 

za wstawieniem się Bilińskiego przez austrjacko- 

„Monitor Polski” z 30 grudnia r. 1918. 

’) „Głos Narodu" z 28 i 29 października t. r. 

33* 
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węgierskie ministerjum spraw zagranicznych1), nalegali na radę 
regencyjną, by powstrzymała odnośne stronnictwa od ,,akcji 
katastrofalnej”. Depesza polskich członków izby panów via urząd 
wiedeński uzasadniała wniosek w sposób następujący: „Krok ten, 
sprzeczny z oficjalną Austrji zapowiedzią oddania Galicji na rzecz 
Polski, musi wywołać środki represyjne ze strony Austrji i skłonić 
ją do oparcia się na kontrrewolucji Rusinów. Walki rewolucyjne 
polsko-ruskie w Galicji z grożącą bezpośrednio nominacją 
osobnego ministra Rusina dla Galicji wschodniej musiałyby 
przechylić ostatecznie szalę za oderwaniem Galicji wschodniej." 

Alarm ten, powierzony Wiedniowi, tylko dlatego nie stał się 
dlań sugestją, co czynić należy przeciw Polakom, że — jak 
zobaczymy — austrjacki plan oddania Galicji wschodniej 
Rusinom był już uprzednio gotów. Natomiast interwencja polskich 
członków izby panów spowodowała — jak się skarży Biliński* 2) 
— „ostracyzm społeczeństwa przeciwko stronnictwu 
konserwatywnemu, filarowi 50-letnich rządów austrjackich i 
całego Franciszko-Józefinizmu". Rada regencyjna oddała telegram 
rządowi Świeżyńskiego. Z ramienia rządu udali się do Krakowa na 
zjazd posłów ministrowie Głąbiriski i Władysław Grabski, 
jednakowoż nie w celu zahamowania inicjatywy, lecz, aby ją 
poprzeć. 

Rezultatem obrad krakowskich było, że ponownie stwier-
dzono przynależenie obecnie ziem polskich na obszarze mo- 
narchji austrjacko-węgierskiej w całości do państwa polskiego i że 
wybrano do Polskiej Komisji Likwidacyjnej 23 posłów według 
następującego klucza: 6 ludowców, 4 narodowych demokratów, 4 
socjalistów, 3 demokratów, 2 konserwatystów, 1 przedstawiciela 
Śląska, 1 członka Zjednoczenia Narodowego, 1 postępowca i 1 
reprezentanta Stronnictwa Ka- tolicko-Ludowego. Do prezydjum 
Komisji weszli Witos, Skarbek, Daszyński, Tertil i ks. Londzin. 
Zakres jej pracy 

*) Biliński, „Wspomnienia i dokumenty 1846—1922“, tom II str. 182. 

2) Tamże, tom II, str. 187. — Po trzech tygodniach wysłał Biliński osobiście 

depeszę hołdowniczą rządowi Moraczewskiego — tamże, tom II, str. 190. 
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objął następujące działy życia publicznego: 1) wojsko, milicję, 
demobilizację, 2) rolnictwo, 3) oświatę, 4) administrację, 5) 
finanse, 6) sądownictwo, 7) komunikację, 8) zdrowotność, 9) pracę 
i ochronę społeczną, 10) aprowizację i ujęcie środków żywności, 
11) handel i przemysł, 12) roboty publiczne i kopalnie. Siedzibą 
Komisji miał być Lwów. 

Ponadto zgromadzenie posłów uchwaliło szereg rezolu- cyj: 
oświadczyło, że nie uzna żadnego kroku władz austriackich w 
sprawie pokoju, uważając tylko rząd polski w Warszawie za swoje 
przedstawicielstwo nazewnątrz; żądało zwołania sejmu 
konstytucyjnego w dziesięć tygodni; domagało się usunięcia z kraju 
wszelkich wojsk obcych, a sprowadzenia do kraju kadrów polskich 
pułków; uzależniało wywóz środków żywności z kraju od 
pozwolenia Komisji Likwidacyjnej; wysunęło postulat uwolnienia 
Piłsudskiego i wszystkich więźniów politycznych i t. p. 

Likwidacja państwowości austrjackiej dokonała się w 
szybkiem tempie1). W Krakowie zajęli Polacy 30 października bez 
przelewu krwi wszystkie gmachy i urządzenia wojskowe. Komendę 
twierdzy objął brygadjer Roja, komendę miasta — generał 
Madziara. Tego samego dnia odebrano już przysięgę od szefów 
władz wojskowych. Likwidacją kierował w znacznej mierze 
Skarbek z energją i siłą woli, która mu zjednała szacunek i uznanie 
nawet największych przeciwników politycznych. Za Krakowem 
poszła błyskawicznie prowincja. 

To samo stało się w Cieszynie mimo prób oficerów nie-
mieckich, by przeszkodzić objęciu komendy przez Polaków i mimo 
sprzeciwu prezydenta kraju bar. Widmanna"). Oddziały polskie 
obsadziły zaraz drogi kolejowe. We Fryszta- cie i kilku innych 
miejscowościach doszło do starć z Czechami, którzy żądali całego 
Cieszyńskiego w imię praw historycznych korony św. Wacława. 
Polacy sprzeciwili się temu. * i 

„Głos Narodu” z 30 października r. 1918 i dni następnych. 
2) O tem i faktach następnych: tamże, numery z 2 listopada t. r. 

i dni nast., szczególnie 6 i 16 listopada, również 4 i 5 grudnia; Filasie- wicz, sir. 

577 i n. 
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Dnia 5 listopada zawarto tymczasową umowę w Polskiej Ostrawie 
między polską a czeską Radą Narodową na Śląsk Cieszyński. Na 
mocy tej umowy zostały w ręku władz polskich, z małemi 
wyjątkami, wszystkie gminy polskie. Zastrzeżono, że ostateczne 
ustalenie granicy nastąpi później przez rządy Polski i 
Czechosłowacji. 

Konflikt został złagodzony, ale tylko tymczasowo. Praski 
Narodni Vybor potwierdził wprawdzie w połowie listopada 
umowę prowizoryczną, ale oświadczył 30 listopada Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej przez swego konsula w Krakowie Lochera, 
że rząd czeski uważa Księstwo Cieszyńskie za część składową 
Republiki Czeskosłowackiej, i wniósł w początkach grudnia przez 
tegoż konsula u ministra spraw zagranicznych Wasilewskiego 
protest przeciw ,,aneksji“ Śląska Cieszyńskiego przez państwo 
polskie. Konflikt był przeto tylko odroczony. 

Na Orawie (w Jabłonce, 5 listopada), później na Spiszu 
powstały samorzutnie Rady Narodowe1), głosząc: ,,Nie chce- my 
pozostać w nowoutworzonem państwie czeskosłowackiem, lecz 
żądamy przyłączenia wszystkich polskich ziem w żupań- stwach: 
trenczyńskiem, orawskiem i spiskiem do wielkiej, katolickiej 
Polski.“ Oddziały improwizowanego wojska zajęły polskie części 
Spiszą i Orawy przy czynnym współudziale ludności, bez oporu 
Węgrów. 

W połowie jednakowoż grudnia nadciągnęły wojska czeskie. 
Utarczkom położył kres rozęjm, zawarty 24 grudnia w Popradzie. 
Przedstawiciele rządu polskiego zaznaczyli w nim, że linja 
demarkacyjna, ,,nie odpowiadająca absolutnie stosunkom 
etnograficznym, nie przedstawia żadnego fait ac- compli, i że 
ostateczne uregulowanie granic zastrzega się dla konferencji 
pokojowejW połowie stycznia nastąpiło wycofanie z Spiszą i Orawy 
polskich oddziałów wojskowych 

O tem i faktach następnych: „Głos Narodu" z 7 listopada r. 1918 i dni 

następnych oraz z 17 i 27 grudnia; ks. Machay, „Moja droga do Polski"; 

Lemkowicz, ,,O Spisz, Orawę i Czadeckie"; artykuły Diehla w numerach 6, 7 i 8 

,,Gazety Zakopiańskiej" z roku 1921 oraz w numerach 8 i 9 czasopisma ,,Zakopane" 

z r. 1930. 
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oraz zawieszenie polskiej administracji, co wpłynęło ujemnie na 
dalszy tok walki, już dyplomatycznej, o odzyskanie kresów 
południowych. 

Rząd Świeżyńskiego zamianował komisarzem generalnym na 
Galicję i polską część Śląska Cieszyńskiego Witolda 
Czartoryskiego, a jego zastępcą — Stefana Bądzyńskiego1). 

Jednakowoż zjednoczeniu wschodniej części Galicji z resztą 
Polski przeciwstawił się spisek niemiecko-austrjac- ko-rusiriski. W 
zgodzie z polityką berlińską, a wbrew od’ miennym tendencjom 
Buriana, przeważające w Wiedniu wpływy dążyły do oddania 
Galicji wschodniej Rusinom. Czynniki te tak, a nie inaczej 
rozumiały proklamację cesarza Karola do ludów Austrji. Rozumieli 
ją tak tern bardziej Rusini. 

Dnia 19 października ukraińskie zgromadzenie konstytucyjne 
we Lwowie1 2) proklamowało powstanie niezawisłego i 
suwerennego państwa ukraińskiego „na zwartym etnograficznym 
obszarze ukraińskim", obejmującym Galicję wschodnią i przyległe 
części północnych Węgier i Bukowiny. Zaraz potem ukraińska Rada 
Narodowa wysłała do rządu austriackiego memorjał, w którym 
mówiła, że „obejmuje od tej chwili administrację Galicji wschodniej 
na mocy przekazania władzy przez rząd cesarsko-królewski, z 
którym zamierza działać w całkowitem porozumieniu". Rada 
Narodowa radziła wydać następujące zarządzenia: ,,1) Przeniesienie 
.możliwi** ^s^vbkie. _uzjJj.nełniaqvch w Galięii wschodniej 
oddziałów wojskowych — po jednym bataljonie pułków piechoty 9, 
15, 30, 55, 58, 77, 80, 90, 95, 100, 124, 115... 2) Oddziały, które 
mają być przeniesione, muszą się składać z załóg czysto ukraińskich 
najlepszej jakości i w wieku obowiązanym do służby frontowej. Z 
pośród oficerów, którzy mają być przydzieleni, należy 
bezwarunkowo usunąć wszystkich 

1) „Monitor Polski” z 2 listopada r. 1918. 
2) O tein i faktach następnych: Stroński, „Pierwsze lat dziesięć 1918—1928", 

str. 45 i n.; Biliński, tom II, str. 184; Filasiewicz, str. 573, 576 i n.; Roth, str. 97. 
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Polaków i Czechów. Pożądane jest, aby prócz oficerów ukraińskich 

zostali przydzieleni tylko oficerowie narodowości niemieckiej. To 

samo dotyczy podoficerów,.,” 

Wniosek ukraińskiej Rady Narodowej został widocznie w 

Wiedniu przyjęty, bo nastąpił w tym sensie szereg rozkazów 

wojskowych, jak np.: telegram szefa sztabu z 22 października o 

przeniesieniu legji ukraińskiej, telegram arcy- księcia Wilhelma z 

1 listopada do kompanji huculskiej, telegram ministerjum wojny z 

2 listopada do komendy we Włodzimierzu Wołyńskim, by wysłała 

bezzwłocznie cały mate- rjał wojenny, znajdujący się w jej rejonie, 

do Lwowa i Galicji wschodniej „według wskazań ukraińskiej Rady 

Narodowej”. 

Dnia 31 października austrjacko-węgierski komendant we 

Lwowie generał Pfeffer, Niemiec, oddał koszary, broń i zapasy 

Ukraińcom, którzy w nocy na 1 listopada zajęli cytadelę, obsadzili 

wszystkie ważniejsze budynki i miejsca i opanowali miasto; a 

namiestnik galicyjski generał Huyn, również Niemiec, umył ręce, 

twierdząc, że został postawiony wobec faktu dokonanego. 

Ukraińska Rada Narodowa ustanowiła nowe władze, zarządziła we 

Lwowie stan oblężenia i opanowała niemniej miasta 

prowincjonalne wschodniej połaci kraju. Rada uchwaliła nadać 

nowemu państwu miano „Zachodnioukraińskiej Republiki'*. 

Zamach zaskoczył ludność Lwowa. Trzeba było kontrakcję 

militarną zorganizować błyskawicznie1). Działały tam wówczas 

cztery polskie organizacje: 1) polskie kadry wojskowe (P. K. W.) 

pod kapitanem Czesławem Mączyńskim; 2) wojskowi z polskiego 

korpusu posiłkowego (P. K. P.), którzy organizowali w Galicji 

kadry wojskowe pod mianowanym przez radę regencyjną dowódcą 

generałem Puchalskim i szefem sztabu generalnego pułkownikiem 

Władysławem Sikorskim; 3) „Wolność”, obejmująca oficerów 

polskich z armji 

3) O tem i faktach następnych: „Głos Narodu z 5, 8, 17, 20 i 28 listopada r. 

1918; por. też artykuł retrospektywny w „Kurjerzc Poznańskim" z 31 października 

r. 1928. 
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austrjackiej, sprzysiężonych po pokoju brzeskim; 4) Polska 
Organizacja Wojskowa (P. O. W.), grupująca młodzież lewicową i 
byłych legjonistów. Cztery te organizacje, dotychczas słabo tylko 
skoordynowane, rozporządzały zaledwie kilkuset ludźmi, zdolnymi 
do akcji bojowej, lecz pozbawionymi amuncji i broni, którą 
opanowali Ukraińcy. Jedynie po wojskowemu zorganizowany był 
bataljon kadrowy (119 ludzi) kapitana Trześniowskiego w gmachu 
szkoły Sienkiewicza. Po krótkich naradach stworzono komendę 
naczelną, powierzając dowództwo Mączyńskiemu. 

W nocy z 2 na 3 listopada Polacy zdobyli dworzec, gdzie 
koncentrowały się największe austrjackie zapasy materjału 
wojennego, i opanowali zachodnią część miasta. Do szeregów 
przybywała z entuzjazmem i gotowością do ofiary życia młodzież 
— „dzieci lwowskie”, przybywały niezmordowane w trudzie i 
poświęceniu kobiety. Ogłoszono następnie mobilizację 
przymusową. Zorganizowano szybko poszczególne oddziały broni. 
Po pierwszych dniach partyzantki nastąpiła walka raczej pozycyjna 
na pięciu odcinkach bojowych. Zdobyto bohaterskim wysiłkiem 
szereg ważnych punktów, jak pocztę, nie udała się natomiast próba 
zdobycia większą ofensywą reszty miasta, zawiódł też wypad na 
cytadelę, bo Ukraińcy otrzymywali znaczne posiłki ze wschodu. 

Dnia 15 listopada zawarto zawieszenie broni, które trwało trzy 

dni. W tym czasie wysyłano na różne strony radiotelegraficzne 

wezwania, naglące o pomoc, bo bez niej niemożliwe było 

opanowanie sytuacji militarnej wobec wielkiej dysproporcji sił. 

Ostatecznie otrzymano 18 listopada wiadomość, że z Krakowa i 

Przemyśla idzie odsiecz przeszło 1200 żołnierzy, 500 koni i 8 dział 

pod generałem Roją i pułkownikiem Tokarzewskim. Dotarła ona 

do Lwowa 20 listopada, gdy miejscowe siły wynosiły już 340 

oficerów i zgórą 2600 żołnierzy. Ofensywa polska z 21 i 22 

listopada, kierowana przez pułkownika Tokarzewskiego, wyparła 

Ukraińców’ ze Lwowa, ale nie osiągnęła celu strategicznego: nie 

zdołała oskrzydlić nieprzyjaciela, który wycofał się wraz ze swym 

rządem i materjałem wojennym za rogatkę Żółkiewską, by 
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przewagi1). Ułatwione to zostało przez rozszerzenie rad czysto 

żołnierskich na żołnierskie i robotnicze oraz przez wstąpienie do 

rad — delegatów polskiej organizacji politycznej. 
Organizacją tą był Komitet Obywatelski, poufna dotąd 

emanacja tajnego Komitetu Międzypartyjnego. Komitet Oby-
watelski, powiększony teraz (10 listopada) do 56 osób, postanowił 
ująć władzę polityczną. Wszedł on w kontakt z poznańską radą 
żołnierzy i robotników i wysłał do niej delegatów* 2), by ją 
wyzyskać dla sprawy polskiej, a następnie to samo uczynić na 
prowincji. Myśl przewodnia gry tej polegała na tem, żeby nie 
dopuścić do scementowania się przeciwko Polakom społeczeństwa 
niemieckiego, mającego w swem ręku bogate środki militarne, lecz 
żeby, przeciwnie, wbić się w nie klinem i jednych Niemców 
paraliżować drugimi. 

Od pierwszej chwili udziału w radach działacze polscy pod 
przewodem dr. Rydlewskiego stali na straży niedopuszczenia do 
tego, by polski ruch polityczno-narodowy roztopił się w niemieckiej 
fali rewolucyjnej. Sekretarz rady żoł- niersko-robotniczej, naczelny 
redaktor „Kurjera Poznańskiego" Bolesław Marchlewski pisał w 
nim wówczas3): „...Polacy muszą dla siebie żądać jak największej 
reprezentacji 

x) Znakiem czasu było, że z tego samego balkonu gubernatorstwa 

wojskowego w Poznaniu, z którego 1 sierpnia r. 1914 ogłoszono niemiecką 

mobilizację, wygłoszono 10 listopada r. 1918 pierwsze do ludności przemówienie 

polskie. 
2) W ten sposób znaleźli się w wydziale wykonawczym poznańskiej rady 

żołnierskiej i robotniczej z ramienia polskiego Komitetu Obywatelskiego: Wacław 

Cegiełka, Kazimierz Krajna, Teodor Krause, Bolesław Marchlewski (sekretarz), 

Seweryn Pendowski, Adam Piotrowski (sekretarz) i dr. Celestyn Rydlewski (jeden 

z trzech prezesów; drugim był socjalista Polak Matuszewski, trzecim socjalista 

Niemiec Twachtmann). — Odrębnie funkcjonowała jeszcze rada żołnierzy. W 

skład jej wydziału wchodził pierwotnie z Polaków niesocjalistów tylko Adam 

Piotrowski. Po gwałtownej interwencji wojskowych Polaków: Bohdana 

Hulewicza, Mieczysława Palucha, Henryka Śniegockie- go, Zygmunta Wizy i 

Stanisława Rybki (13 listopada) przyjęto czterech pierwszych do wydziału rady 

żołnierskiej oraz do wydziału pełnej rady żołniersko-robotniczej. 

3) „Kurjer Poznański" z 13 listopada r. 1918. 
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w radach żołnierskich... Ludność polska cywilna bezpośrednio z 
tym ruchem utożsamiać się nie może, bo jest ona świadoma, że 
rewolucja wypłynęła z zupełnie innych, obcych stosunków... Nie 
możemy się rozpływać w ogólnem morzu re- wolucyjno-
niemieckiem, lecz musimy na podstawie odrębności narodowej... 
organizować nowy ustrój nasz państwowo- społeczny... Stan 
obecny jest prowizoryczny... Musimy dbać o to, aby stosunki 
wzajemne ułożyły się pokojowo i zgodnie aż do czasu, w którym 
przyszłość nasza państwowa rozstrzygnie się na mocy prawa 
samostanowienia narodu... Reprezentacje nasze poselskie 
zatrzymują narazie wszelkie pełnomocnictwa polityczne, któreśmy 
im powierzyli. Stamtąd społeczeństwo oczekuje jasnego hasła w 
myśl zasadniczych naszych polskich zadań życiowych. Niema 
wątpliwości, że za hasłem tern opowie się zgodnie cały naród 
polski." Czyli: nie tajono aspiracyj do niepodległości, ale 
podkreślano gotowość działania pokojowego. 

Akcją zmierzającą do opanowania rad w Poznaniu i na 

prowincji kierowała sekcja wojskowa Komitetu Obywatelskiego1). 

Zaraz w drugim dniu istnienia poznańskiej rady żołniersko-

robotniczej udało się Polakom nakłonić ją do wydania dekretu o 

tworzeniu straży obywatelskich. Zgodzono się na straże: polską, 

niemiecką i żydowską; Polacy jednakowoż od samego początku 

bezwzględnie zdystansowali Niemców (nie mówiąc już oczywiście 

o Żydach), i to pod względem zarówno siły liczebnej, jak 

sprawności i energji działania, a przedewszystkiem patrjotycznego 

poświęcenia. Kierownicy polskiej straży obywatelskiej, z pośród 

których najwybitniejsi tworzyli specjalną sekcję w łonie Komitetu 

Obywatelskiego, byli przeważnie sokołami2). 

’) Sekcja wojskowa Komitetu Obywatelskiego została powołana do życia na 

podstawie referatów Karola Rzepeckiego i Tadeusza Powidz- kiego, a należeli do 

niej ponadto dr. Rydlewski, dr. Czesław Meissner, Bronisław Sikorski, Paluch, 

Hulewicz i in. 
2) Naczelna komenda wszystkich trzech straży (polskiej, niemieckiej i 

żydowskiej) składała się z trzech Polaków, dwóch Niemców i dwóch Żydów. Ze 
strony polskiej wchodziło w jej skład trzech czo- 
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W „Sokole" — po pewnych nierealnych pomysłach dy-
wersyjnych na początku wojny, a następnie po głuchej ciszy, 
spowodowanej powołaniem członków do armji niemieckiej — 
rozpoczęto latem roku 1918, pod wpływem Ligi Narodowej, 
przygotowawcze prace wojskowe w przewidywaniu, że dojdzie z 
Niemcami do konfliktu zbrojnego’). Zlot okręgu poznańskiego z 18 
sierpnia pchnął w tym kierunku robotę naprzód. Zjazd z 20 
października, formalnie poświęcony 25-leciu Związku „Sokoła", 
był faktycznie przeglądem sił gotowych do walki. Wydział Związku 
nakazał „zaniechać ćwiczeń wolnych i sprzętowych, a uprawiać 
jedynie musztrę wojskową, a gdzie się da, nawet z bronią wojskową 
odbywać ćwiczenia". Materjał ten ludzki, psychicznie i fizycznie 
stosownie przygotowany, stał się główną podstawą polskiej straży 
obywatelskiej, przemianowanej następnie na straż ludową. Zadania 
jej były pozornie — jak się mówiło w radzie żołniersko- robotniczej 
— natury policyjnej. 

Drugą częścią składową przyszłych wielkopolskich sił 

powstańczych było harcerstwo, posiadające element młody i 

krewki. Koła jego kierownicze* 2) przystąpiły do organizowania 

tajnego ruchu wojskowego, z którego wyłoniła się następnie Polska 

Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego (P. 0. W. Z. P.)3). 

Zaprzysiężenie pierwszych przodowników nastąpiło 2 sierpnia roku 

1918. Była to grupa nieliczna, ale dzięki konspiracji zwarta i 

zdecydowana. Kilku z pośród jej kierowników1) stało w kontakcie 

z Polską Organizacją Wój 

towych działaczy „Sokoła": Juljan Lange jako naczelny komendant, Rzepecki w 

charakterze organizatora i Józef Tucholski. Do komendy straży polskiej pod 

kierownictwem Rzepeckiego należeli głównie sokoli. — Rzepecki, str. 22. 

’) Protokólarz wydziału Związku „Sokoła", szczególnie posiedzenia w 
październiku i listopadzie; w dwutygodniku „Sokół" (Poznań; z 15 grudnia r. 1928 
artykuły: „Promienny dzień sokolstwa, 1918 — 27 grudnia — 1928" i „Sokół" a 
powstanie wielkopolskie". 

2) Wincenty Wierzejewski, Henryk Śniegocki i inni. 
3) 0 tern informacje z pierwszej ręki, ale w jednostronnem oświetleniu u 

Hulewicza; Rzepecki, str. 29 i n. 
*) Np. wspomniany Wierzejewski, Hulewicz, Paluch. 
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skową Królestwa, związaną z Piłsudskim; reszta nie była o tem 

poinformowana i wyznawała inne przekonania polityczne, 

Wszystkich wszakże łączyło pragnienie walki z Niemcami, 

Trzecim zbiornikiem polskim sił wojskowych stały się t, zw. 

kompanje straży i bezpieczeństwa. Powstawały one z ramienia 

poznańskiej rady źołniersko-robotniczej dla utrzymania ładu i 

porządku. Były pod względem narodowym w zasadzie mieszane i 

były do stycznia utrzymywane przez rząd berliński. Jednakowoż 

Polakom udało się przekonać radę żołniersko-robotniczą, że do 

owych kompanij trzeba brać tylko ochotników, zamieszkałych w 

samym Poznaniu, lub okolicy, a nie żołnierzy, należących 

wprawdzie do garnizonu poznańskiego, lecz pochodzących z 

innych prowincyj. W ten sposób można było powołać do życia 

kompanje nawet czysto polskie. 
W miastach prowincjonalnych sytuacja była prostsza i 

łatwiejsza, ponieważ tam naogół w radach źołniersko-ro- 
botniczych żywioł polski zgóry przeważał bezwzględnie. 

Z trzech powyżej scharakteryzowanych źródeł rosły polskie 

siły zbrojne, czemu towarzyszyło gromadzenie przez Polaków 

zapomocą najróżnorodniejszych forteli materjału wojennego. 

Równocześnie z dniem każdym, z każdą godziną wzmagał się 

wpływ polskiej władzy politycznej, a zmniejszało się znaczenie rad 

żołnierskich i robotniczych. Rada poznańska na żądanie Polaków 

usunęła znienawidzonego nadburmistrza m. Poznania, hakatystę 

Wilmsa, i powołała do władz państwowych Polaków ,,doradców”, 

którzy następnie stali się szefami odnośnych urzędów1). 

Komitet Obywatelski — ażeby „iść duchowi czasu na rękę” 

— przybrał nazwę Rady Ludowej m. Poznania* 2). Dążo 

*) Na czele miasta Poznania stanął Jarognicw Drwęski; doradcą naczelnego 

prezesa prowincji poznańskiej został Wojciech Trąmpczyń- ski; doradcą prezesa 

policji — dr, Witold Celichowski. 
2] Przewodniczącym Rady Ludowej miasta Poznania był dr, Meissner. 
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no do tego, by analogiczne organizacje powstały na prowincji. Na 
ich czele miała stanąć Naczelna Rada Ludowa jako tymczasowa 
władza polityczna dla wszystkich Polaków wyzwalających się 
ziem zaboru pruskiego. Do bezwzględnego posłuszeństwa radom 
ludowym wezwały społeczeństwo poselskie Koła Polskie, 
parlamentarne i sejmowe1). Koła te wraz z Komitetem 
Obywatelskim powierzyły zorganizowanie wyborów do Naczelnej 
Rady Ludowej trzem komisarzom: ks. kanonikowi Stanisławowi 
Adamskiemu, Wojciechowi Korfantemu1 2) i Adamowi 
Poszwińskiemu. Komisarze wydali odezwę3 4) z wezwaniem 
społeczeństwa do wyboru delegatów na polski sejm dzielnicowy, 
odbyć się mający 3 grudnia w Poznaniu. W programowej swej 
części odezwa stwierdzała, źe Polacy zamierzają „z całą ufnością 
(odczekać) wy- loku kongresu pokojowego, który z naszym 
współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej", — że 
Polacy chcą „pokojową drogą... dojść do upragnionego celu, do 
utworzenia zjednoczonej Polski", — że jednakowoż „lud polski 
ma prawo już teraz do udziału w rządach" i „ma prawo domagania 
się zwrotu tego, co narodu jest własnością, zbrodnia rozbioru woła 
bowiem o naprawę krzywdy dziejowej". 

Zaznaczenie tendencji pokojowej było ze względu na Anglję i 
Stany Zjednoczone wskazane, ale Niemcy nie myśleli się 
ograniczyć do walki politycznej. Dla zamysłów ich został 
pozyskany rząd berliński, bo oto 15 listopada pojawił się komunikat 
urzędowy1), źe „ochronę prowincyj wschodnich przeciw 
niebezpieczeństwom, zagrażającym z obszarów na wschód od 
granicy Rzeszy (poddaje się) jednolitemu kierownictwu (i że) w 
tym celu tworzy się w łączności z kompetentną radą robotników i 
żołnierzy naczelne dowództwo armji 'Jłenuatschutz-Ost''. Polacy 
rozumieli to, wie 

1) „Kurjer Poznański" z 15 listopada r. 1918. 
2) Po jego wyjeździć do Warszawy zastępował go ks. kanonik Józef 

Prądzyński. 
3) „Kurjer Poznański" z 16 listopada t. r. 
4) O tem i faktach następnych; „Posener Tageblatt" z 16 listopada t r. nr. 

540; „Kurjer Poznański" z 17, 20, 22, 23, 24, 27 listopada i 10, 12, 17, 18, 20, 22 

i 24 grudnia t. r. 
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dzieli, że rząd berliński elastyczną swą formułą wskazuje 
wprawdzie niebezpieczeństwo bolszewickie, ale w rzeczywistości 
ma na myśli przedewszystkiem — polskie. Prądom anarchicznym 
były zapory postawione przez społecznie stosunkowo 
umiarkowane rady źołniersko-robotnicze w zaborze pruskim; w 
istocie rzeczy miał ,,Heimatschulz-Ost“ złamać siłę ruchu 
polskiego i jego dążenie do niepodległości. Zaprotestowali 
przeciwko niemu w memorjale do kanclerza Rzeszy komisarze ks. 
Adamski i Poszwiński, interweniowali w Berlinie delegaci 
poznańskiej rady żołnierzy i robotników; potępił akcję pod 
wpływem Polaków zjazd przedstawicieli rad żołniersko-
robotniczych obwodu regencyjnego poznańskiego1); ale podobny 
zjazd w Bydgoszczy postanowił wyko- 

’) Względy Niemców socjalistów w poznańskiej radzie robotników i 

żołnierzy zdobywano sobie różnemi środkami, a czasami nawet manewrami. 

Między innemi, gdy miejscowe szersze warstwy niemieckie zaniepokoiły się 

pogłoską o rzekomym pochodzie legionistów polskich na Poznań, posłowie polscy 

zgodzili się jechać z ramienia rady na granicę, by nie dopuścić do starcia z 

żołnierzami niemieckimi (por. oświadczenie prezydjum rady robotniczo-

żołnierskiej w „Kurjerze Poznańskim z 13 listopada r. 1918). „Pochód legionistów 

polskich na Poznań" był oczywiście tworem wystraszonej wyobraźni tych mas 

niemieckich w Poznaniu, które stały pod wpływem socjalistów w radzie żol- 

niersko-robotniczej. 

Jeszcze znamienniejszym przyczynkiem do ówczesnych stosunków była 

odezwa w języku niemieckim, rozrzucona przez samoloty nad Berlinem i innemi 

miastami niemieckiemi w celu przeciwdziałania nasyłaniu oddziałów 

„Heimatschutzu". W odezwie tej czytamy m. i.: „Kamraci, robotnicy, towarzysze 

partyjni! Rewolucyjna ludność Poznania i prowincji — Niemcy, Polacy, Żydzi — 

przesyła Wam braterskie pozdrowienie. My tutaj w wydziale wykonawczym rady 

robotników i żołnierzy w Poznaniu wiemy, że Wam się opowiada 

najróżnorodniejsze wieści i bajki, w które wierzycie, nie mogąc stosunków zbadać. 

My, kamraci, robotnicy i towarzysze partyjni Poznania, którzy całkowicie i w 

pełni stoimy na gruncie rewolucji socjalno-demokratycznej i solidaryzujemy się z 

ruchem berlińskim i obecnym rządem Rzeszy, oświadczamy niniejszem, żc niema 

nic prawdy w tych wszystkich Wam opowiadanych legendach, i że nowy porządek 

nie kosztował dotąd żadnego życia ludzkiego. W Poznaniu samym panuje 

wzorowy spokój i porządek... W najlepszej zgodzie pracują Niemcy, Polacy i 

Żydzi dla wolnego ludu (fur cin freies Volk). Z Poznania nie grozi Wam żadne 

niebezpieczeństwo, przeciwnie, 
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nać uchwałę berlińską, a sam rząd — poza zapewnieniami, że 
„Heimatschutz-Ost,^ nie ma celów politycznych, i poza prze-
mianowaniem go na „Grenzschutz'* * — stanowiska nie zmienił, a 
niemieckie oddziały ochotnicze napływały w dalszym ciągu z 
Rzeszy do Poznańskiego, przynajmniej do obwodu bydgoskiego, do 
Prus Zachodnich i na Górny Śląsk. Później obiecywał Berlin radom 
robotników i żołnierzy, że „Grenz- schutz* tworzony będzie 
wyłącznie z ludności tubylczej, ale w rzeczywistości nie ustało 
zgoła nasyłanie do zaboru pruskiego Niemców z zewnątrz. 

Wywołało to tern większe oburzenie i zaniepokojenie w 
społeczeństwie polskiem, że było ono pod świeżem wrażeniem 
ciężkiego zawodu, aljancko-niemieckie warunki rozej- mowe 
bowiem nie uwzględniały polskiego postulatu ewakuacji zaboru 
pruskiego przez wojska niemieckie. To też atmosfera polityczna 
była przepełniona elektrycznością. Żywioły gorętsze parły już w 
listopadzie do wybuchu, ale kierownicze czynniki polityczne 
powstrzymywały je od tego z dwóch przyczyn: ponieważ uważały 
siły polskie za nieprzygotowane jeszcze1) i liczebnie niedostateczne 
w porównaniu z obecne- mi w poznańskim rejonie fortecznym 
masami żołnierstwa niemieckiego, oraz ponieważ wzgląd na 
koalicję, ściślej mówiąc — na Anglję i Stany Zjednoczone, 
wymagał, by stroną, która sprowokuje walkę zbrojną, byli Niemcy. 

będziemy Wam, jak dotąd, dostarczali wszelkich artykułów żywności. Ale 

protestujemy przeciw „Heimatschutzowi-Ost ... Z Poznania wołamy do Was: 

bądźcie zgodni, trzymajcie mocno to, coście zdobyli, by nam zwycięstwo pozostało 

pewne." Pod odezwą, wydaną wprawdzie przez Twachtmanna, ale nie 

zdementowaną przez Polaków, było podpisanych 11 socjalistów (Niemców i 

Polaków) oraz 11 Polaków narodowców, począwszy od narodowych demokratów, 

jak Marchlewski, Rydlewski i in., a skończywszy na dwóch zwolennikach 

Piłsudskiego: Hulewiczu i Paluchu. — Por. u Hulewicza, str. 42. 

*) Nawet Hulewicz pisze (str. 21): „Stosunek lormacyj polskich oraz 

stosunek ludności cywilnej do oddziałów „Grenzschutzu” zaostrzał się z dniem 

każdym i groził przedwczesnym wybuchem". A dalej pisze (str. 25) już o zaczepce 

niemieckiej, która sprowokowała wybuch powstania wielkopolskiego: „Całą 

organizację tajną w Poznaniu (P. O. W. Z. P.) zaskoczyły zajścia 27 grudnia" 

Polska na przełomie dziejów. T. II- 34 
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W takich warunkach odbyły się wybory do sejmu dziel-
nicowego1) oraz same obrady sejmu (od 3 do 5 grudnia2). Były one 
potężną manifestacją solidarności narodowej i niezłomnej woli 
zjednoczenia się z resztą ziem polskich w nie- podległem państwie. 
Podczas sejmu całe miasto tonęło w barwach polskich. Po mszy 
św., celebrowanej u Fary przez ks. Prymasa, i po silnem kazaniu 
ks. prałata Stychla rozwinął się wśród entuzjazmu ludności pochód 
przez miasto zgórą tysiąca delegatów z Poznańskiego, Prus 
Zachodnich i Wschodnich, Śląska i wychodztwa niemieckiego. 
Sejm dzielnicowy, wysławszy depesze do Wilsona, rządów sprzy-
mierzonych i Focha, do Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i 
Cieszyna, do Czechów i Jugosłowian, wysłuchał referatów 
organizacyjnych komisarzy oraz politycznych Władysława Seydy 
i Władysława Mieczkowskiego, poczem uchwalił rezolucje pod 
adresem koalicji. Pierwsza z nich wnosiła, żebv „naprawiona 
została krzywda rozbiorów Polski przez zwrócenie państwu 
polskiemu tych ziem, które do niego należały przed rozbiorami, 
dokonanemi gwałtem zaborczych autokra- tów ościennych, a które 
obejmują także własne wybrzeże morskie, oraz, żeby — w myśl 
zasad prezydenta Wilsona i uchwał koaljantów w Wersalu — z 
państwem polskiem złączyły się te dzielnice byłego królestwa 
pruskiego, w których mieszka od wieków ludność polska". 
Rezolucja, scharakteryzowawszy pruski system eksterminacyjny, 
oświadczała, że „gdyby wobec tego nie przyznano Polsce prawa 
do wszystkich ziem odwiecznych siedzib ludu polskiego, w 
różnych czasach od Polski oderwanych, byłoby to nietylko 
potwierdzeniem rozbiorów, ale także uświęceniem polityki 
bezprawia i gwałtu, jakich się na ludności polskiej celem 
zupełnego wytępienia jej dopuszczano". 

W dalszej rezolucji sejm protestował przeciw nasyłaniu przez 
Niemców wojska w dzielnice polskie, a nie chcąc 

J) Wybory odbyły się dotychczasowym zwyczajem tej dzielnicy zapomocą 

zebrań wyborczych. 
2) „Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 

1918"; „Kurjer Poznański" z 4, 5, 6 i 7 grudnia t. r. 
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„gwałtu gwałtem odpierać", prosił koalicję o „możliwie spieszną 
opiekę i pomoc przez przysłanie reprezentacji,.., która naocznie się 
przekona o panujących u nas stosunkach". Rezolucja trzecia 
dementowała wersje pogromowe, szerzone w celach antypolskich, 
i prosiła o przysłanie do Polski wojsk polskich, walczących we 
Francji,... dla ułatwienia utrzymania porządku i ładu. Czwarta 
rezolucja stwierdzała, że, „póki rząd polski, złożony z 
przedstawicieli wszystkich dzielnic, nie zamianuje swoich 
urzędowych przedstawicieli przy rządach koalicyjnych i na kongres 
pokojowy", sejm dzielnicowy pozostawia „obronę naszych spraw 
Polskiemu Komitetowi Narodowemu w Paryżu". 

Wezwanie w sprawie armji polskiej we Francji było źle 
sformułowane: armją dysponował Komitet Narodowy Polski, do 
rządów sprzymierzonych należało się tylko zwracać o techniczne 
umożliwienie Komitetowi wysłania armji do kraju. 
Pełnomocnictwo polityczne dla Komitetu Narodowego 
pozbawiono następnie pierwotnych ograniczeń, a mianowicie 
komisarjat Naczelnej Rady Ludowej w telegramie do Komitetu1) 
powierzył mu wobec koalicji „zupełne zastępstwo interesów" 
ludności polskiej w zaborze pruskim. 

Rezolucje pro foro interno wysuwały pod adresem Pił-
sudskiego* 2 *) postulat rządu koalicyjnego, ogólnie zaś domagały 
się rządu, „tworzącego wierne odbicie sił całego narodu", 
zastrzegały się przeciw przesądzaniu sprawy dzielnicy zachodniej 
bez jej zgody i współdziałania, oświadczały się przeciw 
etatyzmowi, a za szerokim samorządem, podkreślały 
niebezpieczeństwo bolszewizmu, a słuszność postulatów zdro 

*) Archiwum K. N. P.; „Kurjer Poznański’4 z 22 grudnia r. 1918. 
2) Komisarz ks. kanonik Adamski w referacie swym powiedział: ,.Naczelna 

Rada Ludowa zwróciła się do Piłsudskiego z zapytaniem, czy w razie zbrojnej 

napaści niemieckiej dałby dzielnicom naszym pomoc. Piłsudski odpowiedział 

przecząco. Wówczas zwróciliśmy się do koalicji o opiekę nad nami. Gdyby 

wszyscy Polacy byli zgodni i karni, stanowilibyśmy największą potęgę na 

wschodzie.,.”. — Tamże, numer z 5 grudnia t. r. — Z owem zapytaniem w imieniu 

Naczelnej Rady Lu 
dowej zwrócił się do Piłsudskiego Wojciech Trąmpczyński, który wobec 

piszącego te słowa oświadczenie ks. Adamskiego potwierdził. 

34’ 
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wego demokratyzmu i t. p. Specjalne uchwały dotyczyły 
administracji oraz dziedzin społecznych, gospodarczych i kul-
turalnych. 

Sejm dzielnicowy powołał 70 przedstawicieli w skład 
Naczelnej Rady Ludowej, która ukonstytuowała się w sposób 
następujący: przewodniczący — dr. Bolesław Krysiewicz z 
Poznania, jego zastępcy — ks. dr. Wolszlegier z Prus Zachodnich 
i poseł ks. Pośpiech ze Śląska, sekretarze — dr. Meissner i 
Rzepecki. Do komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej, który 
posiadał pełnię władzy, powołano oprócz ks. kanonika 
Adamskiego, Korfantego i Poszwińskiego posłów Władysława 
Seydę, Daszewskiego i prezesa Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego Rymera. 

Solidarność narodowa, dojrzałość polityczna i zmysł or-
ganizacyjny, które zamanifestowały się w sejmie dzielnicowym 
społeczeństwa zaboru pruskiego, podziałały i w innych ziemiach 
krzepiąco i wzmocniły prądy dośrodkowe, domagające się 
uzgodnienia frontu i zastąpienia gabinetu klaso- wo-partyjnego 
narodowym rządem porozumienia. Zato zjazd Polskiej Partji 
Socjalistycznej1) potępił dzieło Polaków ziem zachodnich jako 
„zamach na zjednoczenie Polski”, jako „machinacje żywiołów 
reakcyjnych, skierowane do tego, aby zabór pruski odosobnić i 
przeciwstawić rządowi ludowemu”. Zjazd wezwał robotników na 
Górnym Śląsku i w Po- znańskiem do przyjmowania uchwał 
przeciw tej „reakcji”, a za rządem Moraczewskiego. Wezwanie 
skutku nie odniosło. 

Społeczeństwo zaboru pruskiego stało zwarte jak mur. 
Przygniatająca większość społeczeństwa w Galicji i w Cie- 
szyńskiem, a również w Królestwie większość zdecydowana była 
ożywiona temi samemi dążeniami. Ażeby dążenia te mogły 
zwyciężyć ostatecznie i przeforsować utworzenie rządu ogólno-
narodowego, do tego potrzebny był jeszcze impuls czynnika, 
mającego w kraju wyjątkowy autorytet i wielką popularność, jakim 
był Komitet Narodowy Polski w Paryżu i jego reprezentant — 
Ignacy Paderewski. 

* * 

) „Kurjer Poznański" z 14 grudnia r. 1918. 
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Piłsudski zwrócił się był, pomijając Komitet Narodowy Polski, 

bezpośrednio do rządów sprzymierzonych z notyfikacją powstania 

„państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie 

zjednoczonej Polski'*. Piłsudski uczynił to, wysyłając 16 listopada 

radjotelegram do prezydenta Stanów Zjednoczonych i do rządów: 

angielskiego, francuskiego, włoskiego i japońskiego1). Z tą samą 

notyfikacją zwrócił się Piłsudski do rządu niemieckiego i rządów 

innych państw centralnych oraz do krajów neutralnych, czyli, że był 

to akt politycznie neutralny. Znajdował się jednak w radjo- 

telegramach do koalicji zwrot, że „dzięki zmianom, jakie nastąpiły 

wskutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych, wznowienie 

niepodległości i suwerenności Polski staje się faktem 

dokonanym**. Działo się to coprawda już po podpisaniu przez 

Niemców rozejmu, który był przypieczętowaniem całkowitej ich 

klęski, ale bądź co bądź Piłsudski uznawał znaczenie zwycięstwa 

koalicji dla wyzwolenia Polski. Pod notyfikacją figurowało 

nazwisko Piłsudskiego jako naczelnego wodza z kontrasygnatą 

Filipowicza za ministra spraw zagranicznych, — forma niezwykła 

w stosunkach międzynarodowych. 
Dnia następnego Filipowicz zwrócił się do ministrów spraw 

zagranicznych Anglji, Francji, Portugalji, Włoch, Stanów 
Zjednoczonych i Japonji* 2) z prośbą o wysłanie do Warszawy 
reprezentantów oficjalnych i zapowiedział przyjazd delegacji rządu 
polskiego do stolic krajów sprzymierzonych. 

Ponadto skierował Piłsudski pod adresem Focha radjotelegram 

dla Wilsona3), w którym prosił go o „zgodę, aby polskie oddziały 

wojskowe, skupione pod sztandarem amerykańskim, zostały 

możliwie prędko skierowane do Polski i włączone do armji 

polskiej**. Samemu zaś Fochowi-1) Piłsudski przedkładał tę samą 

prośbę w odniesieniu do „wojsk polskich, będących obecnie częścią 

armji francuskiej**. 

ł) „Monitor Polski” z 18 listopada r. 1918. 

-) Tamże, numer z 19 listopada t. r. 
3) i 4) Tamże, numer z 18 listopada t, r. 
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Wszystkie te posunięcia wobec koalicji dokonane zostały 
ponad głową Komitetu Narodowego Polskiego, uznanego przez 
rządy sprzymierzone za reprezentację Polski zjednoczonej i 
niepodległej oraz za władzę polityczną armji polskiej we Francji, 
armji samodzielnej, narodowej, a nie — jak się wyrażał Piłsudski 
— „części armji francuskiej". Powstała stąd sytuacja drażliwa: 
Foch oddał radjotelegram Dmowskiemu z uwagą, że to sprawa nie 
francuskiego naczelnego dowództwa, lecz Komitetu Narodowego 
Polskiego, a rządy sprzymierzone nie odpowiedziały na notyfikację 
Piłsudskiego. 

Mimo zajścia tego, które godziło w całą podstawę polityczną 
Komitetu Narodowego Polskiego, Komitet ze swej strony pragnął, 
by żywioły, solidaryzujące się z nim w kraju, doszły do 
porozumienia z Piłsudskim, tak, jak nakłaniał je oddawna do 
uzgodnienia frontu z lewicą, chociażby za cenę w danej chwili 
przewagi w rządzie żywiołów lewicowych. Omawiano te sprawy w 
Komitecie w drugiej połowie listopada1), odrzucając projekty 
delegata z Galicji, które zmierzały do przeciwstawienia się rządowi 
socjalistów i radykałów z ramienia Piłsudskiego ewentualnie siłą. 
Dmowski, wróciwszy z Ameryki, przychylił się do naszego 
poglądu. 

Ponieważ Komitet uważał zharmonizowanie stosunków 
politycznych w kraju za warunek powodzenia Polski na konferencji 
pokojowej, a rozbicie za drogę do klęski, postanowił wydelegować 
do Warszawy Stanisława Grabskiego, który miał z dawnych 
czasów stosunki z Piłsudskim i socjalistami. Grabski pojechał do 
Polski* i 2) z wyraźnym mandatem Komitetu, by bezwzględnie 
zapobiec dalszemu rozdarciu społe 

*) O tem i faktach następnych: protokóły pos. K. N. P. z 16, 22 

i 23 listopada r. 1918; Dmowski, str. 413. 
2) W tym samym czasie został do Komitetu Narodowego skoop- towany Jan 

Żółtowski (z Poznańskiego), prezes komitetu redakcyjnego polskich wydawnictw 

encyklopedycznych w Fryburgu szwajcarskim, który się przeniósł do Paryża. Z 

kraju przybyli wówczas do Paryża: Ludwik Włodek jako delegat Koła 

Międzypartyjnego Królestwa i Ludwik Puget z ramienia Związku 

Międzypartyjnego Galicji. — Protokóły pos. K. N. P. z 13 i 14 listopada t. r. 
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czeństwa i doprowadzić do kompromisu, chociażby na przej-
ściowy czas rokowań pokojowych. Grabskiemu towarzyszyli w 
podróży1) kapitan Zwisłocki2), wiozący list Hallera do Pił-
sudskiego, i porucznik Malinowski. 

Po krótkim pobycie w Krakowie i zaznaczeniu tam wobec 
przedstawicieli prasy3), że ,,dla obrony sprawy polskiej winien cały 
naród zjednoczyć się zarówno nawewnątrz, jak nazewnątrz, by ten 
jednolity front zaważył w chwili decydującej", Grabski udał się do 
Warszawy, gdzie, począwszy od 5 grudnia, odbył szereg 
konferencyj zarówno z Piłsudskim, jak z różnemi ugrupowaniami 
politycznemi. Już po kilku dniach prasa doniosła4), że dochodzi do 
porozumienia między Grabskim a naczelnikiem państwa, że 
natomiast nieprawdopodobne jest uzgodnienie poglądów między 
Grabskim a rządem i stojącemu za nim stronnictwami. 

W tym też sensie wysłał Grabski w połowie grudnia ra- 
djotelegram do Komitetu Narodowego Polskiego6). Stwierdzał w 
nim, że rokowania z naczelnikiem państwa ,.ustaliły jedność w 
sprawie granic Polski, przedstawionych przez Komitet 
Narodowy", przyczem Piłsudski podniósł, że ,,ze względów 
strategicznych jest konieczne, by rzeki graniczne Uła, Berezyna, 
Słucz, Horyń i Uszyca znajdowały się całkowicie w ręku polskiem, 
t. zn., żeby granica państwowa była odpowiednio poza nie 
wysunięta". Piłsudski — komunikował Grabski — uznawał, że 
Polska stoi w rzędzie państw koalicji, 

*) Grabski jechał za paszportem dyplomatycznym K. N. P. przez Włochy i 

Austrję, korzystając z wolnego przejazdu dla władz koalicyjnych. 
2) Kap. Zwisłocki i dr. Hubicki przyjechali byli do Paryża z Warszawy z 

ramienia Polskiej Organizacji Wojskowej, referowali o swej działalności w 

Komitecie N. P. i zostali przyjęci do misji wojskowej francusko-polskiej — 

protokóły pos. K. N. P. z 16 i 18 listopada r. 1918. 
3) „Głos Narodu" z 4 grudnia t. r. — Do Krakowa przybył też po kilku 

dniach Stanisław Stroński, który przez pewien czas zapoznawał się w Paryżu z 

sytuacją międzynarodową i pracami Komitetu N. P., o czem udzielił prasie 

krajowej szeregu wywiadów. Stroński udał się wkrótce znowu do Paryża. 

*) „Kurjer Poznański" z 8 grudnia t. r. 

“) Archiwum K. N. P. 
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i był gotów „wejść w stan wojny z Niemcami, poddać organizujące 
się w kraju wojska pod zwierzchnicze dowództwo naczelnego 
wodza wszystkich sił zbrojnych ententey, marszałka Focha,... 
powierzyć... Komitetowi Pol 
skiemu w Paryżu reprezentację Polski w rokowaniach między 
aljantami i na kongresie pokojowym, przy jednoczesnej reor-
ganizacji Komitetu przez powiększenie go reprezentantami z kraju 
(na co Grabski zgodził się „w myśl własnych uchwał'1 Komitetu) i 
rewizji konwencji militarnej, zawartej przez Komitet z rządem 
francuskim, stosownie do potrzeb formowania wojska w kraju, a 
nie zagranicą”. Radjotelegram donosił ostatecznie, źe na 
przedstawienie Grabskiego, iż rozwiązanie wszystkich tych 
zagadnień wymaga utworzenia rządu, jednoczącego wszystkie 
dzielnice Polski i wszystkie poważne stronnictwa, Piłsudski 
oświadczył się za jednością i upoważnił Grabskiego do rokowania 
ze stronnictwami, wyraził jednak „wątpliwości, czy misja (ta) 
może się w obecnym stanie udać pod względem pogodzenia 
stronnictw w dawnem Królestwie, co nie wyklucza... możliwości 
utworzenia rządu jednoczącego wszystkie dawne zabory”. 

O ile chodziło o politykę zagraniczną, brzmiał przeto raport 
optymistycznie, — jak wykazała przyszłość — za optymistycznie. 
Perspektywy sytuacji wewnętrzno-politycznej nie przedstawiały 
się pogodnie. Przytem było niezrozumiałe, dlaczego Piłsudski, 
jeżeli — jak mówił Grabskiemu — był zwolennikiem uzgodnienia 
frontu, nie wywarł autorytetem swym nacisku na lewicę Królestwa, 
by się zgodziła na porozumienie w imię wielkich wartości, 
będących w grze na terenie międzynarodowym. 

Poza sferami wyraźnie lewicowemi rozumiano w całej Polsce 
konieczność zharmonizowania stosunków i wysiłków. W b. 
zaborze pruskim, kroczącym pod Naczelną Radą Ludową, sytuacja 
była zupełnie skrystalizowana. Społeczeństwo b. zaboru 
austrjackiego miało w tym okresie przejściowym początkowo dwa 
organy naczelne: Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie i 
powstały we Lwowie, po jego uwolnieniu, tymczasowy Komitet 
Rządzący. Prezydja dwóch tych władz uchwaliły na zjeździe 13 i 
14 grudnia w Krako 
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wie statut, przekształcający je w jedną Komisję Rządzącą na Galicję, 
Śląsk, Orawę i Spisz z siedzibą we Lwowie1). Pre- zydja uchwaliły 
ponadto rezolucję, w której zaznaczyły, źe „z za ad woleniem 
spoglądają na dokonaną konsolidację w dwóch byłych zaborach’ 
i’uznarją? Jż dla dobra ojczyzny potrzebne jest, aby takie 
zjednoczenie stronnictw nasi^priłr' we wszystkich trzech 
dzielnicach, i aby w wyniku tej konsolidacji powstał rząd 
narodowy”. Rezolucję podpisali wszyscy obecni oprócz socjalistów, 
którzy — jak na naradzie w Warszawie przed powstaniem rządu 
Świeżyńskiego — i tym razem zostali na uboczu, by ich 
zaangażowanie się nie było źle przyjęte przez Polską Partję 
Socjalistyczną Królestwa. 

Dnia 20 grudnia przedstawiciele Naczelnej Rady Ludowej w 
Poznaniu oraz stronnictw politycznych Królestwa i b. zaboru 
austrjackiego — z wyjątkiem socjalistów, „wyzwoleńców” Thugutta 
i mniejszych grup lewicowych Królestwa — ogłosili w Warszawie 
zbiorowe oświadczenie programowe* i 2). Stwierdziwszy „niezłomną 
wolę i stanowcze żądanie całego narodu polskiego,... aby ścisły 
sojusz narodu, zawiązany w czasie wojny z państwami koalicji,... 
także nadal, po zawarciu pokoju, w całej mocy pozostał i w najdalsze 
przetrwał lata”, oświadczenie zapowiadało, że „naród polski 
przeciwstawi się z całą energją zarówno wszelkim objawom 

*) „Głos Narodu* z 14, 15 i 17 grudnia r. 1918; „Kurjer Poznański" z 24 

grudnia t. r. — W skład Komisji Rządzącej wchodziło 48 osób: 12 ludowców, 9 

narodowych demokratów, 9 socjalistów, 6 demokratów, 6 konserwatystów’, 2 ze 

Zjednoczenia Narodowego, 2 katolicko-ludowych 

i 2 postępowych demokratów. 
2) „Kurjer Poznański** z 25 grudnia t. r. — Pod oświadczeniem figurowały: 

Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu, Zjednoczone Polskie Stronnictwo Ludowe 

Królestwa Polskiego i Galicji, Narodowy Związek Robotniczy, Polskie 

Zjednoczenie Ludowe, Stronnictwo Chrze- ścijańsko-Demokratyczne, Stronnictwo 

Demokratyczno-Narodowe w Królestwie Polskiem, Galicji i na Śląsku, 

Stronnictwo Polityki Realnej, Polska Partja Postępowa, Związek Niezawisłości 

Gospodarczej, Zjednoczenie Narodowe, Stronnictwo Budowy Zjednoczonej Polski, 

Związek Budowy Państwa Polskiego, Stronnictwo Pracy Narodowej i Polskie 

Stronnictwo Demokratyczne. 
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zaborczości państwowej, której ofiarą stała się Polska, jako i 

objawom zdziczenia i anarchji, jakie obecnie toczą organizm 

państwa i narodu rosyjskiego". Stronnictwa wyrażały koalicji 

wobec zbliżającej się konferencji pokojowej wdzięczność i 

zaufanie, źe „mądrość i sprawiedliwość (jej) mężów stanu zwrócą 

nam naszą Polskę, która, oparta o własne wybrzeże morskie i 

dawny polski port w Gdańsku, silna i żywotna tak pod politycznym, 

jak gospodarczym względem, stanie się trwałą gwarancją nowych 

zasad prawa i porządku, jakie ustanowi uchwała mocarstw". 

Stronnictwa upraszały ostatecznie Komitet Narodowy Polski w 

Paryżu o zakomunikowanie tego oświadczenia rządom wszystkich 

państw sprzymierzonych. 
Był to akt doniosły zarówno treścią swą, jak podpisami, 

reprezentującemi olbrzymią zjednoczoną większość narodu 
polskiego, oraz tern, źe zwracał się do Komitetu Narodowego 
Polskiego, jako przedstawicielstwa narodu polskiego wobec 
koalicji. 

Na kilka dni już przedtem stronnictwa Królestwa Kon-

gresowego, zjednoczone w Międzypartyjnem Kole Politycz- nem, 

wysłały pismo do Komitetu Narodowego Polskiego1), „jako 

jedynej uznanej reprezentacji narodu polskiego zagranicą", 

składając hołd ideałom, którym Koło Międzypartyjne wierne było 

„przez cały czas wojny mimo strasznego ucisku i podstępnych 

pokus wrogów naszych", a które „dzięki wspaniałym zwycięstwom 

wojsk państw sprzymierzonych i niezłomnej wytrwałości ich 

ludów święcą dziś ten wspaniały triumf". Pismo wyrażało 

przekonanie, źe Polska „solidarnie stanie w wiernem przymierzu z 

mocarstwami koalicji na straży najwyższych ideałów ludzkości". 

„Kurjer Poznański" z 20 grudnia r. 1918. — Podpisy były następujące: 

Stronnictwo Polityki Realnej — Tallen - Wilczewski; Stronnictwo 

Demokratyczno - Narodowe — Gościcki; Polska Partja Postępowa — Aleksander 

de Rosset; Zjednoczenie Narodowe — dr. Staniszkis; Stronnictwo Demokracji 

Chrześcijańskiej — Jeleński; Związek Niezawisłości Gospodarczej — Kiślański; 

Stronnictwo Odrodzenia Narodowego — dr. Dymowski. 
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Równocześnie odbywały się w kraju zgromadzenia polityczne, 
które popierały powyższe poglądy. Jednem ze znamiennie j szych 
było zebranie inteligencji z wszystkich stron Polski w Zakopanem 
dnia 17 grudnia1). Domagało się ono od rządu zawarcia 
najściślejszego przymierza z państwami koalicji; przesyłało 
pozdrowienie Polakom b. zaboru pruskiego, „którzy przyświecają 
całej Polsce wzniosłym przykładem jedności i wytrwania i 
stanowią dzisiaj najsilniejszą strażnicę polskości"; wyrażało 
„najzupełniejsze uznanie dla przewidującej i patrjotycznej 
działalności Komitetu Narodowego Polskiego"; ostatecznie żądało 
natychmiastowego ustąpienia rządu Moraczewskiego „ze względu 
na szkodliwą (jego) dla sprawy polskiej działalność" i utworzenia 
rządu nowego, złożonego „z najgodniejszych i najzasłużeńszych 
przedstawicieli wszystkich stronnictw i wszystkich ziem polskich". 

Powołując się na wolę zjednoczonej opinji publicznej (z 
wyjątkiem socjalistów i grupy Thugutta), Grabski przedstawił 
naczelnikowi państwa projekt utworzenia rządu narodowego i 
wszechdzielnicowego według następującej koncepcji 
kompromisowej2): prezydent rządu i minister spraw wojskowych 
— Piłsudski; trzech zastępców prezydenta — przedstawiciel b. 
zaboru pruskiego, ludowiec i socjalista; b. zabór pruski — sprawy 
wewnętrzne, skarb i likwidacja spraw tego zaboru; ludowcy — 
rolnictwo, odbudowa kraju, roboty publiczne, zdrowie, oświata, 
likwidacja spraw b. zaboru austriackiego i jedno ministerjum bez 
teki; Narodowa Demokracja — sprawy zagraniczne i 
sprawiedliwość; Polska Par- tja Postępowa — przemysł i handel; 
Narodowy Związek Robotniczy — opieka społeczna i jedno 
ministerjum bez teki; Chrześcijańska Demokracja — jedno 
ministerjum bez teki; realiści — likwidacja spraw b. zaboru 
rosyjskiego; socjaliści — komunikacja, aprowizacja, praca i jedno 
ministerjum bez teki; Zjednoczenie Narodowe — poczta. 

Ale socjaliści i ludowcy Thugutta nic reagowali w dalszym 
ciągu nawet na dyskusję co do zmiany gabinetu Mora- 

ł) „Kurjer Poznański" z 29 grudnia r. 1918. 
3) Tamże, numer z 24 grudnia t. r. * 
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czewskiego, a Piłsudski zajmował stanowisko wyczekujące, „aż 
wybory wykaźą, kto ma większy wpływ w kraju — socjaliści czy 
narodowcy"1). Wówczas wystąpił Grabski (26 grudnia) z listem 
otwartym do Polskiej Partji Socjalistycznej2). Podkreślił w nim 
ciężką jej odpowiedzialność za niedopuszczanie do uzgodnienia 
frontu polskiego, którego wymagają wielkie zadania polityki 
polskiej na niedalekiej konferencji pokojowej. Komitet Narodowy 
Polski w Paryżu powinien przemawiać w imieniu nie większości 
tylko narodu, lecz narodu całego i jego rządu, a tymczasem rząd 
Mora- czewskiego ,,uczynił wszystko, by uniemożliwić sobie 
stosunki z koalicją". Po sprawie Kesslera, wysłaniu przedstawi-
ciela do Berlina, mianowaniu agentami w krajach neutralnych 
znanych wrogów koalicji antyniemieckiej i t. p.—oświadczał 
Grabski — mowy niema o zaufaniu koalicji do rządu 
Moraczewskiego. Chodzi zaś nietylko o sprawę granic, ale także o 
niezbędną pomoc gospodarczą koalicji dla Polski. „Każdy tydzień 
istnienia dłużej tego rządu — pisał Grabski — to tydzień dłużej 
bez kredytu, bez aprowizacji, bez surowców, bez maszyn. I za ten 
tydzień dłużej Waszych rządów partyjnych płaci lud roboczy 
brakiem pracy i niepomierną drożyzną wszystkich towarów. Lud 
polski zamiast korzystać narówni z ludem francuskim, angielskim 
i włoskim z dobrodziejstw zwycięstwa, ugina się pod ciężarem 
drożyzny i bezrobocia narówni ze zwyciężonymi Niemcami. 
Zapobiec temu może tylko rząd nowy, rząd nie jednej partji, ale 
jednoczący wszystkie dzielnice Polski i wszystkie poważne 
stronnictwa... Bo z rządem jednostronnie partyjnym, w jaskrawej 
będącym sprzeczności z wolą ogromnej większości narodu, nikt 
nie ze- chce zawierać umów ani finansowych ani ekonomicznych." 
Podkreśliwszy, że podczas kiedy w Galicji przedstawiciele 
socjalistyczni pracują wespół z przedstawicielami innych 
stronnictw w Komisji Rządzącej, w Warszawie socjaliści od-
mawiają wogóle wszelkiej rozmowy, Grabski wezwał ich raz 

Informacja Głąbińskiego o rozmowie Piłsudskiego z delegatami 

Narodowej Demokracji. 
2) „Kurjer Poznański” z 3 stycznia r. 1919. 
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dobra ojczyzny. 

Słowa te nie trafiły do przekonania Polskiej Partji 
Socjalistycznej Królestwa, bo całe jej rozumowanie polityczne było 
nastawione na wybory. „Robotnik" (z 22 grudnia) wołał w artykule 
p. t. „My albo oni": „Wybory dadzą przewagę nam albo tamtym. 
Drogi połowicznej niema". Jak widzieliśmy już, był to sposób 
myślenia i Piłsudskiego. 

Akcja przeto Stanisława Grabskiego, o ile chodziło o sytuację 
wewnętrzno-polityczną, nie dała wyniku bezpośredniego, ale, 
przyczyniając się do pogłębienia świadomości społeczeństwa, że 
interes Polski wymagał bezwzględnie powołania, choćby tylko na 
czas konferencji pokojowej, rządu porozumienia, akcja ta podcięła 
silnie gabinet Moraczewskiego i utorowała pośrednio drogę 
rządowi Paderewskiego. 

Szanse Moraczewskiego spadały w opinji publicznej z każdym 
tygodniem coraz bardziej, a równocześnie potęgował się autorytet 
Komitetu Narodowego Polskiego i rosło pragnienie, by w kraju 
powstał rząd narodowy, stojący w związku z Komitetem1). 

Dnia 15 grudnia stanął w Paryżu Paderewski. Tego samego 
dnia wziął udział w posiedzeniu Komitetu Narodowego 
Polskiego2), serdecznie w nim powitany. Paderewski zako-
munikował Komitetowi, że zdecydował się pojechać do kraju, by 
spróbować doprowadzić zwalczające się tam prądy polityczne do 
zgodnego mianownika. Uznaliśmy jego postanowienie 
jednomyślnie za bardzo szczęśliwe, zdając sobie z tego sprawę, że 
wielkie imię i olbrzymia popularność Paderew- 

») Chociaż cały wysiłek Grabskiego szedł, zgodnie z udzielonym mu przez 

Komitet Narodowy mandatem, w kierunku doprowadzenia w kraju za wszelką 

cenę do zgody między stronnictwami i do porozumienia z Piłsudskim, 

Błociszewski w pracy swej (str. 142 i n.) przedstawia misję Grabskiego jako próbę 

narzucenia przez Komitet władzy swej społeczeństwu w kraju. 
2) 0 tem i faktach następnych: protokół pos. K. N. P. oraz załącznik. 
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skiego jako obywatela i patrjoty, szczególnie od czasów ufun-
dowania pomnika grunwaldzkiego w Krakowie w roku 1910, może 
w Warszawie zaważyć rozstrzygająco na szali. Po prze-
prowadzeniu szczegółowej dyskusji uchwaliliśmy trzy rezolucje. 
Pierwsza brzmiała: „O ile w kraju stworzy się rząd istotnie 
narodowy, koalicyjny, uznany przez większość narodu i dający 
rękojmię trwałości, dążeniem Komitetu Narodowego Polskiego 
będzie pełnić do czasu zawarcia pokoju funkcje ministerjum spraw 
zagranicznych. Delegatów na kongres pokoju wyznaczy w takim 
razie Komitet Narodowy Polski w porozumieniu z rządem 
narodowym.“ Rezolucja druga wskazywała doniosłość pozyskania 
dla Komitetu kilku nowych członków z kraju, „przedstawiających 
zwłaszcza te grupy społeczne i odłamy lewicowe, które nie są 
jeszcze w Komitecie Narodowym reprezentowane". Rezolucja 
trzecia mówiła o podziale prac kongresowych na komisje i spro-
wadzeniu rzeczoznawców z kraju. 

Zarówno na tem posiedzeniu Komitetu, jak i na następnych1), 
mówcy, szczególnie Dmowski, kładli nacisk na niemożliwość 
rządów jednostronnych, klasowo-partyjnych, a zarazem na 
konieczność dojścia do kompromisu z Piłsudskim i lewicą celem 
stworzenia rządu porozumienia. To samo stanowisko zajęliśmy na 
konferencji z delegatami z kraju Gar- bińskim, Władysławem 
Grabskim (z Poznańskiego), Leonem Łubieńskim, Wawrzyńcem 
Puttkamerem i Widomskim, z których pierwszy wracał właśnie do 
Warszawy. Tych samych zresztą poglądów broniliśmy w prasie 
koalicyjnej2). 

Z tym też programem udał się Paderewski, reprezentując 
Komitet Narodowy Polski, do kraju. Jechał via Anglję, a stamtąd 
na krążowniku brytyjskim do Gdańska, gdzie stanął w pierwsze 
święto Bożego Narodzenia, by udać się zaraz do Poznania. 
Przybycie tam Paderewskiego 26 grudnia w towarzystwie 
angielskiej misji wojskowej spowodowało manifestacje 
patrjotyczne i przyspieszyło wybuch konfliktu zbrój- 

J) Protokóły pos, K. N. P. z 21 i 22 grudnia r, 1918. 
2) Np. wywiad piszącego te słowa w paryskiej „Information" z 28 grudnia 

t. r. 
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nego między Niemcami a Polakami, o czem mowa będzie osobno. 
Z Poznania udał się Paderewski do Warszawy, gdzie go ludność 
powitała 3 stycznia roku 1919 entuzjastycznie. Dnia 4 stycznia 
odbył Paderewski konferencję z Piłsudskim1) i wykazywał mu 
konieczność powołania do życia rządu narodowego, naczelnik 
państwa zajął jednakowoż stanowisko odmowne. 

Paderewski pojechał do Krakowa rokować z tamtejszemi 
stronnictwami, a tymczasem w Warszawie w nocy z 4 na 5 stycznia 
Eustachy Sapieha, Jerzy Zdziechowski, Ludomir Czerniewski, dr. 
Tadeusz Dymowski i pułkownik Januszajtis dokonali 
bezkrwawego i wogóle nietragicznego zamachu stanu. Ministrowie 
Moraczewski, Thugutt i Wasilewski byli przez pół dnia 
aresztowani. Szef sztabu generalnego Szeptycki zlikwidował 
zamach z łatwością, „nie wchodząc w polityczne (jego) momenty”, 
lecz przeciwny „wciąganiu wojska polskiego do zamachów stanu” 
oraz temu, by ze względów partyjnych „wojsko miało do siebie 
strzelać”2). Całe zajście — jak stwierdziła prasa3) — nie stało w 
żadnym związku ze zor- ganizowanemi stronnictwami4). 

Tymczasem dnia 3 stycznia wystąpiła poznańska Naczelna 
Rada Ludowa z apelem do narodu polskiego5) o zespolenie 
wszystkich jego sił, projektując powołanie do życia „Naczelnej 
Rady Narodu Polskiego, złożonej z przedstawicieli całej Polski, 
jako wyrazu jednolitej woli narodu i najwyższego organu kontroli 
polskiej polityki państwowej . Dwie miały jej przyświecać myśli 
przewodnie: sojusz ścisły 

‘) „Kurjer Poznański" z 6 stycznia r. 1919. 

*) Komunikat Polskiej Agencji Prasowej w „Monitorze Polskim" z 8 stycznia 

t. r. 
3) „Kurjer Warszawski" z 6 stycznia t. r. 
ł) Tern mniej oczywiście z Komitetem N. P., na który mieli się jakoby 

powołać niektórzy zamachowcy (por. cytowany komunikat Pol. Agencji Pras.), by 
wygrać na swoją korzyść organizację, mającą w kraju autorytet. Jak już wiemy z 
odnośnych protokółów, K. N. P, odrzucał wszelką myśl zamachu i był za 
porozumieniem z Piłsudskim i lewicą w interesie wzmocnienia stanowiska Polski 
na konferencji pokojowej. 

5) „Kurjer Poznański" z 9 stycznia t. r. 
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z koalicją i ,.przekształcenie organiczne w duchu demokratycznym 
ustroju wewnętrznego, oparte na ładzie i porządku". Dla dokonania 
tego dzieła Naczelna Rada Ludowa wezwała organizacje 
polityczne wszystkich ziem polskich, aby ze- chciały wysłać 
przedstawicieli swych do Warszawy, i to 25 z b. zaboru 
austrjackiego (podobnie jak z b. zaboru pruskiego) i 50 z 
Królestwa. Odezwa proponowała jako termin — dzień 12 stycznia. 

Na inicjatywę tę zareagowały wszystkie stronnictwa, które 
podpisały były oświadczenie programowe z 20 grudnia roku 
19181). Stwierdziły one, że dla dobra narodu jest pożądane, ażeby 
do Rady wszechdzielnicowej weszli także przedstawiciele 
ugrupowań, które reprezentuje rząd Mora- czewskiego. 
Paderewski usiłował nakłonić rząd2), aby jeszcze przed zebraniem 
się sejmu uznał Naczelną Radę Narodu Polskiego jako czynnik, z 
którego ręki władza naczelna państwa, dotąd pochodząca od rady 
regencyjnej, otrzymałaby sankcję. Moraczewski odpowiedział, że 
skład tej Rady nie będzie odpowiadał ustosunkowaniu sił w 
narodzie, zresztą odesłał Paderewskiego ,,ze względu na brak 
czasu" ministrów do stronnictw lewicowych, a te powzięły decyzję 
odmowną. Opinja publiczna obróciła się tern bardziej przeciwko 
lewicy, a rząd stracił doreszty grunt pod nogami. 

Gdy to się działo w Warszawie, była już w Paryżu delegacja 
naczelnika państwa, składająca się z prezesa dr. Kazimierza 
Dłuskiego, sekretarza generalnego Michała Sokol- nickiego, prof. 
Antoniego Sujkowskiego i kapitana Wieniawy- Długoszewskiego. 
Funkcje sekretarza pełnił porucznik Mościcki3). 

„Kurjer Warszawski" z 9 stycznia r. 1919. 

2) „Kurjer Poznański" z 14 stycznia t. r. 

3) Przyjazd delegacji został poprzedzony w drugiej połowie grudnia 

przybyciem do Paryża dla akcji prasowej Stanisława Hempla, który, dysponując 

funduszami i poufnemi rekomendacjami, znalazł dostęp do redakcji „Tempsa' i 

inspirował go w sensie przychylnym dla Piłsudskiego i jego delegacji, a ujemnym 

dla Komitetu Narodowego Polskiego. 
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Gdy rząd francuski otrzymał radjotelegram Filipowicza z dnia 
17 listopada, który zawiadamiał go o nastąpić mającem wysłaniu 
przez Piłsudskiego delegacji do krajów koalicji, zamierzał 
pierwotnie zatrzymać delegację w Szwajcarji i uprosić Komitet 
Narodowy Polski, by skierował tam swoich przedstawicieli dla 
wejścia w kontakt z wysłannikami naczelnika państwa1). Stanęło 
ostatecznie w myśl propozycji Komitetu na tern, źe delegację wpuści 
się do Francji, ale w Paryżu skieruje się ją do Komitetu. Rząd angiel-
ski ze swej strony gotów był z jej członkami rozmawiać, lecz w 
celach wyłącznie informacyjnych, gdyż stał na stanowisku, źe uznać 
mógłby do czasu zwołania sejmu konstytucyjnego wyłącznie rząd 
koalicyjny2). 

Dnia 23 grudnia August Zaleski, obecnie charge d‘afłai- res 
rządu polskiego w Bernie szwajcarskim, doniósł Janowi 
?4odzelewskiemu, delegatowi tamże Komitetu Narodowego 
Polskiego3), źe z Warszawy jedzie do Paryża delegacja „w celu 
porozumienia się z mocarstwami entente‘y i z Komitetem paryskim 
po definitywnej rozmowie komendanta Piłsudskiego z p. 
Grabskim'*. Gdy delegacja przybyła do stolicy Francji 4 stycznia, 
porucznik Mościcki oświadczył zaraz tego samego dnia w urzędzie 
protokółu ministerjum spraw zagranicznych’), że członkowie 
delegacji ,,pragną ministrowi Pichonowi złożyć krótką wizytę 
kurtoazyjną, by mu podziękować za ułatwienie wjazdu do Francji". 
Dnia 6 stycznia szef protokółu Martin wystosował list do prezesa 
delegacji Dłuskiego5), pisząc: „Zgodnie ze zwyczajem jest rzeczą 
Komitetu Narodowego Polskiego, uznanego przez rządy 
sprzymierzone, przedstawiać ministerjum spraw zagranicznych 
osoby Pańskiej narodowości". Była to odpowiedź z natury rzeczy 
dotkliwa dla delegacji naczelnika państwa, ale 

*) O tem i faktach następnych: protokóły pos. K. N. P. z 24 i 28 listopada r. 

1918; tak samo później — prot. z 4 stycznia r. 1919. 

’) List Sobańskiego z 28 list. r. 1918 do prezesa K. N. P. — archiwum. 
3) Archiwum K. N. P. 

*) Smogorzewski, str. 48. 
6) Tamże. 

Polska na przełomie dziejów- T- II. 35 



 

546 

rzeczowo słuszna. Stanowisko inne byłoby nielojalnością rządu 
francuskiego wobec uznanego przez siebie Komitetu Narodowego 
Polskiego. Ze strony zaś delegacji Piłsudskiego zwrócenie się do 
francuskiego ministerjum spraw zagranicznych z pominięciem 
Komitetu było dla Komitetu tak samo obraźliwe, jak wysłanie 
ponad jego głową w listopadzie przez Piłsudskiego i polskie 
ministerjum spraw zagranicznych no- tyfikacyj, zawiadomień i 
wezwań radiotelegraficznych bezpośrednio do rządów 
sprzymierzonych i do marszałka Focha. Wskutek odpowiedzi szefa 
protokółu na Quai d‘Orsay delegacja zrozumiała, że z rządem 
francuskim mogą Polacy mówić wyłącznie przez Komitet 
Narodowy Polski. 

Komitet nakreślił sobie 4 stycznia1) następujące linje 
postępowania w stosunku do delegacji naczelnika państwa: będzie 
się żądało, 1) by Piłsudski uznał Komitet za przedstawicielstwo 
polskie wobec koalicji, 2) by w kraju utworzony został rząd 
porozumienia, 3) by armja polska we Francji stanowiła 
podstawowe kadry armji polskiej w kraju. Do rokowań z Dłuskim 
i jego kolegami Komitet wyznaczył Dmowskiego, Zamoyskiego, 
Wielowieyskiego i piszącego te słowa, a jako zastępcę 
Żółtowskiego. 

Dnia 5 stycznia Dłuski i Sokolnicki zwrócili się piśmiennie 
do prezesa Komitetu* 2) o naznaczenie wspólnej konferencji 
oficjalnej, a ponadto Dłuski poprosił Dmowskiego przez dr. 
Hubickiego o rozmowę osobistą. Ta ostatnia odbyła się 6 stycznia, 
a w jej toku Dłuski wręczył Dmowskiemu list Piłsudskiego z 21 
grudnia i list Stanisława Grabskiego z 20 grudnia. W pierwszym 
donosił Piłsudski, że wysyła delegację dla porozumienia się z 
Komitetem celem wspólnego działania wobec sprzymierzonych i 
prosił Dmowskiego o ułatwienie rokowań dla dobra sprawy; w 
drugim wywodził Grabski mniej więcej to samo, podkreślając 
ponadto, że wysłannicy są delegatami osobistymi Piłsudskiego a 
nie rządu. 

x) Protokół. 
2) O tem, o faktach i dokumentach następnych: protokół pos. K. N. P. z 7 

stycznia wraz z załącznikami i protokół pierwszego posiedzenia z delegacją 

Piłsudskiego — archiwum K. N. P. 
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Od przyjaznego brzmienia osobistego listu Piłsudskiego 
odbiegały urzędowe dokumenty nominacyjne, które brzmia- ły: 
„Mianuję Pana członkiem nadzwyczajnym delegacji 
dyplomatycznej, udającej się do państw koalicji i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej celem nawiązania oficjalnych 
stosunków dyplomatycznych z rządami tych państw". Nic o 
Komitecie Narodowym Polskim, a wyłącznie o nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych z rządami sprzy- mierzonemi, z 
któremi stosunki te były przez Komitet w imieniu Polski dawno już 
nawiązane. Pisma nominacyjne leżały na linji tych poczynań, które 
przechodziły nad Komitetem do porządku. Ponieważ tych 
poczynań, i to oficjalnych, było szereg, a krok odmienny — list 
Piłsudskiego — był odosobniony i miał charakter prywatny, przeto 
wzbudziło to w członkach Komitetu podejrzenie i wytworzyło 
atmosferę rezerwy1). 

Na wstępie konferencji przedstawicieli Komitetu z delegacją 
Piłsudskiego* i 2) delegacja oświadczyła, że pragnie uzyskać 
audjencję u prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej, by mu 
notyfikować objęcie władzy przez naczelnika państwa. Dmowski 
odpowiedział, że to jest rzeczą niemożliwą, ponieważ według 
przyjętych zwyczajów tylko monarchowie, wstępując na tron, 
notyfikują to przez osobne misje. Do sprawy tej delegacja wracała 
kilkakrotnie, usiłując Komitet pozyskać dla swego planu 
propozycją, by misja specjalna, mająca się udać do prezydenta, 
składała się w połowie z członków delegacji, w połowie z członków 
Komitetu. Ale Komitet z przyczyny już zaznaczonej nie mógł 
zmienić swego zdania, że wystarczającem i właściwem będzie 
powiadomienie ofi 

Generał Haller zwrócił na posiedzeniu Komitetu dnia 7 stycznia ponadto uwagę 

na formalną stronę dokumentów nominacyjnych, które były podpisane przez 

Piłsudskiego jako naczelnika państwa, a wypisane były na papierze firmowym 

naczelnego dowództwa wojsk polskich 
i tegoż dowództwa nosiły pieczęć — protokół. 

=) Protokóły w archiwum K. N. P.; Dmowski, str. 415; Smogorzewski, str. 

53; także radjotelegram Dłuskiego i Sokolnickiego do Piłsudskiego z 14 stycznia, 

wysłany przez Komitet N. P. na ręce Stanisława Grabskiego, ponieważ tylko 

Komitetowi było przez władze francuskie przyznane prawo komunikacji radjowej 

z zagranicą — archiwum K. N. P. 

35* 



 

548 

cjalne rządów sprzymierzonych o tymczasowem naczelniko- stwie 
państwa Piłsudskiego drogą zwykłą, t. zn. przez Komitet 
Narodowy Polski. 

Drugie zlecenie, z jakiem delegacja przybyła do Paryża, 
polegało na wręczeniu Fochowi listu Piłsudskiego z wyrazami czci 
dla niego osobiście i dla armji francuskiej1). Temu stało się zadość 
(do Focha udał się z listem Piłsudskiego Wienia- wa-
Długoszewski), aczkolwiek dopiero później, po uregulowaniu 
wszystkich spraw. 

W kwestji Komitetu Narodowego Dłuski oświadczył naj-
pierw osobiście Dmowskiemu, a następnie w toku obrad ofi-
cjalnych* 2), że Piłsudski uzna je zasługi Komitetu i że chciałby 
zaproponować Dmowskiemu przewodnictwo polskiej delegacji 
kongresowej. Dmowski odpowiedział, że delegacja pokojowa nie 
może się opierać na podstawach niepewnych, nieustalonych, na 
rządzie, który każdej chwili może upaść i spowodować tern samem 
zakwestjonowanie mandatów delegacji w najważniejszej dla 
państwa polskiego chwili. Przedstawiciele Komitetu Narodowego 
wychodzili z założenia, że w kraju panuje jeszcze zamieszanie, 
które obfitować może w niepożądane niespodzianki, podczas kiedy 
obrona interesów polskich na konferencji pokojowej wymaga 
trwałości, ciągłości i systematyczności, polityki i pracy na 
podstawie ustalonego programu. Taką politykę i pracę reprezentuje 
od dłuższego już czasu Komitet Narodowy Polski, wskutek czego 
on właśnie powołany jest do roli orędownika sprawy polskiej na 
kongresie pokojowym. Nie znaczy to, by Komitet miał być 
przeciwny przyjęciu do swego grona przedstawicieli naczelnika 
państwa. 

Po kilku naradach z delegacją Piłsudskiego, które szły 
opornie i uciążliwie, Komitet Narodowy, omawiając w swem 

J) Smogorzewski, str. 54; Sikorski, ,,Polska i Francja w przeszłości i dobie 

współczesnej*’, str. 96. — W liście tym pisał Piłsudski do Focha m. i.: „Jako 

Polak wiem, a zależy mi na tern, by Panu to powiedzieć, że właśnie Waszym 

armjom zawdzięczam wolność swej ojczyzny i żywię za to największą 

wdzięczność". 
2) Protokół pos. K. N. P. z 6 stycznia r. 1919; protokóły konfe- rencyj. 
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łonie na posiedzeniu 14 stycznia1) całokształt warunków po-
rozumienia z Piłsudskim, postawił następującą główną tezę, mającą 
określić przyszły zasadniczy stosunek naczelnika państwa do 
Komitetu: „...Komitet Narodowy Polski w Paryżu pozostaje aż do 
zawarcia pokoju ogólnego, jako oficjalna organizacja polska 
zagranicą. Delegacja szefa państwa, generała Piłsudskiego, uzna je 
jego imieniem Komitet Narodowy Polski za reprezentację państwa 
polskiego naze- wnątrz i przyzna je mu kompetencję organu 
kierowniczego polityki zagranicznej i prawo reprezentowania kraju 
w negocjacjach pokojowych”. 

Na temże samem posiedzeniu nowy członek Komitetu, 

ludowiec Mikołaj Rey — skooptowany wraz z Włodzimierzem 

Tetmajerem, również ludowcem, dnia 8 stycznia* 2) — zapro-

ponował na szefa i politycznego kierownika polskiej delegacji 

kongresowej Dmowskiego, co też zostało uchwalone. 

Dnia następnego doniósł Pichon Komitetowi3), że konferencja 

międzysojusznicza, poświęcona preliminarzom pokojowym, 

odbędzie się 18 stycznia w ministerjum spraw zagranicznych, i że 

zdecydowano, iż Polska będzie tam mogła być reprezentowana 

przez dwóch delegatów. Pichon prosił o podanie jaknajszybciej 

nazwisk delegatów polskich, którzy w zebraniu tem wezmą udział. 

* 

W Warszawie dojrzała tymczasem sprawa narodowego rządu 

porozumienia. Gabinet Moraczewskiego, pozbawiony w kraju i 

zagranicą kredytu, moralnego i materjalnego, nie mógł się już dłużej 

utrzymać. Naczelnik państwa powierzył wobec tego misję 

utworzenia nowego rządu Paderewskiemu. Paderewski 

zakomunikował to Komitetowi Narodowemu ra- 

*) Protokół i załącznik. 
2) Dnia 14 stycznia r. 1919 Komitet N. P. skooptował Jana Smul- skiego z 

Chicago i powierzył mu przedstawicielstwo wobec rządu Stanów Zjednoczonych. 

3) Zob. Dokumenty, nr. 25. 
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djotelegramem, wysłanym 14 stycznia1), a mianowicie, że zlecenie 
idzie w kierunku powołania do życia gabinetu urzędniczego bez 
różnic partyjnych. „Nie mogę Panom zataić — donosił Paderewski 
—, że warunki ustalone są bardzo ciężkie. Komendant Piłsudski 
żąda, by Komitet Narodowy skoopto- wał dziesięciu nowych 
członków, a mianowicie Dłuskiego, Sokolnickiego, Sujkowskiego, 
Diamanda, Thugutta, Wasilewskiego, Bojkę, Patka, 
Downarowicza, Waryńskiego lub zamiast niego ludowca.** 
Według Paderewskiego ministerjum spraw zagranicznych miało 
być kierowane przez radę, złożoną pod jego kierownictwem z 
przedstawicieli, po jednym, Poznańskiego, Galicji, robotników, 
ludowców i aktywisty Bukowieckiego. „Jest życzenie — czytamy 
dalej — by Dmowski, Paderewski i Wasilewski byli członkami 
delegacji na konferencję pokojową.** Telegram kończył się: 
„Dumny z roli, jaka mi została powierzona, nie wyrażam żadnego 
zdania osobistego, prosiłbym tylko Panów o odpowiedź bez zwłoki 
i wybaczenie, jeżeli pod presją najpowaźniejszych wypadków 
przyjmę nałożony ciężar przed uregulowaniem sprawy Komitetu 
Narodowego". 

Warunki były dla Komitetu istotnie bardzo dotkliwe: z jednej 
strony miał Komitet w swe grono, dotąd pod względem myśli i 
pracy zharmonizowane, przyjąć dziesięciu ludzi sobie obcych, a z 
drugiej strony pozostawał stosunek Piłsudskiego do Komitetu 
całkowicie nieokreślony. Mimo to, ażeby w kraju doszło do 
uzgodnienia frontu, Komitet uchwalił dnia następnego prawie 
jednogłośnie* 2) zadepeszować Paderewskiemu, by podjął się misji 
utworzenia rządu. Radjotelegram Dmowskiego stwierdzał, że 
Komitet godzi się na kooptację dziesięciu członków3), ale pod 
warunkiem, że dojdzie do skutku rząd Paderewskiego, 
gwarantujący porozumienie między trzema dzielnicami i 
bezstronność wyborów. Prezes Komitetu donosił Paderewskiemu 
ponadto, że Komitet wybrał 

Protokół pos. K. N. P. z 14 stycznia r. 1919 i załącznik. 
2) Protokół pos. K. N. P. z 15 stycznia t. r. i załącznik. 
3) Komitet nalegał tylko na zastąpienie Waryńskiego „pia- stowcem". 
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jego, Dmowskiego, jednym z dwóch delegatów i oczekuje instrukcji 
ostatecznej Paderewskiego, by donieść sprzymierzonym o wyborze 
drugiego delegata. W sprawie Komitetu Dmowski zastrzegł się, że 
,,pozycja jego musi pozostać niezawisła od zmian ministerialnych”, 
i że „Komitet stanowi organ kierowniczy polityki zewnętrznej”. 
Telegram podnosił ostatecznie, że „sprawy armji polskiej muszą być 
rozstrzygnięte w porozumieniu z Komitetem Narodowym”. 

Wobec przeto perspektywy powstania rządu Paderewskiego 
Komitet modyfikował dotychczasowe swe stanowisko w sprawie 
nominowania delegatów na konferencję pokojową w tym sensie, że 
już nie pretendował do mianowania obu, a ograniczył się do 
nominowania jednego, pozostawiając decyzję co do drugiego 
Paderewskiemu. 

Dłuski i jego koledzy, powiadomieni przez Komitet o treści 
wymiany depesz między Paderewskim a Dmowskim, zwrócili się do 
prezesa Komitetu dnia 16 stycznia z prośbą piśmienną1), by wziął na 
siebie rolę delegata, „nim rząd polski przyśle oficjalnie swe 
ostateczne nominacje”. Czyli, że miał to być mandat tymczasowy. 
Tak też wyrażał się (delegue prouisoire de Pologne)* 2) 
radjotelegram Dłuskiego i Sokolnic- kiego do Piłsudskiego, wysłany 
za pośrednictwem Komitetu, a proszący Piłsudskiego o 
„mianowanie dwóch członków definitywnych”. Dla Komitetu 
Narodowego Polskiego natomiast uchwała jego z 14 stycznia, 
powołująca Dmowskiego na delegata, miała charakter ostateczny, z 
czem godził się Paderewski, i co było również miarodajne dla 
koalicji. Dnia 2 lutego otrzymał Komitet radjotelegram od 
Paderewskiego3), że on sam będzie drugim delegatem i że mianuje 
zastępcą swym Dłuskiego1). 

*) Archiwum K. N. P. 
2) Załącznik do protokółu pos. K. N. P. z 14 stycznia r. 1919. — TJ 

Smogorzewskiego (str. 57) opuszczony przymiotnik ,,prouisoire . 
3) Protokół pos. K. N. P. z 2 lutego t. r. 
«) Por. bardzo tendencyjne przedstawienie stosunku Komitetu Narodowego 

Polskiego do Piłsudskiego i jego delegacji we „Wskrzeszeniu państwa polskiego" 
(Dobrzyńskiego), tom II, str. 34 i n. 
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Paderewski był już wówczas zgórą dwa tygodnie u steru 
politycznego państwa. Zmiana rządu dokonała się 16 stycznia1). 
Moraczewski uzasadnił swoje ustąpienie w piśmie do 
Piłsudskiego* 2) z goryczą w ten sposób: „Polsce brak chleba, 
odzieży, maszyn, surowców, broni i pieniędzy. Środki te musi rząd 
uzyskać zaraz, jeszcze przed zwołaniem sejmu... Nie posiadając 
tych środków u siebie, wewnątrz kraju, lub mając ich za mało, albo 
też nie mogąc ich otrzymać wskutek złej woli posiadających albo 
rozporządzających niemi, musi Polska szukać ich zagranicą. Rząd 
obecny napotyka poważne trudności w ich uzyskaniu... Rząd, nie 
bojkotowany przez posiadających, może znajdzie się w 
szczęśliwszych od nas warunkach i potrafi odrazu usunąć te 
trudności, które nas skłaniają do przedłożenia prośby o przyjęcie 
dymisji gabinetu." 

Skład rządu Paderewskiego3) był następujący: Paderewski — 
prezydentura i sprawy zagraniczne, Stanisław Wojciechowski — 
sprawy wewnętrzne, Leon Supiński — sprawiedliwość, Kazimierz 
Hącia — przemysł i handel, Stanisław Janicki — rolnictwo i dobra 
państwowe, Jerzy Iwanowski — praca i opieka społeczna, Hubert 
Linde — poczta, Zenon Przesmycki — kultura i sztuka, Józef 
Pruchnik — roboty publiczne, Juljan Eberhardt — komunikacja, 
Józef Englich — skarb, Antoni Minkiewicz — aprowizacja, dr. 
Tomasz Januszewski — zdrowie publiczne, pułkownik 
Wroczyński — kierownictwo spraw wojskowych „pod 
bezpośredniem zwierzchnictwem" naczelnika państwa i Jan 
Łukasiewicz — oświata. Paderewski wydał odezwę'*), która — 
obok swego ducha prokoalicyjnego i swych wskazań 
programowych — położyła nacisk na to, że sejm (po wyborach w 
dniu 26 stycznia) zejdzie się 9 lutego. Nim to nastąpiło, zjazd 
przedstawicieli poznańskiej Naczelnej Rady Ludowej oraz 
stronnictw umiarkowanych b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego 
uchwalił 17 

x) „Monitor Polski” z 17 stycznia r. 1919. 
2) Tamże, numer z 16 stycznia t. r. 
3) Tamże, numery z 17, 18 i 22 stycznia t. r. 
*) Tamże, numer z 20 stycznia t. r. 
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stycznia1) wezwać „całe społeczeństwo bez względu na różnice 
polityczne i społeczne, aby w tej dziejowej chwili skupiło się około 
nowego rządu pod najwyźszem hasłem dobra i szczęścia 
Rzeczpospolitej". 

Sejm, który wyszedł z wyborów na podstawie ordynacji 
wyborczej, wydanej jeszcze przez rząd Moraczew- skiego* 2), miał 
skład następujący3 *): P, P. S. miała 35 członków, lewica Polskiego 
Stronnictwa Ludowego (Stapiń- ski) — 11, ludowcy z 
„Wyzwolenia** (Thugutt) — 57, ludowcy z „Piasta" (Witos) — 44, 
Narodowy Związek Robotniczy — 17, Polskie Zjednoczenie 
Ludowe (ks. Bliziński) — 31, Związek Ludowo-Narodowy (blok 
obejmujący Narodową Demokrację, Zjednoczenie Narodowe, 
Chrześcijańską Demokrację i posłów zaboru pruskiego do Berlina1)) 
— 110, demokraci i konserwatyści z Galicji, złączeni w Klubie Pracy 
Konstytucyjnej — 17, bezpartyjni — 7, Żydzi — 10 i Niemcy — 2. 

Dnia 9 lutego odbyło się uroczyste nabożeństwo i poświęcenie 
gmachu sejmowego5 6), dnia 11 t. m. otwarcie sejmu przez 
tymczasowego naczelnika państwa. Dnia 14 t. m. obrano 
marszałkiem sejmu 155 głosami przeciw 149 głosom Wojciecha 
Trąmpczyńskiego; kontrkandydatem był Witos; wicemarszałkami 
zostali: Bojko („piastowiec"), Osiecki („Wyzwolenie"), 
Ostachowski (Polskie Zjednoczenie Ludowe), Moraczewki (P. P. S.) 
i Maj (Związek Ludowo-Narodowy). Dnia 20 lutego złożył Piłsudski 
władzę tymczasową w ręce marszałka sejmu i został przez sejm w 
drodze aklamacji wybrany naczelnikiem państwa. Tego samego dnia 
wygłosił Paderewski w sejmie expose polityczne, oddając się do dy 

*) „Kurjer Poznański" z 21 stycznia r. 1919. 
2) Dekret naczelnika państwa z 28 listopada r. 1918 w „Monitorze Polskim" 

z 29 listopada r. 1918. 
3) Rzepecki Tadeusz, „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku", str. 283 i 

n. — Kancelarja sejmowa posiada spis członków klubów sejmu dopiero z roku 

1920. 
*) Wybory na ziemiach b. zaboru pruskiego odbyły się dopiero 

1 czerwca. 
6) O tem i faktach następnych: „Monitor Polski" z dni po odnośnych 

posiedzeniach sejmu; także „Kurjer Poznański z 11, 12, 13, 15, 16, 18 (mylnie 

datowany z 17), 25, 26 i 27 lutego r. 1919. 
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spozycji sejmu, a po szczegółowej dyskusji izba dnia 25 lutego wy 
raziła mu zaufanie — przy wstrzymaniu się od głosowania 
socjalistów i „wyzwoleńców". Podczas przemówień w sejmie 
Piłsudskiego, Trąmpczyńskiego, Paderewskiego i szeregu posłów 
urządzono przy ustępach, odnoszących się do państw 
sprzymierzonych, manifestacje na rzecz koalicji. 

Komitet Narodowy Polski uznał był gabinet Paderewskiego 
zaraz po jego powstaniu w radjotelegramie, wysłanym 21 stycznia 
przez Dmowskiego do Paderewskiego1). Paderewski ze swej strony 
uznał 23 stycznia Komitet Narodowy za „przedstawicielstwo 
interesów polskich wobec rządów sprzymierzonych i 
stowarzyszonych oraz wobec federalnego rządu szwajcarskiego"2). 
Tego samego dnia Dmowski zawiadomił rządy wspomniane o 
wzajemnem uznaniu rządu polskiego w Warszawie i Komitetu 
Narodowego Polskiego w Paryżu3). Nastąpiły akty formalnego 
uznania państwa i rządu polskiego przez rządy sprzymierzone, a 
mianowicie Stanów Zjednoczonych — 30 stycznia, Francji — 23 
lutego, Anglji — 25 lutego i Włoch — 27 lutego4). Uznanie przez 
koalicję 

*) Archiwum K. N. P. 
2) i 3) Tamże. 
4) Tamże, — Niepodległe i suwerenne państwo polskie oraz rząd 

Paderewskiego zostały następnie uznane przez Belgję (6 marca), Fin- landję (14 

marca), Grecję (w połowie marca), Japonję (22 marca), Stolicę Apostolską (30 

marca), Hiszpanję (30 maja), Portugalję (21 czerwca), Argentynę (7 lipca), 

Holandję (25 lipca) i t. d. Między rządem polskim a rządami rumuńskim i 

czeskosłowackim nastąpiła wymiana stosownych pism. Wnioski o uznanie 

państwa i rządu polskiego stawił wobec rządów sprzymierzonych Komitet N. P. 

w imieniu prezydenta ministrów Paderewskiego, wobec innych rządów — 

Paderewski bezpośrednio. — Archiwum K, N. P.; Błociszewski, str. 147 i n, oraz 

220 i n. 

Por. depeszę Pichona z końca stycznia t. r., odpowiadającą na 

zawiadomienie Paderewskiego o utworzeniu rządu „na wezwanie gen. 

Piłsudskiego i w porozumieniu z Komitetem Narodowym Polskim . Pichon witał 

rząd Paderewskiego „w tem przeświadczeniu, że rząd zgody i jedności, który 

(Paderewski) utworzył w porozumieniu ze wszyst- kiemi dzielnicami, pokieruje 

narodem ku przyszłości mu przynależnej, w zupełnej harmonji z rządami państw 

sprzymierzonych”. O tej przyszłości Polski wyraził się Pichon, że jest 

„przekonany o tem, iż powsta- 
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państwa polskiego de facto zawarte już było w zaproszeniu z dnia 
15 stycznia, skierowanem do Komitetu Narodowego Polskiego, by 
delegaci Polski przybyli na konferencję międzysojuszniczą dla 
preliminarzy pokojowych. 

W myśl zgody Komitetu Narodowego Polskiego na układ 
Paderewskiego z Piłsudskim weszli do Komitetu na podstawie 
kooptacji: 28 stycznia — Dłuski, Sokolnicki i Sujkowski, 23 lutego 
— Stanisław Patek i Stanisław Thugutt, 2 marca — Michał 
Downarowicz i 16 marca — Leon Wasilewski1). Komitet nie przyjął 
natomiast (ze względu na jego rolę polityczną w czasie wojny) 
Władysława Baranowskiego* i 2 3), który zresztą nie figurował na 
liście dziesięciu kandydatów Piłsudskiego, zakomunikowanej 
Komitetowi przez Paderewskiego 14 stycznia. Niezależnie od tego 
Komitet skooptował w tym czasie (9 lutego)") dwóch znawców 
spraw wschodnio-kreso- wych — Joachima Bartoszewicza i Leona 
Łubieńskiego oraz ekonomistę Andrzeja Wierzbickiego. 

Od czasu wstąpienia do Komitetu przedstawicieli Piłsudskiego 

rozpoczął się okres wewnętrznego osłabienia Komitetu długiemi 

dyskusjami polemicznemi. Dłuski i jego koledzy nie wzięli 

większego udziału w pozytywnych pracach Komitetu, natomiast 

wszczęli szerokie obrady, domagające się ścisłego określenia 

stosunku prawno-politycznego Komitetu do rządu4). Następnie — 

jak zobaczymy — zakwestjo 

nie państwa polskiego w jego historycznych granicach z wolnym dostępem do 

morza jest jednym z pierwszych warunków sprawiedliwego 

i trwałego pokoju". — „Monitor Polski" z 31 stycznia r. 1919. 
Protokóły. 

2) Protokół z 16 i 20 marca r. 1919. 
3) Protokół. 
4) Protokóły pos. K. N. P. z 23 lutego i 16 marca t. r. — Tarcia zaczęły się 

zaraz na pierwszem posiedzeniu wspólnem dnia 30 stycznia. W zastępstwie 
Dmowskiego Skirmunt powitał w serdecznych słowach Dłuskiego, Sokolnickiego 
i Sujkowskiego, przyczem wskazał „doniosłość osiągniętego zjednoczenia polityki 
narodowej tak zagranicą, jak i w kraju, dzięki porozumieniu generała Piłsudskiego, 
szefa państwa polskiego, i p. J. I. Paderewskiego, naczelnika rządu narodowego, 
oraz Komitetu 
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nowali program Komitetu w sprawie granicy wschodniej, 
przeciwstawiając zasadzie państwa jednolitego plan federacyjny. 
Ostatecznie zaś skupili swe zainteresowanie się Komitetem na 
zagadnieniu możliwie szybkiej jego likwidacji. 

A na spory i tarcia wewnętrzne nie było czasu, na bez-
produktywne tracenie energji szkoda było sił. Decydujący dla całej 
przyszłości Polski okres — okres konferencji pokojowej — był 
rozpoczęty. Akcja polityczna i propagandowa Komitetu 
Narodowego Polskiego była w ostatnich tygodniach nastawiona już 
całkowicie na bezpośrednie przygotowanie terenu do stoczenia 
ostatecznej rozprawy o granice Polski. Wyzyskiwano dla tego celu 
każdą sposobność. Od końca listopada odbywał się w Paryżu 
szereg przyjęć i uroczystości z okazji przyjazdu króla angielskiego, 
królewskiej pary belgijskiej, króla włoskiego, królowej rumuńskiej, 
prezydenta Wilsona; do Alzacji zaś i Lotaryngji, dla objęcia 
odzyskanych prowincyj, udali się pod przewodnictwem prezydenta 
Poin- carego przedstawiciele rządu i parlamentu francuskiego oraz 
reprezentanci państw sprzymierzonych. Na uroczystości te byli 
zaproszeni członkowie Komitetu Narodowego Polskiego, a jego 
prezes brał udział we wszystkich przyjęciach. Nastręczało to dużo 
okazyj do zdobywania Polsce w miarodajnych sferach koalicyjnych 
nowych przyjaciół względnie do pogłębiania dawnych sympatyj1). 

W akcji politycznej kładliśmy jak największy nacisk na 
bezpośrednio aktualny problem ziem zaboru pruskiego, oświetlając 
jednakowoż równocześnie stale kwestje Galicji wschodniej, 
Wileńszczyzny i Cieszyńskiego. W sprawie granicy polsko-
rosyjskiej nie chciały się angażować ani rządowe sfery koalicyjne, 
ani opinja publiczna krajów sprzymierzonych. Odsuwano ten 
przedmiot, licząc się z rychlejszym czy późniejszym przewrotem w 
Rosji. Interesowano się żywo pytaniem, 

Narodowego Polskiego”. Dłuski podziękował za powitanie, ale zażądał 

zaznaczenia w protokóle, że „przyjęcie nowych członków miało miejsce nie na 

życzenie generała Piłsudskiego, lecz na jego żądanie w porozumieniu z prezesem 

rady ministrów p. Paderewskim”. Nie odpowiedziano na to nic, żeby nie zaostrzać 

sytuacji. — Protokół. 
s) Dmowski, str. 418. 
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czy bolszewizm nie wciska się do Polski i czy nie zagraża całej 
Europie, ale nie chciano z niebezpieczeństwa tego wysnuć wniosku 
praktycznego, że należy ustalić i umocnić wschodnią ścianę Polski. 
Zato w innych kwestjach (w cieszyńskiej tylko częściowo) udało się 
nam w prasie, szczególnie paryskiej, która była najważniejszą w 
okresie przedkon- ferencyjnym i konferencyjnym, poruszyć 
wszystkie dostępne nam sprężyny. 

Przedewszystkiem zagadnienie ziem zaboru pruskiego z 
Gdańskiem, jako jego punktem kulminacyjnym, nie schodziło z 
porządku dziennego. Operowaliśmy przytem mniej długiemi 
artykułami, a raczej lżejszym kalibrem broni dzien- nikarsko-
politycznej w postaci licznych, rozsianych po różnych dziennikach 
notatek i stosownie zredagowanych depesz, by niemi ogół 
czytelników, wśród nich i polityków karmić jak chlebem 
powszednim. Głębszemu wprowadzaniu w istotę spraw polskich 
służyło od drugiej połowy stycznia pismo „Lindependance 
polonaise", umiejętnie redagowane przez Stanisława Strońskiego 
(współpracownikami byli: Paweł Kleczkowski, Władysław 
Folkierski i in.). 

Specjalnie kwestji zaboru pruskiego poświęciłem pracę w 
języku francuskim p. t. „Territoires polonais sous la domi- nation 
prussienne", która pojawiła się w końcu roku 1918, niejako 
przewodnik polityczny dla tych, którzy mieli mieć jakikolwiek 
bezpośredni czy pośredni związek z konferencją pokojową. 
Wykazawszy we wstępie, że o realnej niepodległości mowy być nie 
może, jeżeli Polska nie odzyska na drodze dezaneksji ziem swych 
zachodnich z ujściem Wisły i oparciem o morze, a zagłębiem 
węglowem na Górnym Śląsku, praca omawiała na podstawie 
ścisłych danych możliwie zwięźle wszystkie strony tego 
zagadnienia1). Dołączone były 

J) Treść: Wstęp. — I. Historja Polski zachodniej w czasie niepodległości, po 

rozbiorach i od czasu kongresu wiedeńskiego. — II. Główne etapy pruskiego 

systemu antypolskiego. — III. Siła liczebna żywiołu polskiego. — IV. Siły 

gospodarcze kraju. — V. System antypolski i walka eksterminacyjna Prus 

przeciwko żywiołowi polskiemu: 1) Ciała ustawodawcze. 2) Germanizacja 

administracji. 3) Germanizacja sądów. 

4) Germanizacja szkół. 5) Zakaz używania języka polskiego na zebra- 
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do niej mapy etnograficzne zaboru pruskiego, o których już była 

mowa1). Biuro Komitetu Narodowego rozesłało tę pracę w 

licznych egzemplarzach koalicyjnym ministrom, odnośnym 

wyższym urzędnikom ministerjalnym, dyplomatom, posłom i 

dziennikarzom. To samo uczyniono z mniejszemi bro- szurowemi 

publikacjami, poświęconemi przez Jana Rozwadowskiego, 

Stanisława Grabskiego i piszącego te słowa poszczególnym 

zagadnieniom terytorjalnym. 
Rozwadowski i Grabski otrzymali byli od Komitetu Na-

rodowego Polskiego już w październiku polecenie zorganizowania 
wydziału prac kongresowych. Grabski wyjechał, jak wiadomo. 
Referat ekonomiczny powierzony został w grudniu Janowi 
Żółtowskiemu2). Na terenie londyńskim działała od kilku miesięcy 
z inicjatywy tamtejszej reprezentacji Komitetu agencja 
ekonomiczna, kierowana przez Czarnowskiego, a stojąca w 
kontakcie z międzynarodową komisją zaopatrzenia krajów w 
żywność. Agencja ta wyjaśniała 

niach publicznych. Środki przeciwko wolności zebrań i stowarzyszeń. 

6) Germanizacja nazwisk i imion polskich oraz polskich nazw miejscowości. 

Środki przeciwko prasie. Zakaz polskich barw narodowych. 

7) Urzędnicy i dodatki kresowe. 8) Wydalenie Polaków, poddanych rosyjskich i 

austrjackich. 9) Komisja Kolonizacyjna. Zakaz tworzenia przez Polaków nowych 

siedzib na roli. Deutsche Mittelstandskasse i Bauernbank. Wywłaszczenie. 10) 

Polityka antypolska w miastach. Tajne fundusze dyspozycyjne naczelnych 

prezesów. Walka z kulturą polską i tworzenie środowisk promieniowania kultury 

niemieckiej. 11) Ostmarkenuerein. 12) Germanizacja na gruncie kościelnym. — 

VI. Polacy, ich narodowa walka obronna, ich siła odporna, ich działalność 

twórcza. 1) Życie polityczne: a) Organizacja i siła wyborcza Polaków. b) 

Parlamentarne Koła Polskie, c) Rada Narodowa, d) Stronnictwa polityczne, e) 

Prasa. 2) Życie gospodarcze i społeczne: a) Rolnictwo. b) Handel, przemysł i 

rzemiosło, c) Ruch spółdzielczy, d) Ruch robotniczy. 3) Życie kulturalne: a) 

Domowe nauczanie szkolne. Stowarzyszenia pomocy naukowej, b) Czytelnie 

Ludowe, c) Stowarzyszenia oświaty i wyszkolenia fizycznego, d) Wieczornice, e) 

Instytucje naukowe, literackie i artystyczne. — Uwagi końcowe. (Nakładem 

wydziału prasowego Komitetu Narodowego Polskiego. 1919. Format wielkiej 

ósemki, stron XIX -f- 137.) 

*) Por. wzwyż, na str. 182 i n. 

-’) Protokół pos. K. N. P. z 13 października i 3 grudnia r, 1918. 
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sferom kompetentnym sytuację gospodarczą, naturalne bogactwa i 
aktualne potrzeby Polski. 

* £ 

Sprawa zaboru pruskiego wybiła się w akcji politycznej i 
propagandowej Komitetu Narodowego Polskiego na front, bo było 
rzeczą oczywistą, że najważniejsze to dla niepodległości Polski, a 
zarazem najtrudniejsze zagadnienie pójdzie na konferencji 
międzysojuszniczej na pierwszy ogień obrad. Na szczęście, na szalę 
decyzyj dziejowych społeczeństwo wielkopolskie rzuciło własny 
czyn orężny, który był manifestacją woli wymowniejszą od 
najsilniejszych argumentów politycznych. 

Wybuch powstania wielkopolskiego nastąpił w dzień po 
przyjeździe do Poznania (26 grudnia) Paderewskiego wraz z 
angielską misją wojskową (Wadę i Rawlings)1). Stosunki polityczne 
były już wówczas naprężone w najwyższym stopniu. Z powodu 
wtargnięcia dywizji piechoty niemieckiej do powiatu Witkowskiego 
komisarjat Naczelnej Rady Ludowej zapowiedział był 9 grudnia 
wstrzymanie wywozu żywności do prowincyj niemieckich. Dnia zaś 
15 grudnia tenże sam komisarjat zerwał rokowania z 
przedstawicielami rządu berlińskiego z powodu udziału w nich 
wysokich urzędników pruskich, notorycznych wrogów polskości. 
Atmosfera polityczna była przeto przepełniona elektrycznością. 
Przyjęcie Paderewskiego, w którym ludność polska Poznania 
widziała zarazem przedstawiciela Komitetu Narodowego, przybrało 
* i 

ł) Przyjazd nastąpił wbrew dyspozycji Berlina, by pociąg skierowano 

bezwzględnie na Toruń — Aleksandrów — Warszawę, nie dopuszczając 

Paderewskiego do Poznania. — O przyjeździe Paderewskiego 
i wypadkach poznańskich: Rzepecki, str. 45 i n.; Hulewicz, str. 25 i n.; Stanisław 

Rybka, „Zerwane pęta" (Poznań, 1919), str. 62 i n.; „Kurjer Poznański" od 28 

grudnia t. r. począwszy. — O powstaniu wielkopol- skiem wogóle: Dr. 

Lewandowski, „Krótki rzut oka na powstanie wielkopolskie 1918/19" w 7 

biuletynie zarządu Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków D. O. K. VII 

Poznań z 16 grudnia t. 1930 (rzecz pojawiła się pod koniec druku niniejszej 

książki); Wieliczka, „Od Prosny po Rawicz" (mimo stronniczości wartościowe 

wskutek swego bogatego materjału). 
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charakter potężnego wyładowania się nieprzepartego pragnienia 
niepodległości i doprowadziło Niemców do ostateczności. Gdy dnia 
następnego polskie demonstracje patrjotyczne trwały dalej, a miasto 
tonęło we flagach o barwach polskich i koalicyjnych, sformował się 
po południu pochód niemiecki pod przewodnictwem oficerów 
pruskich, którzy napadli na biura Naczelnej Rady Ludowej i 
jednego z banków polskich, w kilku domach zdarli sztandary 
angielskie i poczęli do ludności strzelać z browningów. 

Podziałało to na Polaków jak hasło bojowe. Błyskawicznie 
zmobilizowały się wszystkie oddziały polskie straży ludowej, 
straży bezpieczeństwa i Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru 
Pruskiego w sile około dwóch tysięcy ludzi, zajęły „Bazar", gdzie 
mieszkał Paderewski, i szereg innych ważnych gmachów, 
sforsowały gmach głównej komendy policji i wzięły stopniowo 
prochownie, zbrojownie i forty. Niemcy, choć już w większości 
zdemoralizowani, stawiali opór, sprowadzali wojska z innych miast 
załogowych, próbowali ratować sytuację. Walki w Poznaniu i jego 
rejonie przeciągały się do początków stycznia. Z dniem jednakowoż 
każdym Polacy stawali się coraz bardziej panami położenia, 
rozbrajali napływające posiłki niemieckie, odbierając im broń i 
amunicję, wysyłali pociągami do Niemiec rozbrojone oddziały nie-
mieckie załogi poznańskiej, usuwali władze niemieckie, wojskowe 
i cywilne. 

Można powiedzieć, że w Poznaniu zwyciężyło pospolite 
ruszenie ludności polskiej, zwyciężył patrjotyczny odruch. W 
pierwszych dniach brakło w akcji wojskowej uzgodnienia, brakło 
jednolitego kierownictwa, brakło też nakazu politycznego. Była 
jednakowoż jednomyślna, niezłomna wola wszystkich polskich 
oddziałów wojskowych, wszystkich oficerów i szeregowców, całej 
ludności cywilnej. — wola zrzucenia znienawidzonego jarzma 
pruskiego, wywalczenia wolności i niepodległości. To 
rozstrzygnęło sprawę, tem bardziej, że wobec patrjotycznego 
nastroju i bojowego zapału Polaków załamała się doreszty 
odporność źołdactwa niemieckiego. 

Za przykładem Poznania poszła prowincja. Bezpośrednia jego 
okolica ruszyła zaraz, wysyłając mu posiłki. Do 
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pierwszego większego starcia z Niemcami na prowincji doszło w 
bitwie pod Zdziechową w okolicy Gniezna, gdzie walczyły 
oddziały niemieckie, przysłane z Bydgoszczy, ale bezskutecznie, 
W przeciągu tygodnia była w ręku powstańców ziemia 
wielkopolska mniejwięcej po Noteć, po linję jezior zbąszyńskich 
na zachodzie, a na południu z wyłączeniem pasa granicznego, 
ciągnącego się od Wschowy poprzez Leszno do Rawicza, oraz z 
wykluczeniem powiatu kępińskiego. Wszystkie warstwy 
społeczeństwa przyłożyły rękę do dzieła i współzawodniczyły w 
patrjotycznym wysiłku1). W wielu miastach Niemcy nie 
próbowali wcale oporu; w innych — polska brawura pokonała 
znaczną liczebną przewagę niemiecką. 

Wytworzyły się trzy fronty. Na północnym, nadnotec- kim 
rozgrywała się we wschodniej jego części walka ruchoma. Niemcy 
dwukrotnie przechodzili do ofensywy. Zajęli Szubin i Łabiszyn, a 
nawet Żnin, zostali jednakowoż definitywnie odparci poza 
Rynarzewo na drugi brzeg Noteci; ataki ich z Szamocina, 
Chodzieży i Wielenia były natury raczej lokalnej; ale pod 
Chodzieżą krwawe. Dowódcą frontu północ- 

*) Z zewnątrz, z za kordonu, przybył na pomoc do Inowrocławia oddział 

piechoty z Włocławka, z inicjatywy dowódcy okręgu wojskowego w Łomży, 

został jednakowoż wkrótce odwołany — jak w poznańskiej radzie ludowej 

referował, po powrocie z Inowrocławia, członek P. O.W. Z. P„ Feliks Koszutski, 

— na zlecenie Piłsudskiego. W Kaliszu kierował organizacją wielkopolskiego 

bataljonu granicznego wspólnie z Władysławem Wawrzyniakiem, późniejszym 

dowódcą frontu południowego powstania wielkopolskiego, Zygmunt Wieliczka, 

pochodzący z ar- mji austrjackiej. Uzyskał on na to uprzednio zezwolenie szefa 

sztabu generalnego w Warszawie, generała Szeptyckiego, a był w pracy popie-

rany przez dowódcę okręgu wojskowego w Kaliszu, podpułkownika Le- 

wszeckiego. Bataljon graniczny przeszedł następnie do Wielkopolski, gdzie brał 

udział w walkach powstańczych powiatów południowych, a Wieliczka został 

szefem sztabu tego frontu. Działało tam jeszcze kilku oficerów z Królestwa. Z 

Warszawy przybył podpułkownik Stachiewicz, który przez pewien czas, acz 

krótki, był w Poznaniu szefem sztabu, a przysłany został przez naczelne 

dowództwo na prośbę komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej o oficera 

sztabowego wyższej rangi. Ostatecznie pochodził z armji rosyjskiej generał 

Milewski, o którym będzie jeszcze mowa. 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 36 
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nego był podpułkownik Kazimierz Grudzielski. Na zachodzie i 
południo-zachodzie napierali Niemcy głównie i natarczywie w 
przestrzeni Zbąszynia i Babimostu, a także Leszna. Frontem 
zachodnim kierował Kazimierz Zenkteler, później generał 
Milewski, walkami pod Lesznem — Bernard Śliwiński. Na 
południu ostrzeliwali Niemcy z odcinka rawickiego miasteczka i 
wsie okoliczne, zajęli Zduny pod Krotoszynem i próbowali 
wypadów z przestrzeni Kępna. Dowódcą tego frontu był 
Władysław Wawrzyniak. 

Głównodowodzącym sił wielkopolskich z ramienia Naczelnej 
Rady Ludowej został najpierw kapitan Stanisław Taczak, który 
rozkazem z 6 stycznia złączył wszystkie odruchy powstańcze w 
planową akcję zbiorową, podzieloną na okręgi wojskowe. Dnia 8 
stycznia Naczelna Rada Ludowa ogłosiła się władzą już nie 
społeczeństwa polskiego tylko, lecz obszaru, wyzwolonego przez 
powstanie1), a 16 stycznia zamianowała głównodowodzącym 
generała Dowbora- Muśnickiego, który przystąpił do organizacji 
regularnej armji na podstawie powołania przez Radę w dniu 17 
stycznia trzech roczników pod broń. 

Powstanie wielkopolskie było pierwszem polskiem po-
wstaniem zwycięskiem. Zakres jego był jednak z natury rzeczy 
ograniczony. Prowincje sąsiednie: Śląsk, Prusy Zachodnie i 
Wschodnie posiadały dużo wojska niemieckiego, i to wrogo wobec 
Polaków usposobionego; oddziały „Heimatschu- tzu* tworzyły się 
tam i napływały swobodnie* 2). Poprzez Prusy Wschodnie i 
Zachodnie przelewała się ponadto fala wojsk niemieckich, 
wracających z Ukrainy i Rosji. Opanowanie tej sytuacji przez 
Polaków było niemożliwe. Można tam było odnieść lokalne 
sukcesy przejściowe, lecz po nich byłby wró- 

x) Naczelna Rada Ludowa zamianowała Trąmpczyńskiego naczelnym 

prezesem prowincji, dr. Witolda Celichowskiego prezesem regencji poznańskiej. 

Po wyjeździe Trąmpczyńskiego do Warszawy Celichowski kierował całą 

administracją. Komenda miasta Poznania przeszła do rąk porucznika Jana 

Maciaszka; prezesem policji poznańskiej został Rzepecki. 

2) Hammerstein, „Der Wałfenstillstand 1918—1919 und Polen , str. 7, 
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cił tem większy ucisk niemiecki i krwawy rozrachunek1). Na terenie 
samej Wielkopolski walki przeciągały się, nie dając już 
powstańcom zasadniczych nowych sukcesów i zdobyczy 
terytorjalnych. Trwanie tego stanu rzeczy nie leżało w naszym 
interesie, tem bardziej, że nie zjawiała się armja polska z Francji, a 
organizowanie przez Dowbora-Muśnickiego armji regularnej w 
miejsce ochotniczych oddziałów powstańczych, 
zaimprowizowanych z kompanij bezpieczeństwa i straży 
ludowych, wymagało czasu. 

Uświadamiał to sobie Komitet Narodowy Polski w Paryżu. W 

Komitecie powitaliśmy wybuch powstania wielkopolskiego z 

największą radością2), pragnęliśmy jak najenergiczniej szego 

forsowania ruchu powstańczego w pierwszych zaraz tygodniach; 

widząc jednakowoż następnie, że oddziały polskie nie posuwają się 

już naprzód, przyszliśmy do przekonania, że należy poczynić kroki 

u rządów sprzymierzonych, by Niemcom narzucono rozejm w 

Poznańskiem. Pod koniec stycznia przybył do nas do Paryża z tym 

samym projektem delegat komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej dr. 

Ry- dlewski3). 

*) Nawet zwolennik wywołania w Prusach Zachodnich powstania, 

zwycięskiego choćby tylko przejściowo, Wacław Hulewicz, bliski P. O. W., 

przyznaje, że spiskowcy ówcześni doszli zgodnie do wniosku, iż „utrzymać 

zdobytego terenu (nie zdołają), primo wobec silnej załogi niemieckiej w 

Bydgoszczy, secundo wobec masy wojsk niemieckich, powracających z Ukrainy, 

dla których Prusy Zachodnie stanowiły jedyną drogę odwrotu". W rezultacie i w 

Toruniu do powstania nie doszło. Spiskowcy rozpierzchli się po aresztowaniu 

przez władze pruskie ich komendanta Rychlickiego. Dalsze aresztowania dotknęły 

raczej członków toruńskiej rady ludowej. — „Dzień Pomorski (Toruń) z 19 

stycznia r. 1930 w artykule p. t.: „W obronie prawdy historycznej". 
2) Powołują się na to: Bohdan Hulewicz (str. 34) o Dmowskim i Wacław 

Hulewicz o piszącym te słowa — „Dzień Pomorski z 19 stycznia r. 1930 w 

przytoczonym już artykule. — Zdaje się, że z Berlina wysyłano wówczas do 

Poznania sfingowane wezwania radjowe Komitetu Narodowego Polskiego, by nic 

stwarzano faktów dokonanych, lecz odczekano postanowień konferencji 

pokojowej. 
3) Został w Paryżu do kwietnia, pomagając nam w oddziaływaniu na pisma, 

wychodzące tam w języku angielskim. 

36* 



 

564 

Z żądaniem zaniechania prowokacyj wobec Polaków w 
Prusach Wschodnich, Zachodnich, w Poznańskiem i na Śląsku 
wystąpił był już około połowy stycznia wobec rządu niemieckiego 
rząd angielski1), niewątpliwie dotknięty znieważeniem przez 
Niemców sztandarów brytyjskich w Poznaniu. Rząd angielski 
zaznaczał, że granice Polski będą zdecydowane przez konferencję 
pokojową, Berlin odpowiedział na to notą1 2), oskarżającą Polaków 
o usiłowanie „rozstrzygnięcia sprawy polskiej już przed konferencją 
pokojową" oraz o „imperializm", przeciwko któremu rząd Rzeszy 
„czuje się zniewolony zastosować zarządzenia militarne, wysyłając 
znaczną siłę zbrojną, by przywrócić spokój i porządek". Replikował 
komisarjat Naczelnej Rady Ludowej za pośrednictwem Komitetu 
Narodowego Polskiego dłuższą notą3), która kończyła się 
oświadczeniem: „Nie przesądzając decyzji kongresu, bronić się 
będziemy przeciwko napastniczym bandom „Heimat- schutzu' i nie 
pozwolimy wydrzeć sobie tych praw narodowych, których 
spełnienie — niezależnie zupełnie od prawno- państwowej 
przyszłości naszych dzielnic — jest nakazem elementarnej 
sprawiedliwości". 

Rządy sprzymierzone wystąpiły (24 stycznia) zbiorowo ze 
stanowczym a nawet ostrym apelem ogólnym4) do wszystkich w 
Europie i na wschodzie, którzy, nie odczekując postanowień 
konferencji pokojowej, starają się siłą wejść w posiadanie spornych 
obszarów, by tego zaniechali, przyczem rządy groziły, że „oparcie 
suwerenności na gwałcie" wyrządzi odnośnym narodom 
„największą szkodę". Dmowski skorzystał z wezwania do 
zaprzestania walk zbrojnych, by w sprawie zatargu polsko-
niemieckiego przekonać rządy sprzymierzone (29 t. m.)5), że sam 
apel nie jest skutecznem załatwie 

1) „Temps" z 24 stycznia r. 1919. 
2) „Posener Tageblatt" z 19 stycznia t, r., nr. 26. 
3) „Kurjer Poznański" z 26 stycznia t. r. 
*) „Temps" z 25 stycznia t. r. 
°) Działo się to na posiedzeniu koalicyjnej Rady Najwyższej, na którem 

Dmowski przedstawiał całokształt sprawy polskiej, o czem mowa będzie poniżej. 

— Dmowski, str. 428 i n.; protokół pos. K. N. P. z 2 lutego t. r. 
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niem sprawy, bo Polacy usłuchają koalicji, ale Niemcy mogą 
dalej wojować, tak, że w skutkach swych może apel koalicji 
wepchnąć Polaków wprost w katastrofę. Dmowski domagał się 
narzucenia Niemcom rozejmu z wyraźnem nakreśleniem linji 
demarkacyjnej i naznaczeniem komisji dla czuwania nad 
wykonaniem warunków rozejmu. Doszło istotnie do bezpo-
średniej interwencji rządów sprzymierzonych w związku z ro-
kowaniami koalicyjno-niemieckiemi w Trewirze o ponowne 
przedłużenie warunków rozejmu. A mianowicie dnia 16 lutego 
pełnomocnicy niemieccy (Erzberger, generał Hammer - stein, 
Haniel i Below) podpisali z Fochem i admirałem Browningiem 
umowę dodatkową do rozejmu1), nakazującą Niemcom 
„bezzwłoczne zaniechanie wszelkich operacyj ofensywnych 
przeciwko Polakom w Poznańskiem i we wszelkich innych 
dzielnicach". Umowa ustalała linję demarkacyjną, której wojskom 
niemieckim nie było wolno przekroczyć, a która odpowiadała 
naogół frontowi wojennemu z 6 lutego* 2). Niemcy w praktyce 
nietylko samowolnie skorygowali na swoją korzyść linję 
demarkacyjną, ale ponadto w Poznaniu na naradach z misją 
koalicyjną, której przewodził ambasador Nou- 

*) Francuskie ministerjum spraw zagr.: „Guerre europeenne — Do? cuments 
1918—1919 — Conventions d‘armistice", suitę, str. 11. 

2) Linja demarkacyjna ciągnęła się od dawnej granicy między Prusami 

Wschodniemi i Zachodniemi a Rosją do Dąbrowy Biskupiej, dalej na zachód od 

Nowejwsi, na południe od Brzozy, na północ od Szubina, na północ od Kcyni, na 

południe od Szamocina, na południe od Chodzieży, na północ od Czarnkowa, na 

zachód od Miały, na zachód od Międzychodu, na zachód od Zbąszynia, na zachód 

od Wolsztyna, na północ od Leszna, na północ od Rawicza, na południe od 

Krotoszyna, na zachód od Odolanowa, na zachód od Ostrzeszowa, na północ od 

Wieruszowa, następnie granicą śląską (puis la frontiere de Silesie). — Przy-

puszczenie Wieliczki (str. 333 i n.) na podstawie ówczesnych nieścisłych 

referatów gazet, iż „nie jest wykluczone, że koalicja przyznała nam już w Trier 

16. II. 1919 część Górnego Śląska", nie doznaje potwierdzenia w dokumencie. Z 

francuskiej strony usiłowano narzucić Niemcom linję demarkacyjną, 

rozszerzającą obszar polski i obejmującą m. i. część Górnego Śląska po prawym 

brzegu Odry oraz pogranicze Śląska Średniego, ale generał Hammerstein 

sprzeciwił się temu stanowczo i skutecznie, żądając, by się trzymano linji 

rzeczywistego frontu wojennego. — Hammerstein, str. 11 i n. 
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lens, odmówili w drugiej połowie marca . zgody swej na to, by w 
komisji mieszanej, mającej rozstrzygać ewentualne spory między 
Polakami a Niemcami, zasiadał obok przedstawiciela państw 
sprzymierzonych i reprezentanta Rzeszy również Polak. Utarczki 
pozycyjne na froncie trwały też tu i owdzie dalej, nie zmieniły 
jednakowoż ogólnego obrazu sytuacji. 

Cel powstania wielkopolskiego był osiągnięty. Nie było nim 
wywalczenie całego obszaru ziem zachodnich, których się Polska 
domagała, bo to było niewykonalne. Powstanie ogarnęło w 
rzeczywistości tylko terytorjum, którego rewindykacja nie 
wymagała specjalnego wysiłku politycznego. Wysiłek ten szedł w 
całości w kierunku Prus Zachodnich i Wschodnich, Górnego Śląska 
i kresowych powiatów Poznańskiego. Ale nie w tern była rzecz. 
Celem powstania wielkopolskiego było zbrojne zamanifestowanie 
woli ludności polskiej w zaborze pruskim, woli wyrwania się z tego 
państwa, co na szali wypadków stanowiło przeciwwagę wobec 
faktu zorganizowania przez Piłsudskiego w pierwszej połowie 
wojny legjonów po stronie państw centralnych i wobec 
politycznego na rzecz mocarstw tych angażowania się doniedawna 
jeszcze rady regencyjnej, rządu Steczkowskiego, Janusza 
Radziwiłła, Roni- kiera i innych aktywistów. Celem powstania 
wielkopolskiego było zwrócenie uwagi mocarstw sprzymierzonych 
na najdonioślejsze zagadnienie ziem nad Wartą, górną Odrą i dolną 
Wisłą. To stało się i to niewątpliwie zaważyło na szali postanowień 
konferencji pokojowej. 

* 

Gdy społeczeństwo zaboru pruskiego borykało się w ten 
sposób z Niemcami o ziemie zachodnie, oręż polski walczył 
równocześnie o wyzwolenie ziem wschodnich, walczył z bol-
szewikami i Ukraińcami. 

Na północnym wschodzie wojska sowieckie, postępując za 
odwrotem armji niemieckiej, po zajęciu Mińska Litewskiego i jego 
przestrzeni poczęły w grudniu roku 1918 gromadzić się na drogach 
do Wilna. W mieście tem organizowały się formacje samoobrony 
krajowej pod sterem generała Włady 
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sława Wejtki1), z powodu jednakowoż braku funduszów nie 
otrzymały dostatecznej broni i amunicji. Niemcy zaś, i to właśnie 
kierownicy miejscowej rady żołnierskiej, nietylko odmawiali 
Polakom dostarczenia broni i amunicji, ale konfiskowali zapasy, 
gdziekolwiek je w domach polskich znaleźli. Soldatenrat nie taił 
wcale, że rząd berliński nie godzi się na uzbrojenie Polaków, 
ponieważ miejsce wojsk niemieckich zajmą w Wilnie, jak w 
Mińsku, bezzwłocznie wojska sowieckie* 2). 

Pod koniec grudnia przybył do Wilna z ramienia naczelnego 
wodza Piłsudskiego kapitan Klingier, który objął szefostwo sztabu 
generalnego i kierownictwo wydziału operacyjnego. W braku 
jednakowoż posiłków z Warszawy i uważając widocznie oddziały 
polskie za zbyt słabe, Klingier, po porozumieniu się z dowództwem 
niemieckiem w sprawie odwrotu, wycofał swe szeregi na początku 
stycznia z Wilna i jego okolicy, nie wchodząc w kontakt ze 
zbliżającą się armją bolszewicką. 

W rezultacie oddziały te udały się do dywizji litewsko- 
białoruskiej generała Iwaszkiewicza, która bardziej na południe 
odpierała ataki bolszewickie od strony Lidy i Słoni- mia. Na 
początku marca armja sowiecka doznała w tym rejonie porażki, 
tracąc Słonim3). W centrum frontu wschodniego generał Listowski 
zajął 9 lutego Brześć Litewski, odrzucając bolszewików i 
Ukraińców w następnych tygodniach znacznie na wschód. Na 
odcinku wołyńskim Ukraińcy na- próżno atakowali Włodzimierz 
Wołyński, a już 5 lutego generał Rydz-Śmigły zajął Kowel. 

W Galicji wschodniej wojska ukraińskie sięgały po Rawę 
Ruską, Przemyśl i Chyrów, a Lwów, otoczony ich pierścieniem, był 
prawie bez przerwy pod ogniem dział nieprzy 

0 tem i faktach następnych: Generał Wejtko, „Samoobrona Litwy i 

Białorusi", str, 9 i n. 
s) Twierdzenie przeciwne generała Hammersteina (str. 10), jakoby Polacy 

byli w Wilnie otrzymali broń od Niemców, nie odpowiada rzeczywistości. 

3) O tem i faktach następnych: komunikat głównego dowództwa w 

Warszawie. 



 

568 

jacielskich. Dowożenie do Lwowa żywności, nadsyłanej z różnych 
stron kraju, było najpierw utrudnione, a następnie prawie 
uniemożliwione. Na północy, w przestrzeni Sokala, walczył generał 
Romer; Lwowa i bezpośredniej jego okolicy bronił generał 
Rozwadowski; ale sytuacja stolicy była miesiącami nad wyraz 
ciężka i niebezpieczna. 

W tych warunkach udali się delegaci Lwowa, Ernest Adam i 
Edward Dubanowicz, w końcu stycznia do Komitetu Narodowego 
Polskiego w Paryżu z tern, by domagał się on od rządów 
sprzymierzonych ułatwienia Lwowu obrony lub doprowadzenia do 
rozejmu z Ukraińcami. Na pierwszy postulat Komitet się zgodził, 
drugiemu natomiast musiał niestety odmówić1). O ile bowiem 
orjentowaliśmy się, że militarna lin ja demarkacyjna w 
Poznańskiem nie wpłynie na ustalenie politycznej granicy polsko-
niemieckiej (co się też spełniło), o tyle nie ulegało dla nas żadnej 
wątpliwości, że przekrojenie linją tymczasową Galicji wschodniej 
pociągnie za sobą bezwzględnie trwałą utratę części tego kraju. W 
tym kierunku wywarła koalicja później rzeczywiście wielki w Pa-
ryżu nacisk na polityków polskich, by się zgodzili na linję, któraby 
pozostawiła wprawdzie w ręku polskim Lwów, ale przyznała 
Ukraińcom obwód naftowy i wogóle resztę Galicji wschodniej. 
Szczególnie Londyn zmierzał do tego, by obwodu naftowego było 
można Polsce odmówić. Zdając sobie z tych prądów w łonie 
koalicji sprawę, odpowiedzieliśmy delegatom Lwowa otwarcie, że 
walka z Ukraińcami w ciężkich warunkach toczyć się musi 
niestety dalej, i drogą iskrową wezwaliśmy Poznań, by posłał do 
Galicji wschodniej szybko posiłki. 

Tymczasem Ukraińcy wszczęli w drugiej połowie lutego 
ogólną ofensywę* 2). Mimo jednakowoż, że była ona od długich 
tygodni przygotowana, opór obrońców Lwowa nie zachwiał się 
ani na chwilę. Wojska polskie odparły ofensywę ukraińską 
całkowicie, a ze swej strony uderzyły silnie w połowie marca. 
Całością operacyj kierował przybyły z frontu 

*) Protokół pos. K. N. P. z 2 lutego r. 1919; Kozicki, str. 81. 
2) O tem i faktach następnych; komunikaty głównego dowództwa; „Głos 

Narodu" z 20 lutego oraz z 15 marca t. r. i dni następnych. 
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litewsko-białoruskiego generał Iwaszkiewicz. Silny atak polski z 
zachodu szedł pod energiczną wodzą generała Aleksandrowicza na 
Sądową Wisznię i Gródek Jagielloński. Rozstrzygające natarcie na 
Bar i Wołczuchy wykonały oddziały wielkopolskie, kierowane 
przez pułkownika Konarzewskiego1). Przebito pierścień 
nieprzyjacielski; Lwów odetchnął, odzyskał komunikację z 
Przemyślem i wogóle łączność z Polską. Pozostało, jako zadanie 
następnych miesięcy, wyparcie Ukraińców z reszty Galicji 
wschodniej. 

Polska, zaabsorbowana na rozległych frontach wschodnich 
walką z Ukraińcami i bolszewikami, a na zachodzie z Niemcami, 
doznała jeszcze uderzenia sprzymierzeńców, Czechosłowaków. 
Już w grudniu zwróciły na siebie uwagę przesunięcia ich wojsk na 
pograniczu Śląska Cieszyńskiego. Gdy o tern doniosły pisma 
polskie, rząd czeskosłowacki stwierdził w połowie grudnia 
oficjalnie2), źe pogłoski o planie zajęcia Księstwa Cieszyńskiego 
przez wojska czeskosło- wackie, jakie obiegały w ostatnich 
czasach prasę polską, są nieprawdziwe. A dnia 23 stycznia r. n. — 
wbrew temu oświadczeniu i łamiąc umowę z listopada — 
czeskosłowackie władze wojskowe wystąpiły wobec dowódcy 
okręgu wojsk polskich w Cieszynie, pułkownika Latinika, z 
żądaniem opróżnienia Śląska Cieszyńskiego aż do rzeki Białej w 
przeciągu dwóch godzin3). Latinik odparł, że tego uczynić nie 
może bez nakazu swej władzy, do której się zwróci. Nie odcze-
kawszy nawet dwugodzinnego terminu, oddziały czeskosłowackie 
przekroczyły granicę i zajęły dworzec kolejowy w Bo- guminie. 
Dysponując siłami, znacznie przeważającemi, Czesi wkroczyli do 
Orłowy, Karwiny, Cieszyna i Jabłonkowa4). 

ł) Por. rozkaz dzienny Dowbora - Muśnickiego, dotyczący zaciągu ochotnika 

w Poznańskiem na odsiecz Lwowa — ,,Kurjer Poznański z 13 lutego r. 1919. 
2) Za pośrednictwem konsula czeskiego Lochera — „Głos Narodu” z 17 

grudnia r. 1918. 
3) 0 tem i faktach następnych: komunikaty głównego dowództwa; „Głos 

Narodu" z ostatniego tygodnia stycznia i początków lutego r. 1919. 

*) W czasie walk na Śląsku Cieszyńskim padł m. i. kapitan Cezary Haller. 
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Napad oburzył społeczeństwo polskie tem bardziej, że brali 

w nim udział oficerowie wojsk koalicyjnych, aczkolwiek bez 

wiedzy władz przełożonych. Paderewski wysłał protest do 

Clemenceau i Wilsona. Z protestem wystąpiła niemniej cieszyńska 

Rada Narodowa, która przeniosła się do Krakowa. Konsekwencje 

zajęcia przez Czechosłowaków linji kolejowej były dla państwa 

polskiego, znajdującego się w ogniu wojny, wprost groźne, zostało 

ono bowiem odcięte od dowozu ma- terjału wojennego. 
Koalicyjna Rada Najwyższa, reprezentująca główne 

mocarstwa: Francję, Anglję, Włochy, Stany Zjednoczone i 
Japonję, nalegała na Czeskosłowacką Radę Narodową i Komitet 
Narodowy Polski, by się zgodziły na tymczasowy układ, nie 
przesądzający decyzji terytorjalnej, jaka zapadnie na konferencji 
pokojowej. Układ doszedł do skutku dnia 1 lutego1), a figurują pod 
nim podpisy Dmowskiego i Benesza oraz Wilsona, Lloyd 
George‘a, Orlanda i Clemenceau* 2). 

W części wstępnej tego dokumentu przedstawiciele wielkich 
mocarstw sprzymierzonych przypominali, że „narodowości, które 
przejęły zobowiązanie poddania zagadnień, je obchodzących, 
konferencji pokojowej, nie powinny tymczasem dążyć... do 
zapewnienia sobie rękojmi lub zajmowania terytorjów, do których 
roszczą sobie prawa*’. Ale z tezy tej Rada Najwyższa nie wysnuła 
wniosku logicznego i nie nakazała Czechosłowakom wycofać się 
z całego obszaru okupowanego, przeciwnie, zostawiła w ich ręku 
zagłębie węglowe i linję kolejową, łączącą je z Cieszynem, a tylko 
linję, poczynając od Cieszyna, łącznie z miastem, aż do Jabłon-
kowa powierzyła pieczy wojsk polskich. Rada Najwyższa 
zapowiadała wysłanie do Cieszyna komisji kontrolującej, która 
miała zarazem zbadać grunt na miejscu, ażeby swym referatem 
ułatwić konferencji pokojowej ostateczne ustalenie granicy 
polsko-czeskiej. Czechosłowacy ze swej strony obiecywali, że 
,,kraj ich pozostawi do dyspozycji Polaków wszyst 

*) Załącznik do protokółu pos. K. N. P. z 2 lutego r. 1919. 
2) Przedstawiciele Japonji uchylali się chętnie od udziału w po-

stanowieniach, dotyczących spraw europejskich. 
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kie rozporządzalne zapasy materjałów wojennych i da im wszelkie 
ułatwienia dla przepuszczenia tranzytem broni i amunicji''. Polska 
miała z kopalń karwińsko-ostrawskich otrzymać taką „część węgla, 
jaka może być sprawiedliwie (przez nich) wymagana". 
Postanowiono, że wybory polityczne i pobór wojskowy w 
Cieszyńskiem będą zawieszone, oraz, że „żaden akt, dający obecnie 
pozory aneksji całości lub części tego Księstwa, bądź to do 
terytorjum polskiego, bądź też do czeskiego, nie będzie mógł być 
uznany za ważny bez względu na to, przez którą ze stron byłby 
dokonany". Czechosłowa- cy zobowiązali się uwolnić natychmiast 
jeńców polskich. 

W następstwie układu paryskiego zawarto na Śląsku Cie-
szyńskim między wojskowością polską a czeskosłowacką najpierw 
rozejm1), a następnie (w nocy z 24 na 25 lutego) umowę2), na której 
podstawie Polacy obsadzili 26 lutego Cieszyn, Frysztat, Trzyniec i 
Jabłonków. Do Cieszyna wróciła polska Rada Narodowa, tam też 
osiadła komisja koalicyjna. 

Układ paryski, korzystny dla Czechosłowaków, a tłumaczący 
się stworzonemi przez nich faktami dokonanemi i za- korzenionemi 
ich wpływami w państwach koalicji, wywołał w Polsce poważne 
obawy, żeby ostateczna decyzja terytorjal- na konferencji 
pokojowej nie odpowiadała linji postanowienia tymczasowego. 
Wskrzeszenie w układzie, chociaż tymczasowym, części tylko 
uprzedniego stanu rzeczy było niewątpliwym sukcesem 
Czechosłowaków. Zastrzeżenie copraw- da dla konferencji 
pokojowej swobody decyzji w sprawie granicy polsko-czeskiej na 
tym odcinku oraz zapowiedź wysłania do Cieszyna komisji 
koalicyjnej dla zbadania na miejscu istotnych stosunków 
umożliwiały państwu polskiemu oddziałanie na czynniki 
sprzymierzone przez bezpośrednie ich zetknięcie z rzeczywistością. 
Wydawało się też dla Polski korzystnem zyskanie na czasie. Można 
było przypuszczać, że państwo polskie, uporawszy się uprzednio z 
innemi trudnościami granicznemi i dokonawszy wewnętrznego 
skonsoli- 

*) „Kurjer Poznański" z 5 lutego r. 1919. 
3) Tamże, numer z 1 marca t. r. 
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dowania, będzie mogło następnie łatwiej dopiąć celu w sprawie 
cieszyńskiej. Niestety, jak militarnego zaskoczenia Polski Czesi 
dokonali na Śląsku Cieszyńskim w chwili, gdy Polska 
zaabsorbowana była walką na wszystkich nieomal frontach, tak 
narzucono Polsce w roku 1920 decyzję polityczną w tej mierze w 
okresie, gdy przeżywała ona najcięższe chwile w konsekwencji 
wyprawy kijowskiej. 

* « 

Młode państwo polskie, z kilku stron równocześnie za-
grożone, potrzebowało usilnie pomocy armji polskiej we Francji. 
Tymczasem organizacja armji robiła wprawdzie szybkie i duże 
postępy, ale sprawa jej wysłania do kraju napotykała na coraz to 
nowe trudności, powodujące zwłokę. 

Umowa wrześniowa wzmogła bardzo zgłaszanie się ochot-
ników w krajach sprzymierzonych z tej i tamtej strony oceanu. We 
Francji, Anglji i Włoszech wchodzili z natury rzeczy głównie w 
rachubę jeńcy wojenni; tylko oni bowiem mogli armji dostarczyć 
kontyngentu poważniejszego. We Francji ułatwione to zostało 
grudniowem rozporządzeniem minister- jum wojny, na którego 
podstawie jeńcy Polacy, zachowujący się lojalnie wobec koalicji, 
mogli być całkowicie zwolnieni z obozów i mogli albo wstąpić do 
armji polskiej, albo pracować w charakterze wolnych robotników, 
albo też wrócić do kraju1). Najbardziej masowy przypływ jeńców 
do armji polskiej zaznaczył się we Włoszech. 

Sprawa wojska polskiego we Włoszech przechodziła różne 
koleje* 2). Włoskie władze wojskowe (nie cywilne) posta 

*) Por. pismo w tej sprawie ministerjum wojny z 31 grudnia roku 1918 do 

Komitetu N. P., proszące go o wysłanie przedstawicieli do ko- misyj, 

zwiedzających obozy jeńców celem zwolnienia z nich Polaków, którzy nie 

objawiali „uczuć, sprzyjających naszym wrogom' — archiwum K. N. P. 

2) Do faktów poniższych: protokóły pos. K. N. P. z 6 i 9 lipca, 20 

października i 30 listopada r. 1918; sprawozdania rzymskie Skir- munta dla K. N. 

P., m. i. z 22 sierpnia i 5 listopada r. 1918 i z 30 maja r. 1919 oraz sprawozdanie 

jego w języku francuskim o rozmowie z prezesem rady ministrów Orlando w dniu 

11 lipca r. 1918 — archiwum 
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nowiły w początkach roku 1918, oddziałać na armję austrja- cko-
węgierską rozkładowo za pomocą propagandy poprzez front 
oddziałów ochotniczych odnośnych narodowości. Do roboty tej 
stanęli Czesi. Włoskie władze wojskowe oczekiwały tego samego 
również od Polaków. Ale przedstawicielstwo Komitetu 
Narodowego Polskiego w Rzymie nie mogło ręki przykładać do 
organizowania polskich oddziałów propagandowych i 
wywiadowczych bez wyraźnych politycznych i moralnych 
korzyści dla sprawy polskiej. To też bezładnemu tworzeniu 
oddziałów polskich Skirmunt przeciwstawił (14 czerwca) projekt 
werbowania jeńców do armji polskiej we Francji1). Projekt natrafił 
jednakowoż na poważne trudności. 

We włoskich cywilnych sferach rządowych byli jedni, jak 
Sonnino, wyzyskaniu materjału jeńców-ochotników dla celów 
wojennych zasadniczo przeciwni, obawiając się zemsty 
Austrjaków i Węgrów na jeńcach Włochach; inni znów nie godzili 
się na wypuszczenie jeńców, schwyconych na froncie włoskim, 
poza obręb granic państwa włoskiego. Wogóle sprawa jeńców 
wojennych szła opornie. Maciej Loret i Jan Zamorski, już w roku 
1917, borykali się przez długi szereg miesięcy o prawo 
koncentrowania jeńców Polaków w obozach odrębnych. Prawo to 
zostało ostatecznie zdobyte przy pomocy ministrów 
Commandiniego i Bissolatiego, a organizacją jeńców zajął się 
szczególnie Zamorski. Dalszym etapem był wspomniany wniosek 
Skirmunta do ministra spraw zagranicznych Sonnina o pozwolenie 
na werbowanie jeńców-ochotników do armji polskiej we Francji. 
Uzyskanie zgody zahaczyło się jednakowoż teraz znowu o 
zagadnienie, jaki wojsko polskie, tworzone we Włoszech, będzie 
miało charakter i komu będzie podlegało. 

W Rzymie chciano, by wojsko to stanowiło samodzielną 
jednostkę bojową, nieskrępowaną warunkami dekretu prezydenta 
Rzeczypospolitej Francuskiej, a posiadającą na miej 

K. N. P.; Sierociński, str. 155 i n.; „Polska armja błękitna", zesz. wstępny, sir. 36 
i n. 

*) Archiwum K. N. P.; por. też cytowane sprawozdanie Skirmunta z 30 
maja r. 1919. 
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scu własne naczelne dowództwo. W tym charakterze zaczęły już 
powstawać oddziały polskie. Jednakowoż Komitet Narodowy 
Polski musiał bronić stanowiska zasadniczego, że wszystkie wojska 
polskie, walczące po stronie koalicji, stanowią jednolitą armję 
polską, której jedna jednostka bojowa walczyć będzie na froncie 
włoskim, przyczem pod względem operacyjnym zależeć będzie od 
włoskiego głównego dowództwa, ale w wewnętrznem swem życiu 
od naczelnego dowództwa polskiego, kwaterującego we Francji. 
Ponadto chodziło o to, by oddziały ochotników skierowywane były 
z Włoch do Francji wzamian za gotowe oddziały żołnierza 
polskiego, odchodzące z Francji do Włoch nietylko w charakterze 
kadrów rekrutacyjnych, ale bezpośrednio do udziału w walce na 
froncie. W tym sensie stanęła jesienią roku 1918, po usilnych 
zabiegach Skirmunta, Loreta i Zamorskiego, umowa między 
przedstawicielstwem Komitetu Narodowego Polskiego w Rzymie 
a rządem włoskim1). 

W końcu września przybyła do Rzymu delegowana przez 
generała Hallera misja wojskowa, której szefem był Leon Radziwiłł 
(dawniej major wojsk francuskich), a zastępcą, później następcą — 
kapitan Marjan Dienstl-Dąbrowa. Robota organizacyjna na szerszą 
skalę rozpoczęła się dopiero na początku listopada, po otrzymaniu 
przez Skirmunta telegramu ministra Bissolatiego z kwatery 
głównej* 2) tej treści, że prezes rady ministrów i dowództwo główne 
godzą się na stanowisko polskie, i że dowództwo wyda je 
równocześnie komisji dla jeńców wojennych dyspozycję, by 
natychmiast rozpoczęto werbunek wśród jeńców na rzecz armji 
polskiej. W kilka już dni potem nastąpiło zawieszenie broni na 
froncie włoskim, wskutek czego udział Polaków w walce 
ograniczył się do operacyj dywersyjnych powstałego już wcześniej 
oddziału porucznika Kluczyńskiego na terenie trzeciej i czwartej 
armji włoskiej. 

Pracami organizacyjnemi kierował przeważnie kapitan 
Dienstl-Dąbrowa, najpierw w obozach w Santa Maria Capua 

*) Archiwum K. N. P. 
2) Por. wspomniane sprawozdanie Skirmunta, 
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Vetere i Casagiove pod Neapolem, potem w La Mandria di 
Chivasso pod Turynem, Pierwsze trzy pułki piechoty pod 
porucznikami Witkowskim, Górskim i Skowronkiem udały się do 
Francji w grudniu. Następnie powstały stopniowo formacje: pułk 
piechoty pod kapitanem Golachowskim, pułk artylerji pod 
kapitanem Małeckim, pułki piechoty pod porucznikami 
Kluczyńskim i Wachowskim, pułk saperów pod kapitanem 
Dukasem, oddział karabinów maszynowych pod porucznikiem 
Byleniem, pułk piechoty pod kapitanem Chlebkiem. Ogółem 
zorganizowano w ciągu czterech miesięcy tysiąc oficerów i 37 
tysięcy podoficerów i szeregowców. Miasta Medjolan, Bergamo i 
Chivasso ofiarowały pułkom polskim sztandary. Najgorliwszym 
opiekunem wojska polskiego był komitet turyński „Pro Polonia**, 
któremu przewodniczył Atil- lo Begey. Pułki odchodziły kolejno 
do Francji, doznając tam przeformowania. 

We Francji tymczasem prowadzono pod naczelnem kie-
rownictwem generała Hallera, a przy pomocy francuskiego 
ministerjum wojny i francuskich oficerów energiczną pracę 
organizacyjną1), i to: w szkole oficerskiej i podoficerskiej w 
Quintin (kierownik pułkownik Budkowski); w obozie, gdzie 
tworzono kadry, w Sille-le-Guillaume (kapitanowie Jagniąt - 
kowski i Sokolnicki); w obozach artylerji w Le Mans (pułkownicy 
Gomulicki i Jung), — inżynierji w Laval (pułkownik Wysocki) i 
kawalerji w Saumur, Sztab armji urzędował w Paryżu przy avenue 
d*Jena. Obok działalności ściśle organizacyjnej powoływano już 
od lata roku 1918 do życia instytucje, otaczające wojskowych 
Polaków opieką społeczną-), a mianowicie: Dom Oficera 
Polskiego w Paryżu i szereg Domów Żołnierza Polskiego, z 
których dwa w Paryżu, a inne w Suchet, Lourdes, Trouville, Puy 
itp.; ponadto Towarzystwo Pomocy Rannym Polakom (prezes 
Mikołaj Potocki, wiceprezes Maurycy Zamoyski, sekretarz 
generalny Karol Halpert), 

*) „Polska armja błękitna", zeszyt wstępny, str. 11. 
a) O instytucjach tych społecznych: Merlot, „Larmee polonaise', str. 89 i n.; 

„Polak", z 5 i 28 sierpnia, 6 i 29 vzrześnia oraz 16 października r. 1918; „Polska 

armja błękitna", zesz. wstępny, str. 10. 
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rozporządzające z ofiarności prezesa szpitalem w Rambouil- let; 
niezależnie od tego szpital w Grange Colombe koło Fon- tenaibleau 
pod kierunkiem siostry ,,Czerwonego Krzyża", Adamowej 
Zamoyskiej. Ze Stanów Zjednoczonych przybywały pielęgniarki, 
kształcone przez „Biały Krzyż", którego prezeską była Helena 
Paderewska. 

Wskutek wzmożenia się armji polskiej we Francji znacz- nemi 
siłami, przybyłemi z Włoch, oraz także nowymi ochotnikami z 
francuskich i angielskich obozów jeńców szeregi armji urosły do 
dwóch korpusów, obejmujących sześć dywi- zyj, nie licząc 
odległych dywizyj odeskiej i sybiryjskiej. Na czele korpusu 
pierwszego stanął generał Odry; podlegają- cemi mu dywizjami 
dowodzili: pierwszą — generał Bernard, drugą — generał Modelon, 
trzecią — generał Petitdemange. Dywizja odeska generała 
Żeligowskiego, jako czwarta, i sybiry jska pułkownika Rumszy, jako 
piąta, stanowiły korpus drugi. Dowódcą korpusu trzeciego był 
generał Massenet, mając pod sobą dywizję szóstą generała 
Changeaux, siódmą generała Wouillenin i ósmą, instrukcyjną, 
generała Capde- pond i jego zastępcy pułkownika dr. Zająca. 
Polaków z rangą generalską niestety brakło. 

* 

W myśl polsko-francuskiej umowy z 28 września roku 1918 
w skład jednej, jedynej samodzielnej armji polskiej, sprzymierzonej 
i wojującej pod jednem, jedynem dowództwem polskiem, wchodziły 
i formacje polskie na wschodzie, których dowództwo Haller objął 
był w porozumieniu z Radą Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego 
już w czerwcu t. r. w Moskwie, mianując swym zastępcą 
Żeligowskiego. Plan ówczesny Hallera i Rady Polskiej, zmierzający 
do pchnięcia większej ilości wojskowych Polaków z innych stron 
Rosji na północ, na Murman i do Archangielska, by ich stamtąd 
.ypjsła/ oafezaPofi® —Jak Już o tem 
była mowa — niewykonalny z powodu bezwzględnych 
przeciwdziałań i prześladowań bolszewickich. Oddział polski (w 
Koli na wybrzeżu murmańskim, od drugiej połowy października w 
Archangielsku), dowodzony początkowo 
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przez pułkownika Machcewicza, a następnie przez pułkownika 
Skokowskiego, przy szefostwie w polskiej misji wojskowej 
pułkownika Dowoyno-Sołłohuba, nie przekroczył ram bataljonu z 
dwoma kompanjami piechoty i jedną kom- panją karabinów 
maszynowych1). Bił się dzielnie jesienią i zimą wśród 
największych mrozów, przychodząc wojskom sprzymierzonym ze 
skuteczną pomocą, także pod koniec w ciężkiem ich już położeniu. 
Do Paryża udało się kilkudziesięciu oficerów* 2). 

0 ile nie udało się zrealizować poważniejszej akcji na północy 
Rosji, o tyle szersze otworzyły się perspektywy dla 
koncentrowania sił wojskowych na południu, w dwóch republikach 
antysowieckich: kubańskiej i dońskiej, przy armjach Aleksiejewa, 
później Denikina, oraz generała Krasnowa. Szczególnie na 
Kubaniu gromadziły się po Kaniowie resztki korpusu drugiego, 
które nie mogły się przedrzeć ku północy3). Organizacją ich zajęła 
się wspólnie z pułk. Wędziagolskim delegacja z łona Rady Polskiej 
Zjednoczenia Międzypartyjnego w osobach Zdzisława Oplustilla, 
Feliksa Raczkowskiego i Jerzego Zdziechowskiego, a po jego 
ustąpieniu — Stanisława Zielińskiego, która zastąpiła komisję 
wojskową Rady, sparaliżowaną w Moskwie szykanami. Delegacja 
udała się do Ekaterynodaru, gdzie w połowie października roku 
1918 przybył z Krymu Łucjan Żeligowski, który po wahaniach 
przyjął dokonaną przez Hallera nominację na zastępcę na 
wschodzie naczelnego wodza armji polskiej i został prezesem 
powołanego w dniu 20 października do życia Komitetu 

O tym dziale: Bagiński, str. 443 i n.; informacje porucznika, przybyłego 

z Archangielska do Paryża, w „Polonja" z 13 listopada r. 1918; protokół pos. K. 

N. P. z 7 sierpnia t. r. 
2) Reszta murmańczyków opuściła Archangielsk w drugiej połowie 

września 1919 r., gdy sprzymierzeni zlikwidowali północny front rosyj- sko-

ochotniczo-koalicyjny, i wróciła w grudniu t. r. do kraju. 
3) 0 tern, i.dakżcn1* nasc^pnycn’: DagińśKi, str. 481 i n.; Oplustill, str. 

127 i n., 137, 167 i n.; memorjał Stanisława Grabskiego dla Komitetu N. P. po 

przyjeździe z Moskwy do Paryża — archiwum K. N P.; protokół pos. K. N. P. z 

17 lipca r. 1918; „Przegląd Narodowy", zesz. wrześniowy r. 1919, str. 390 i n. 

Polska na przełomie dziejów. T. II. 37 
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Naczelnego. Komitet ten wyłonił się z narad delegatów Rady 
Polskiej, generała Żeligowskiego oraz Michała Sokolnic- kiego, który 
występował w charakterze przedstawiciela „lewicy 
niepodległościowej** w kraju, czyli „stronnictw lewicowych Galicji 
i Królestwa, stojących na gruncie narodowym“. 

Krajowy obóz lewicowy wchodził już latem w kontakt z Radą 

Polską na gruncie Moskwy: w drugiej połowie czerwca oświadczył 

Wieniawa-Długoszewski zgodę Polskiej Organizacji Wojskowej na 

wojskowe poczynania generała Hallera i Rady Polskiej; w 

pierwszej połowie lipca uczynili to samo Sokolnicki i Andrzej 

Strug w imieniu stronnictw politycznych lewicy, Strug specjalnie 

w imieniu Polskiej Partji Socjalistycznej; wypracowano układ, 

który Sokolnicki miał zawieźć do kraju do podpisania i z którym 

następnie miał wrócić do Moskwy. Po kilku tygodniach 

reprezentanci Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego 

Raczkowski, Zdziechowski i Jezierski udali się do Lwowa i 

Krakowa, gdzie uzyskali dla akcji wojskowej na wschodzie, 

poddanej politycznemu kierownictwu Komitetu Narodowego 

Polskiego w Paryżu, pełną aprobatę Związku Międzypartyjnego, w 

tem także ludowców, nie doszli natomiast do ostatecznego poro-

zumienia z lewicą, reprezentowaną przez Moraczewskiego, 

Sokolnickiego i Rydza-Śmigłego. 
W połowie zaś października Sokolnicki pojawił się — jak już 

wspomniano — w Ekaterynodarze i w rokowaniach z delegatami 
Rady Polskiej i Żeligowskim nie robił wprawdzie trudności w 
sprawach wojskowo - organizacyjnych, w kwestji miejscowego 
Komitetu Naczelnego i naczelnego wojskowego dowództwa 
polskiego w Paryżu, natomiast wszelkiemi sposobami zwalczał 
uznanie Komitetu Narodowego Polskiego za „przedstawicielstwo 
polityczne wojsk polskich wobec koalicji antyniemieckiej". Za 
jedną tylko cenę był gotów na nie się zgodzić, a mianowicie, gdyby 
delegaci Rady Polskiej byli uznali Piłsudskiego (znajdującego się 
wówczas w Magdeburgu) za „wodza naczelnego wszystkich 
polskich sił zbrojnych**. Ponieważ delegaci tego nie uczynili, jako 
że zobowiązanie takie byłoby przekroczyło zakres ich 
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pełnomocnictw, przeto Sokolnicki przystał tylko na zamieszczenie 
uwagi o Komitecie Narodowym Polskim w tym związku, że jego 
reprezentantka na terenie Rosji, Rada Polska, „podejmuje się — do 
czasu ostatecznego ustosunkowania się obozu lewicy 
niepodległościowej do Komitetu Narodowego w Paryżu — 
uzyskania i dostarczenia środków dla zapewnienia wojsku 
warunków niezależnego istnienia". 

Mimo takiego postawienia sprawy delegaci Rady Polskiej — 
w interesie porozumienia w kwestji wojskowej — podpisali wspólnie 
z Sokolnickim umowę o organizowaniu . armji na wschodzie oraz o 
Komitecie Naczelnym jako jej kierowniczym organie politycznym. 
Niewiele to coprawda pomogło, albowiem stosunek miejscowych 
polskich kół lewicowych do armji polskiej, jak był, tak pozostał 
nieszczery. 

Samodzielność formacji (czwartej dywizji) i jej podleganie 
polskiemu naczelnemu dowództwu w Paryżu było zastrzeżone 
umową z Denikinem1). Dnia 15 listopada generał Żeligowski i 
Komitet Naczelny wydali rozkaz, zarządzający pobór Polaków, 
zamieszkałych na Kubaniu i na innych ziemiach Kaukazu oraz na 
obszarze dońskim, do polskiej służby wojskowej. 

Tymczasem Denikin otrzymał od marszałka Focha nakaz 
skierowania dywizji polskiej do Odesy, gdzie miały lądować 
wojska francuskie. Dnia 1 grudnia dobił do portu Odesy pierwszy 
transport tysiąca Polaków. W mieście doszło do starć z dywizją 
niemiecką. Następnie, blisko połowy grudnia, zajęli część miasta 
Ukraińcy-petlurowcy. Polacy udziału w walkach z nimi nie brali, 
lecz podczas walk z nimi denikinowców, stali w odwodzie, 
strzegąc swych stanowisk. Gdy 18 grudnia przyjechało wojsko 
francuskie, denikinowcy wyparli petlurowców poza miasto. Dnia 7 
lutego roku 1919 odznaczyli się Polacy pod Tyraspolem w bitwie 
z oddziałami bolszewickiemi. Odbiło się to na zachodzie Europy 
dobrem echem, gdy właśnie na konferencji pokojowej w Paryżu sta 

*) 0 tem i faktach następnych: Oplustill, str. 217 i n.; Bagiński, str. 491 i n.; 

„Przegląd Narodowy'* z września r. 1919, str. 393 i n.; „Przegląd Historyczny", 

r. 1928, zesz. 2, str. 241 i 243. 
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nęła sprawa zaboru pruskiego. Do Odesy tymczasem przybył 

drugi transport tysiąca żołnierzy polskich. 
Im więcej z kraju nadchodziło wieści o zagrożeniu państwa 

polskiego przez Ukraińców, bolszewików i Niemców, tem bardziej 
wojsko do kraju się rwało; ale miały jeszcze upłynąć miesiące, nim 
żołnierz polski z Kubania i obszaru dońskiego, a następnie z Odesy 
przekroczył w czerwcu granicę Rzeczypospolitej i wziął udział w 
wypieraniu wojsk ukraińskich z Galicji wschodniej. 

Prawie równocześnie z początkiem ruchu wojskowego na 
południu Rosji, na Kubaniu i nad Donem, wywiązała się dzia- • 
łalność analogiczna na bliskim i dalekim wschodzie rosyjskim1). Stała 
ona w związku z akcją szeroko założoną Cze- chosłowaków i 
białogwardzistów rosyjskich wiosną i latem roku 1918, która 
oczyszczała z wojsk bolszewickich olbrzymie przestrzenie między 
Wołgą a Władywostokiem, czemu od Murmańska i Archangielska 
towarzyszyła próba stworzenia frontu rosyjsko-koalicyjnego. 
Pierwsza polska organizacja wojskowo-polityczna powstała w drugiej 
połowie czerwca w Samarze za przyczynieniem się wysłannika Rady 
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie Sadowskiego. 
Zaraz potem uczynili to samo Polacy w Ufie, Omsku, Kazaniu, 
Nowo-Mikołajewsku, Kurhanie, Tomsku, Irkucku, Orenburgu, 
Władywostoku, Charbinie i t. p. Formowaniem oddziałów 
wojskowych zajmowały się komitety pod nazwą komitetów 
wojennych, komitetów narodowych, lub rad politycznych, a obok 
nich powstawały związki wojskowe. 

Centralną rolę odegrał Polski Komitet Wojenny z siedzibą w 
Omsku a oddziałem w Ufie. Zawarł on 23 lipca roku 1918 ze 
wschodnio-rosyjską filją Czeskoslowackiej Rady Narodowej umowę, 
w której, „nie mając możności wejścia w kontakt z kierowniczemi 
organizacjami politycznemi, sto- 

O tem i faktach następnych; Bagiński, str. 535 i n.; Dybowski, ,.Siedem lat 

w Rosji i na Syberji (1915—1921)”, sir. 105 i n.; Kudela, „Czechosłowackie i polskie 

wojsko w Rosji", str. 19 i n.; „Przegląd Historyczny", r. 1928, zesz. 2, str. 242 i n.; 

protokół pos. K. N. P. z 17 sierpnia t. r. 
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jącemi na platformie bezwzględnej walki z Niemcami i Au- stro-
Węgrami", zgodził się na to, że ,,do czasu, gdy polskie organizacje 
polityczne w Rosji, Ameryce i Francji (o tym charakterze) ... obejmą 
kierownictwo, wojsko polskie (podlegać będzie) wojskowo 
czeskosłowackiej władzy naczelnej wojskowej, a politycznie filji 
Czeskosłowackiej Rady Narodowej wraz z Polskim Komitetem 
Wojennym”. Filja ta zobowiązała się za to zaopatrywać wojsko 
polskie narówni z czeskosłowackiem w broń, odzież, pieniądze i 
żywność. 

Sytuację zmieniło przybycie w początkach sierpnia z Moskwy 
do Ufy misji generała Hallera w osobach: majora Walerjana Czumy, 
kapitana sztabu generalnego Wolikow- skiego i porucznika 
Miszewskiego oraz delegatów Rady Polskiej Zjednoczenia 
Międzypartyjnego: Skorupskiego i Strze- meckiego. Spisali oni na 
zjeździe w Czelabińsku (4 sierpnia) protokół z wydziałem 
wykonawczym Polskiego Komitetu Wojennego w Omsku. Według 
protokółu tego poruczono wojskowe kierownictwo majorowi 
Czumie, a prowadzenie spraw wojskowo-politycznych — 
wydziałowi wspomnianego Komitetu. We wrześniu przeniesiono 
siedzibę akcji do Nowo- Mikołajewska, centrum Syberji. W 
listopadzie ruszyły w bój z napierającymi bolszewikami: pułk 
strzelców, baterja arty- lerji i szwadron ułanów pod dowództwem 
pułkownika Kazimierza Rumszy. Walcząc zacięcie na różnych 
odcinkach armji rosyjskiej admirała Kołczaka, dyktatora całej 
Syberji, oddziały polskie zdobyły sobie walecznością wielkie 
uznanie. 

W tym samym czasie przybyła na Syberję francuska misja 
wojskowa, której szef, generał Janin, objął naczelne dowództwo nad 
wszystkiemi wojskami sprzymierzonemi. Był on zarazem wodzem 
armji czeskosłowackiej zagranicą. Wkrótce przyjechała z ramienia 
Hallera polska misja wojskowa z majorem Jarosławem Okuliczem na 
czele1). Na rozkaz Hallera do Czumy zaczęto w Nowo-Mikołajewsku 
tworzyć piątą dywizję syberyjską, na której czele stanął na żądanie 
naczelnego wodza Rumsza, wróciwszy w marcu 

W skład misji wchodzili ponadto porucznicy Zakrzewski i Sie- rociński 
oraz sierżant Mierzejewski. 
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roku 1919 ze swemi formacjami z frontu. Prace organizacyjne 
rozwinęły się poważnie, musiały jednakowoż wkrótce ulec 
przerwaniu. Front bowiem zdemoralizowanej już armji Koł- czaka 
załamał się i nastąpiła od Uralu generalna kontrofensywa armji 
bolszewickiej, zmuszając do zupełnego wycofania się wojska 
rosyjskie kołczakowskie, czeskosłowackie i polskie. Gdy polski 
wysiłek wojskowy na wschodzie Rosji był w pełnym toku, nie 
przeczuwano, że nastąpi załamanie się armji Kołczaka i że 
pociągnie ono za sobą tragedję odwrotu wojsk sprzymierzonych, a 
tern samem i wojska polskiego, na Daleki Wschód wśród 
warunków dla Polaków katastrofalnych1). 

O wojskowych poczynaniach Polaków w różnych stronach 
Rosji* i 2), które w ostatnich miesiącach wojny poważne budziły 
nadzieje, docierały do kraju wiadomości, acz spóźnione, wywołując 
zadowolenie i radość, że polski czyn orężny zaznacza się po stronie 
koalicji, co było tern bardziej do 

ł) Od maja r. 1919 wojska rosyjsko-czeskosłowacko-polskie broniły według 

planu generała Janina kolei syberyjskiej przez kilka miesięcy. Polacy czynili to na 

przestrzeni 720 wiorst od Nowo-Mikołajewska do Sławgorodu. Ewakuacja wojsk 

koleją w porze już zimowej była straszna. Z rozkazu generała Janina Polacy 

stanowili arjergardę, stale tropieni 
i niszczeni przez oddziały bolszewickie i buntowanych przez nie chłopów, tem 

bardziej, że ewakuacja przeciągała się w sposób złowrogi — częściowo z winy 

Czechów i ich generała Syrowego (Bagiński, str. 574 i n.; w obronie 

Czechosłowaków: Kudela, str. 35 i n.). Po sześciu tygodniach (10 stycznia r. 1920) 

Czuma z częścią dywizji, całkowicie wyczerpaną, kapitulował na stacji 

Klukwennaja, a Rumsza przebił się z przeszło setką oficerów i tysiącem żołnierzy 

w najtrudniejszych warunkach do Charbina, skąd oddziały te po przebyciu 

południowej Man- dżurji i Japonji udały się drogą morską do Polski, gdzie stanęły 

w momencie zbliżania się bolszewików pod Warszawę, przeciwko którym ruszyły 

w pole. 

2) Także w Chinach, w Szanghaju, komitet polski organizował oddziały 

wojskowe. Pierwszy z nich, obejmujący kilkunastu oficerów i ty- luż żołnierzy, 

pod kapitanem Kohutnickim, wyjechał w połowie sierpnia r. 1918 do Francji i 

stanął tam na początku października. — W Bośni, w Serajewie, major Artur 

Ganczarski zorganizował w listopadzie r. 1918 bataljon, składający się z 60 

oficerów i 600 żołnierzy i przewiózł go zaraz do kraju. — Sierociński, str. 221 i n, 

oraz 213 i n. 
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niosłe, że akcja militarna Czechów w Rosji spowodowała przez 
szereg miesięcy wielki entuzjazm w państwach sprzymierzonych. 
Ale społeczeństwo polskie nie mogło się oddawać nadziei, że 
formacje polskie w Rosji rychło przybędą do kraju, by tutaj na 
losach jego zaważyć. To też społeczeństwo miało oczy tern 
bardziej zwrócone na polskie siły wojskowe we Francji, oczekując 
od nich pomocy. 

Zdawał sobie z tego dobrze sprawę Komitet Narodowy Polski, 
stawiając jesienią roku 1918 wobec rządów i naczelnego 
dowództwa koalicji sprawę wysłania do kraju tych dywizyj 
polskich, których stan organizacyjny na to zezwala1). Także 
departamentom stanu i wojny w Waszyngtonie tłumaczył 
Dmowski w październiku t. r. konieczność skierowania wojska 
polskiego do kraju, ażeby się przeciwstawiło niebezpieczeństwu 
bolszewickiemu po ewakuacji Polski przez wojska niemieckie. W 
tym celu — wyjaśniał wówczas Dmowski — jest rzeczą 
konieczną, by koalicja otwarła sobie szybko dostęp do Polski, i to 
tam, gdzie on jest najłatwiejszy, przez Rumunję, albo przez 
rozbite już Austro-Węgry. 

Okazało się, że przewożeniu wojska przez Konstancę stały na 
przeszkodzie trudności aprowizacyjne. Za drogą na Włochy i 
Austrję, wybraną z natury rzeczy przez Czechów, przemawiał 
wzgląd praktyczny: konieczność pospiesznego działania, tern 
bardziej, że obok niebezpieczeństwa bolszewickiego stanęło 
właśnie ukraińskie. Z politycznych motywów była najbardziej dla 
Polski pożądana — droga na Gdańsk, ale wysuwano wątpliwości, 
czy nie opóźniłoby to poważnie ekspedycji, ponieważ liczono się 
z tern, że uprzednie oczyszczenie morza z min zajmie czas 
dłuższy. Gdy jednakowoż rządy sprzymierzone postanowiły w 
warunkach rozejmowych dla Berlina, że aljanci będą do krajów, 
ewakuowanych przez Niemców, a położonych na wschód od 
Rzeszy, mieli wolny dostęp „przez Gdańsk, albo Wisłę", Ko- * i 

*) Protokóły pos. K. N. P. z 5, 11, 13, 18, 22, 23, 24 i 30 listopada 
i 4 grudnia r. 1918 oraz z 4 stycznia r. 1919; list Dmowskiego z Waszyngtonu do 
Zamoyskiego z 27 października r. 1918 — archiwum K. N. P.; wywiad Hallera 
w ,,Petit Journal“ z 27 grudnia t. r.; rozkaz Hallera z 23 grudnia t. r.; 
Smogorzewski, str. 13 i n. 
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mitet Narodowy Polski począł forsować sprawę wysłania dywizyj 
polskich drogą morską na Gdańsk. 

Komitet położył nacisk na szybkie tempo przygotowania 
wyjazdu wojsk polskich. Generał Haller, jako wódz naczelny, miał 
ze swej strony co do tego tempa wątpliwości, uważając, że armja 
polska nie jest jeszcze gotowa z powodu braku kadrów i 
niedostatecznego zapewnienia przez koalicję transportu wojsk 
polskich oraz środków technicznych dla uzupełnienia organizacji 
armji. Ale Komitet mimo to nalegał na pospiech i domagał się 
wysłania kilku dywizyj1). Dmowski tłumaczył kierowniczym 
czynnikom francuskim konieczność natychmiastowego zajęcia 
przez wojska francuskie linji kolejowej Gdańsk - Warszawa i 
przemawiał za współpracą francuskiej misji wojskowej w 
organizowaniu armji polskiej w kraju. 

Zarówno Foch, jak Pichon uznawali słuszność tych po-
stulatów* 2), ponowionych tern bardziej, gdy wybuchło powstanie 
wielkopolskie. Rząd francuski, powołując się na nie-
bezpieczeństwo bolszewickie, wystąpił wobec rządów angielskiego 
i amerykańskiego z inicjatywą zajęcia wspomnianej drogi 
kolejowej przez oddziały sprzymierzone i wysłania na- razie dwóch 
dywizyj polskich, a następnie dalszych, dla których zobowiązał się 
dostarczyć kadrów i środków technicznych. Rząd angielski 
przychylał się w zasadzie do planu, przynajmniej, o ile chodziło o 
militarne -zajęcie bazy gdańskiej, stawiając coprawda za warunek 
współdziałanie Stanów Zjednoczonych. Zdawało się, że sprawa 
ruszy ostatecznie w styczniu z miejsca i da zadośćuczynienie 
żądaniom Komitetu Narodowego Polskiego i pragnieniom gorącym 
kraju, który się już niepokoił3). A jednakowoż rokowania 

J) Por. sprzeczne z tą prawdą uwagi we „Wskrzeszeniu państwa polskiego" 

(Dobrzyńskiego), tom II, str. 36 i 41. 
2) O tem i faktach następnych; protokóły pos. K. N.P. z 4 stycznia i 20 

marca 1919 r.; pismo Pichona z 12 stycznia t. r. do Jusseranda, ambasadora Francji 

w Waszyngtonie — archiwum K. N, P.; Smogorzewski, str. 68; „Polska armja 

błękitna", zeszyt wstępny, str. 12 i 30. 
3) W łonie Komitetu N. P. interpelował w końcu stycznia t. r. Dłuski, 

dlaczego przesłanie wojsk polskich doznaje opóźnienia, i otrzymał rzeczowe 

wyjaśnienia — protokół pos. K. N. P. z 30 stycznia t, r. 
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w łonie koalicji ciągnęły się w nieskończoność wobec notorycznej 
niechęci sprzymierzonych do czynnej interwencji na wschodzie 
Niemiec. Dopiero 5 marca roku 1919 misja koalicyjna ambasadora 
Noulensa oświadczyła w Poznaniu przedstawicielowi rządu 
niemieckiego Rechenbergowi, że wylądowanie wojsk polskich 
generała Hallera w Gdańsku jest rzeczą przez rządy sprzymierzone 
postanowioną1). 

Niemcy przeciwstawili się temu z całą stanowczością, 
zarówno w Poznaniu, jak w Berlinie (wobec generała Du- ponta), 
jak w Spa w komisji do spraw rozejmu. Oświadczyli, że armja 
polska we Francji nie jest armją sprzymierzoną, wskutek czego nie 
dotyczy jej artykuł 16 rozejmu z Rethon- des o Gdańsku. Wobec 
zupełnej bezpodstawności tego twierdzenia wytoczyli zaraz 
jeszcze inne argumenty z dziedziny nie zasadniczej, lecz 
praktycznej. A mianowicie oznajmili, że wylądowanie dywizyj 
polskich w Gdańsku wywoła bezwzględną walkę zbrojną, bo 
ludność niemiecka woli raczej zerwanie rozejmu, aniżeli 
wpuszczenie armji polskiej z Francji do Gdańska, co 
przesądziłoby los polityczny tego miasta i całej dzielnicy na 
niekorzyść Niemców. Niemcy musieliby też wycofać 
utrzymywany dotąd na żądanie koalicji front antybolszewicki od 
Bałtyku do Grodna, by wojska te broniły Prus Wschodnich i 
Zachodnich przed niebezpieczeństwem polskiem. Rząd niemiecki 
oświadczył zato gotowość przepuszczenia dywizyj hallerowskich 
przez Libawę, Kłajpedę, Piławę (Królewiec) lub Szczecin. 

Naczelne dowództwo wojsk sprzymierzonych obstawało 
pierwotnie twardo przy swojem żądaniu, gdy jednakowoż opór 
Niemców nie słabł i rokowania się przeciągały, okazano skłonność 
do kompromisowego załatwienia sprawy, szczególnie wobec tego, 
że rząd niemiecki zadeklarował dodatkowo gotowość 
przewiezienia armji polskiej z Francji także drogą lądową, od 
Renu poprzez środkowe Niemcy, i że Berlin zobowiązał się 
dokonać transportów w przyspieszonem tempie, by dywizje 
polskie dotarły możliwie szybko na front przeciwbolszewicki. 

0 tem i faktach następnych; Hammerstein, str. 20 i n. 
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Układ został między marszałkiem Fochem a Erzberge- rem i 
Hammersteinem zawarty ostatecznie dnia 4 kwietnia w Spa1) w tym 
sensie, że rząd niemiecki zobowiązał się przepuścić wojska polskie 
następującemi drogami: Szczecin— Krzyż w kierunku Poznania i 
Warszawy; Piława lub Kłajpeda w kierunku Grajewa i Warszawy; 
Koblencja—Cassel— Halle—Eilenburg lub Frankfurt nad 
Menem—Bebra—Erfurt— Eilenburg, a następnie Chociebuż w 
kierunku Leszna, Kalisza i Warszawy. Zastrzeżono jednakowoż, że, 
gdyby transporty temi drogami ,,pociągnęły za sobą poważne 
trudności, którychby rząd niemiecki po zawiadomieniu o nich przez 
rządy sprzymierzone i stowarzyszone, nie umiał usunąć , to 
wówczas nastąpiłoby lądowanie wojsk polskich w Gdańsku. 

W praktyce do tego nie doszło. Dnia 16 kwietnia generał 
Haller, wysławszy pismo dziękczynne do prezydenta Poin- carego* 

2), ruszył z pierwszemi oddziałami z Paryża do Polski. Dywizje 
armji polskiej we Francji zostały przewiezione przez Niemcy 383 
pociągami z zachodu na wschód w czasie aż do połowy czerwca. 

Konferencja pokojowa w Paryżu rozpoczęła się dnia 18 
stycznia ogólnem zebraniem delegatów wszystkich państw 
sprzymierzonych i stowarzyszonych3). Takich posiedzeń odbyło się 
w toku konferencji wogóle tylko kilka. Na jednem z nich 
przedstawił Wilson swój projekt Ligi Narodów. Natomiast ciałem, 
stale obradującem i wszystko rozstrzygają- cem, była Rada 
Najwyższa. Delegaci t. zw. państw sprzymierzonych i 
stowarzyszonych o interesach ograniczonych — było ich 22, w tem 
i Polska — zasiadali w różnych komisjach konferencji z wyjątkiem 
terytorjalnej, a poza tem zapraszano na posiedzenia Rady 
Najwyższej delegatów tego państwa, którego sprawy miały być 
omawiane. Rada Najwyższa ob 

*) Hammerstein, str. 24 i n.; „Temps" z 6 kwietnia r. 1919. 
2) Tamże, numer z 19 kwietnia t. r. 
3) O tem i faktach następnych: archiwum K. N. P.; protokóły pos. K. N. P. 

z 2 i 9 lutego t. r.; Dmowski, str. 418 i n. oraz 424 i n.; Kozicki, str. 61 i n. 
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radowała pierwotnie w komplecie dziesięciu osób, a mianowicie 
prezesów gabinetów i ministrów spraw zagranicznych pięciu 
wielkich mocarstw (ze Stanów Zjednoczonych przybył z 
Lansingiem sam prezydent Wilson), następnie jednak, pod 
pozorem lepszego zabezpieczenia tajemnicy, usunięto na wniosek 
Lloyd George‘a fachowych ministrów spraw zagranicznych i 
zamknięto się w gronie mniej kompetentnych szefów rządów. Tych 
kilka jednostek w warunkach, niebywałych w dziejach ludzkości, 
zdecydowało o losach świata. 

Pierwszem postanowieniem Rady Najwyższej w sprawie 
polskiej (22 stycznia) było wysłanie do Polski wspomnianej już 
misji Noulensa celem bezpośredniego zorjentowania się w 
położeniu kraju. W skład misji weszli poza przewodniczącym: 
generał Niessel (Francja), sir Esme Howard i gen. Carton de Wiart 
(Anglja), Montagna i generał Romei Don- ghena (Włochy) oraz 
prof. Lord i major Keman (Stany Zjednoczone). Na dzień 29 
stycznia otrzymała Delegacja Polska wezwanie na Radę 
Najwyższą. Udał się na nią Dmowski w towarzystwie Piltza (drugi 
delegat nie był wówczas jeszcze ustalony). Na życzenie Rady 
Dmowski zobrazował szczegółowo sytuację we wszystkich 
dzielnicach Polski i wszystkie jej grożące niebezpieczeństwa. 
Mówił po francusku i angielsku. Miało się właściwie na tym 
przedmiocie skończyć, ale Clemenceau zwrócił się do 
Dmowskiego z zapytaniem, czy gotów jest przedstawić żądania 
terytorjalne Polski. Dmowski zgodził się i po krótkiej przerwie 
południowej wygłosił, znowuż w dwóch językach, ściśle 
uzasadnione, wyczerpujące expose polskich rewindykacyj. 

Piltz wrócił do nas z zebrania rozentuzjazmowany tern, czego 
Dmowski dokonał. Mówił nam szczególnie o wrażeniu, jakie 
plastyczne i silne wywody Dmowskiego zrobiły na Wilsonie. 
Niektórym słuchaczom nie dogadzało postawienie sprawy Prus 
Wschodnich. Clemenceau wyraził się po posiedzeniu do 
Dmowskiego bardzo pochlebnie o jego expose, zastrzegł się jednak 
w kwestji cieszyńskiej, co nie było dla nas niespodzianką, 
wiedzieliśmy bowiem, że w tej sprawie rząd francuski był wobec 
Czechów związany umową. Nie było 
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dla nas niemniej niespodzianką, że Lloyd George unikał rozmowy 
z Dmowskim. 

Dnia 12 lutego Rada Najwyższa wybrała komisję do spraw 
polskich w następującym składzie: przewodniczący — b. 
ambasador Juljusz Cambon (Francja), sir William Tyrrell 
(Anglja), markiz della Torretta (Włochy), dr. Isaiah Bow- man 
(Stany Zjednoczone) i Otchiai (Japonja). Komisja, otrzymawszy 
polecenie opracowania projektu granic Polski, wyznaczyła 1 
marca podkomisję i poruczyła jej przygotowanie projektu. Do 
podkomisji należeli: generał Le Rond, specjalista geograf, jako 
przewodniczący (Francja), pułkownik Kish (Anglja) i Bowman 
(Stany Zjednoczone). Przewodniczący Cambon zażądał od 
delegacji polskiej not w sprawie granic: najpierw zachodniej a 
następnie wschodniej. Pierwsza została przez Dmowskiego 
wręczona 28 lutego, druga — 3 marca1). Odpowiadały one treści 
jego exposś z 29 stycznia. 

Nota o granicach zachodnich mówiła na wstępie: ,.Odbu-
dowanie państwa polskiego winno być uważane jako: 1) akt 
sprawiedliwości i naprawienia zbrodni rozbiorów (1772, 1793, 
1795); 2) wynik rozwoju sił narodowych polskich, które rosły mimo 
destrukcyjnych wysiłków mocarstw rozbiorowych, oraz 
konsekwencja rozpadnięcia się Austro-Węgier, rozkładu imperjum 
rosyjskiego i klęski Niemiec; 3) konieczność ustanowienia między 
Niemcami a Rosją państwa silnego i prawdziwie niepodległego. Z 
pierwszego założenia wynika, że za punkt wyjścia dla określenia 
granic odbudowanego państwa polskiego powinno służyć tery tor 
jum Polski z przed pierwszego rozbioru (1772). Drugi wzgląd 
narzuca pewne zmiany dawnych granic, bądź przez włączenie do 
państwa polskiego niektórych ziem, położonych poza jego 
granicami z 1772 r., gdzie ludność polska stwierdziła swą 
żywotność, bądź przez pozostawienie poza państwem polskiem tych 
części teryto- rjum z 1772 r., gdzie siły narodowe polskie uległy 
znacznemu zmniejszeniu po rozbiorach. Konsekwencją trzeciego 
założenia jest pewna rektyfikacja dawnych granic przez przy- 

*) Archiwum K. N. P.; Dmowski, str. 617 i 623; „Akty i dokumenty, 

dotyczące sprawy granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1918—1919", 

str. 109 i 125. 
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stosowanie ich do wymagań ekonomicznych nowożytnego państwa 
i do jego obrony." 

Na tej podstawie nota domagała się: całej Galicji, części 
komitatów spiskiego, orawskiego i trenczyńskiego, Śląska 
Cieszyńskiego z wyjątkiem powiatu frydeckiego, Śląska Opol-
skiego z wyjątkiem powiatów nisskiego, grotkowskiego, części 
niemodlińskiego, prudnickiego, żądając zato z wrocławskiego 
obwodu regencyjnego powiatów namysłowskiego i sycowskie- go 
oraz części powiatu milickiego. Poznańskie było całe objęte 
programem polskim, Prusy Zachodnie — z wyjątkiem znacznej 
części południowo-zachodnich powiatów: wałeckiego i 
człuchowskiego, wzamian za co miał Polsce przypaść kraniec 
wschodni Pomeranji: powiaty lęborski, bytowski i część powiatu 
słupskiego. Z Prus Wschodnich Polacy rewindykowali Warmję i 
pas południowy, mazurski. Nota proponowała przyznanie dolnego 
biegu Niemna Litwie, a uczynienie z reszty Prus Wschodnich 
rzeczy pospolitej pod protektoratem Ligi Narodów. 

Nota druga o granicy wschodniej przecinała ziemie pol- sko-
rusko-litewskie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawiając 
poza ramami państwa polskiego gubernję kijowską, wschodnia 
część podolskiej, wołyńskiej i mińskiej, gubernję mohylewską i 
witebską jako ,,kraj politycznie zdezorganizowany", w którym 
,,wpływ rosyjski nie zastąpił polskiego, i lud bez wodzów 
inteligentnych, bez wychowania i poszanowania prawa, łatwo ulega 
wszelkiej propagandzie anarchistycznej". ,,W kraju tym — mówiła 
nota — niema pierwiastku dostatecznie silnego i zdolnego do 
stworzenia stałego rządu. Z tego właśnie powodu państwo polskie 
nie rewindykuje, jakkolwiek z ubolewaniem, tego wschodniego 
pasa obszaru. Reinkor porać ja tych prowincyj do Polski zburzyłaby 
jej spoistość i moc, które tak są dla niej niezbędne ze względu na 
jej bardzo trudne położenie geograficzne." Co do obszaru języka 
litewskiego delegacja polska oświadczała, że gubernja kowieńska, 
część gubernji wileńskiej (na północny zachód od linji Troki, 
Święciany i Jeziorosy), część gubernji suwalskiej (na północ od 
Sejn), wreszcie dolny bieg i ujście Niemna powinny być 
zorganizowane ,,jako odrębny 
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kraj w granicach państwa polskiego'*, który ,,powinien otrzymać 
specjalny ustrój, oparty na prawach narodowości litewskiej*'1). 

Do not tych była dodana mapa projektowanych granic 
państwa polskiego, której reprodukcję podaj emy na końcu książki. 
/ 

Złożenie drugiej noty poprzedziła długa w Komitecie Na-
rodowym dyskusja polityczna. Gdy bowiem sprawę granic 
Dmowski referował w Komitecie dnia 23 lutego* i 2), wykazało się, 
że niema wprawdzie różnicy zdań co do rewindykacyj na 
zachodzie, że natomiast w sprawie ziem wschodnich i całej 
przyszłej polityki wschodniej państwa polskiego poglądy są 
rozbieżne między dawnymi członkami Komitetu a świeżo 
przybyłymi z Warszawy z ramienia naczelnika państwa, chociaż 
Stanisław Grabski doniósł nam był w pierwszej połowie grudnia o 
wyraźnej zgodzie Piłsudskiego na program tery- torjalny Komitetu. 
Postanowiono odbyć 2 marca3) obrady ostatecznie decydujące. 

Tym sposobem projektowana granica wschodnia państwa polskiego 

ciągnęła się od wybrzeża Bałtyku na wschód od Łabiawy wybrzeżem ku północy 

przez Kłajpedę i Połągę na północ od Libawy; stamtąd na wschód linją historyczną 

granicy 1772 r. pomiędzy Polską a Kurlan- dją do powiatu iłłuksztańskiego w 

Kurlandji, obejmując go, dalej do rzeki Dźwiny, następnie na wschód, równolegle 

do rzeki, obejmując zkolei powiaty drysieński i połocki; wracając na lewy brzeg 

Dźwiny około 30 kilometrów na zachód od Witebska, granica szła ku południowi, 

ku punktowi spotkania granicy pomiędzy gubernją mińską i mohylew- ską, dalej 

tą linją graniczną ku południowi aż do Berezyny w miejscu, gdzie ona dotykała 

granicy północnej powiatu rzeczyckiego; następnie projektowana granica 

przekraczała Berezynę, ciągnęła się w kierunku południowo-zachodnim do 

Prypeci na wschód od Mozyrza, przekraczała Prypeć, przechodziła na zachód od 

Owrucza i Zwiahla na Wołyniu i docierała do punktu spotkania granic powiatów 

zasławskiego, ostrogskiego 

i zwiahelskiego; zwracając się na południe, linją graniczna postępowała granicą 

wschodnią powiatów zasławskiego i staro-konstantynowskiego do punktu 

spotkania granic powiatów latyczowskiego i płoskirowskiego na Podolu, stamtąd 

ciągle w kierunku południowym, dosięgając koło Ziń- kowa rzekę Uszycę i szła 

ostatecznie jej biegiem do Dniestru. 
2) i 3) Protokóły. — Obrady w dniu 2 marca stenografowano — archiwum 

K. N. P.; także „Akty i dokumenty, dotyczące sprawy granic 
Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, 1918—1919", str. 78 i n. 
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W dyskusji tego dnia jeden z członków Komitetu, Leon 
Łubieński, nie zaczepiając zasadniczej koncepcji państwa je-
dnolitego, domagał się przesunięcia projektowanej granicy 
wschodniej znacznie jeszcze bardziej na wschód1). Natomiast 
przeciw zasadniczym podstawom programu Komitetu wystąpił z 
długim wywodem Sujkowski, żądając przyjęcia zasady federacji, 
ponieważ tylko ona może powieść do „ogromnej Polski 
strategicznejktóraby sięgała ,,za Dniepr, za Dźwinę” i „broniła 
Europy, jak się dziś mówi, przeciwko bolszewikom”. Był to 
przeto program Polski, zwróconej na wschód, przeciw Rosji. 
Sujkowski oświadczył, że Piłsudski jest „zdecydowanym 
zwolennikiem programu federacji”, że mówił też o tern „z 
Paderewskim jako ministrem spraw zagranicznych, który 
powiedział (mu), iż może się na niego powołać, że on jest 
zwolennikiem jak najszerszej federacji z Litwą”. Sujkowskiego, 
przemawiającego kilkakrotnie, poparli Downarowicz i Dłuski. 

Poglądom tym przeciwstawili się stanowczo Dmowski, Ko-
zicki, Bartoszewicz, Żółtowski i piszący te słowa. Szczególnie 
Dmowski wykazywał, że, kto pragnie Polski silnej, nie może 
myśleć o federacji, bo „federacja, to jest słabość a nie siła, 
zwłaszcza, jak się nie ma z kim federować”. Dmowski ar-
gumentował: „Nie można sobie wyobrazić kraju w Europie, w 
którymby panowała większa kasza, z jednej strony elementu 
litewskiego, z drugiej — elementu białoruskiego, z trzeciej — pół-
antypolskiej, pół-bolszewickiej anarchji żydowskiej i wreszcie z 
czwartej — ludności polskiej, opartej w przeważnej mierze na 
większej własności ziemskiej, która musi tam prędko zniknąć... 
Jaka zaś istnieje możność federacji? Federacja wymaga 
przedewszystkiem zdolności do kompromisu. Ja śmiało powiadam, 
że niema w Europie ludności, dalej stojącej od tej zdolności, jak 
Litwa, i inne narody na wschodzie, czyli, że dążenie do federacji z 
nimi jest to tworzenie nie 

*) Uprzednio już, dnia 12 grudnia r. 1918, Łubieński wystąpił w Komitecie 

na rzecz programu, obejmującego Litwę historyczną — protokół. Inni 

przedstawiciele ziem wschodnich, obecni wówczas w Paryżu i współpracujący z 

Komitetem, jak np. Wawrzyniec Puttkamer, stali na gruncie programu Komitetu. 
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ładu, rozkładu, anarchji i źródła słabości państwowej." Dmowski 

wykazywał dalej, że, jeśliby państwo polskie obejmowało za 

rozległy obszar, a zarazem miało jeden rząd i jeden sejm, to 

przestałoby „być państwem polskiem i mieć myśl i politykę 

polską*'. Dmowski zaznaczył, że Polska położona jest w 

najniebezpieczniejszym punkcie Europy, bo „między 

najsilniejszym narodem niemieckim i najbardziej anarchistycznym 

narodem rosyjskim", że w takim punkcie Europy „niema miejsca na 

mały naród", że „musimy dążyć do tego, żeby zostać większym 

narodem, niż jesteśmy", ale w właściwych granicach i w zwartej 

formie państwowej. Z tych wszystkich przyczyn — konkludował 

Dmowski — Komitet Narodowy dotychczas stał absolutnie na 

zasadzie jedności państwa, odrzucając zasadę federacji, a 

przyjmując tylko zasadę wyodrębnienia Litwy etnograficznej. 
Inni członkowie Komitetu wykazywali, że federacja zgoła nie 

utrzymałaby Litwy i Rusi przy Polsce, że, przeciwnie, 
kosztowałaby Polskę rychlej czy później Galicję wschodnią. W 
głosowaniu trzy głosy padły na rzecz zasady federacyjnej, a 
jedenaście przeciwko niej; jeden członek Komitetu wstrzymał się 
od głosowania. Dłuski i Sujkowski kazali do protokółu zapisać 
votum separatum, a Dłuski dodał, że „na posiedzeniu na kongresie 
(będzie) zmuszony protestować". Dmowski odpowiedział, źe 
„zasadą, obowiązującą wszystkie delegacje na kongresie, (jest) 
zasada solidarności". Wobec tego oświadczył Dłuski: „W takim 
razie mogę nie być na posiedzeniu, kiedy Pan będzie mówił". 
„Może Pan nie być — zakończył Dmowski ten przykry epizod. 
Głosowano jeszcze w pozytywnej formie nad wnioskiem, „aby 
przyjąć granicę, oznaczoną na mapie Komitetu, z dopuszczeniem 
niewielkich rektyfikacyj, podyktowanych względami 
geograficznemi . Za wnioskiem opowiedziało się członków 
dziesięciu, przeciw niemu czterech. Dłuski ponowił swoje 
zastrzeżenie, źe, jeżeli w sprawie granicy wschodniej trzeba będzie 
występować razem, to się wstrzyma od tego i odniesie się do 
Warszawy. 

Raz jeszcze w toku marca członkowie Komitetu Narodowego 

z ramienia naczelnika państwa wnieśli o zmianę projek- 
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towanej granicy polskiej, A mianowicie dnia 20 t. m.1) wystąpił 
Wasilewski z „programem tery tor jalnym polskich kół 
lewicowych”, które „w obawie przeciążenia życia państwowego 
kraju elementami niepolskiemi wypowiadają się za przyjęciem na 
południowym wschodzie programu minimalnego, polegającego na 
posiadaniu Lwowa, Borysławia i Kałusza", a za przeznaczeniem 
reszty Galicji wschodniej „na ewentualne przetargi i wymiany". 
Przedstawiciele naczelnika państwa i lewicy mieli na myśli 
państwo ukraińskie. 

Uważaliśmy wejście na te tory za niedopuszczalne: najpierw 
ze względu na żywioł polski na tej ziemi, wyjątkowo patrjotyczny 
i zahartowany w walce narodowej; po wtóre, żeby nie pozbawiać 
państwa polskiego wspólnej granicy z Ru- munją (lewica na tern 
samein posiedzeniu domagała się wspólnej granicy z Węgrami); po 
trzecie, ponieważ zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że cofnięcie się 
w Galicji wschodniej gdzieś za Gniłą Lipę musiałoby za sobą 
pociągnąć, jako konsekwencję geograficzną i polityczną, 
nieprzekraczalnie zbytnio ku północy linji Bugu i Niemna; 
ostatecznie, ponieważ widzieliśmy w powstaniu Ukrainy, 
sięgającej nieomal do bram Lwowa, groźne niebezpieczeństwo 
nietylko dla tego miasta i tej połaci kraju, ale dla przyszłości całego 
państwa polskiego. To też Komitet Narodowy Polski programu 
swego i tym razem nie zmienił. 

Już zresztą program ten był w całości, w sposób zdecydowany 
postawiony przez Delegację Polską w osobie Dmowskiego na 
gruncie konferencji pokojowej: owoc długoletniej myśli i pracy 
politycznej ludzi, którzy dawno przed wojną światową wierzyli we 
wskrzeszenie państwa polskiego i torowali mu już wówczas drogę, 
dźwigając naród na poziom niepodległości duchowej i stawiając 
mu przed oczyma jasno jako żywy i realny cel dążeń — Polskę 
zjednoczoną, opartą o morze2). Punkt ciężkości walki o 
urzeczywistnienie pro- 

Protokół. 
3) Podczas kiedy niektórzy politycy polscy, a nawet polscy historycy, jak 

np. Dobrzyński, mają dla przedwojennej i wojennej działalności Dmowskiego i 
ludzi, z nim współpracujących, tylko słowa potępie- 

Polska aa przełomie dziejów. T. II. 38 
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gramu tery tor jalnego Komitetu Narodowego Polskiego prze-
chodził z miesiąca na miesiąc coraz bardziej na Delegację Polską 
na Konferencję Pokojową i Delegacji tej różne organa. Przez kilka 
miesięcy działały jeszcze obie organizacje obok siebie, połączone 
unją personalną wspólnego prezesa i tem, że inni członkowie 
Komitetu zasiadali w t. zw. naradzie przy Delegacji. Stopniowo 
dokonywała się likwidacja Komitetu Narodowego. 

Zasadniczą w tym kierunku uchwałę powziął Komitet 15 
kwietnia1), zważywszy, że państwo polskie było już normalnie 
ukonstytuowane i uznane przez mocarstwa sprzymierzone, że 
istniał rząd legalny i sejm, i że zorganizowała się już w do-
statecznym stopniu Delegacja Polska. Uchwała mówiła, że 
Komitet, po porozumieniu się z prezydentem ministrów (Pa-
derewski przybył do Paryża 4 kwietnia), postanawia przekazać 
różne swe urzędy ministerj om spraw zagranicznych i wojskowych 
oraz Delegacji Polskiej. Wykonanie uchwały, które miało nastąpić 
w ciągu miesiąca, powierzono prezesowi, zastępcy prezesa i 
sekretarzowi generalnemu Komitetu. Tymczasem dnia 7 maja 
Paderewski zwrócił się do Komitetu Narodowego pismem2), w 
którem donosił, że wobec przedłużonego jego pobytu w Paryżu 
rząd polski w Warszawie w jego nieobecności nie mógł 
zamianować reprezentacji dyplomatycznej zagranicą i przejąć 
urzędów Komitetu. Wobec tego prezydent w dokumencie tym 
upoważniał władze Komitetu do dalszej działalności aż do chwili, 
gdy rząd polski poleci urzędom państwowym przejęcie funkcyj 
Komitetu. Paderewski upoważnił również przedstawicieli 
Komitetu Narodowego wobec rządów zagranicznych do pełnienia 
swych obowiązków aż do zamianowania na te stanowiska 
reprezentantów rządu. 

nia, ci, którym zachodnie ziemie polskie wydarto, Niemcy, odnoszą się do 

działalności tej w sposób oczywiście najbardziej wrogi, ale równocześnie pełen 

szacunku i uznania. Dość wspomnieć np, cytowane już prace Rotha i generała 

Hammersteina, a przedewszystkiem duże dzieło Reckego; „Die polnische Frage 

ais Problem der europaischen Politik". 
ł) Protokół. 
a) Protokół pos. komisji likwid. K. N. P. z 9 sierpnia r. 1919. 
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Członkowie Komitetu z ramienia naczelnika państwa (Dłuski, 
Thugutt, Wasilewski, Downarowicz, Sujkowski, So- kolnicki i 
Patek), którzy wciąż nalegali na Komitet i na Paderewskiego, by 
Komitet się rozwiązał, przysłali 1 lipca piśmienne oświadczenie1), 
że składają swe urzędy oraz odpowiedzialność za dalszą 
działalność Komitetu. Nie wpłynęło to na bieg spraw. Komitet 
Narodowy Polski odbył swe ostatnie posiedzenie likwidacyjne 
dopiero 15 sierpnia* 2), w drugą rocznicę swego istnienia, gdy 
władze państwowe gotowe już były przejąć jego funkcje3). 

Prace Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową zostały 
zorganizowane w sposób następujący4): Delegatami byli: 
Dmowski i Paderewski, zastępcą Paderewskiego — Dłuski. 
Delegatem do spraw specjalnie gospodarczo-finanso- wych został 
1 kwietnia Władysław Grabski5 * * 8). Sekretarzami Delegacji byli 
Joachim Bartoszewicz, Stanisław Kozicki i Michał Sokolnicki. 
Przy Delegacji istniały cztery wydziały: polityczny pod 
kierunkiem najpierw Piltza, potem Żółtowskiego, ostatecznie 
Bartoszewicza; ekonomiczny, prowadzony przez Romana 
Rybarskiego, a później Jana Mrozowskiego; prasowo-
propagandowy pod sterem piszącego te słowa, po jego wyjeździe 
zaś w sierpniu Bolesława Batora, którego zastępcą został Zygmunt 
Zaleski; naukowo - propagandowy z Janem Rozwadowskim na 
czele. Od połowy stycznia znajdowała się w Paryżu delegacja 
ekonomiczna z Andrze 

’) Przytoczony protokół pos. komisji likwidacyjnej K. N. P. z 9 sierpnia r, 

1919. 
3) Protokół. 
3) Archiwum K. N. P. przeszło na własność rządu, pozostając narazić w 

poselstwie polskiem w Paryżu. Dziś znajduje się ono w minister jum spraw 

zagranicznych w Warszawie. — Centralna Agencja Polska w Lozannie przeszła 

w stan likwidacji od lipca r. 1919. Ostatni biuletyn ukazał się 11 lipca. Archiwum 

jej skierowałem w porozumieniu z jej 
dyrekcją do archiwum państwowego w Poznaniu, gdzie znajduje się w specjalnej 

sali. 
4) Biura Delegacji mieściły się początkowo w gmachu Komitetu 

Narodowego Polskiego przy 11 bis av. Klćber, od marca w Hotel des 
Champs Elysćes, 3 rue Balzac, od lipca w domu przy av. Georges V nr. 15. 

8) Później funkcjonowali jeszcze inni delegaci. 

38" 
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jem Wierzbickim na czele, a dnia 19 lutego przybył z Warszawy 
oddział Biura Prac Kongresowych pod przewodnictwem 
Franciszka Pułaskiego. Członkowie tych dwóch grup pełnili role 
ekspertów. Wspomniana już narada przy Delegacji łączyła 
delegatów, sekretarzy i przedstawicieli wydziałów, delegacji 
ekonomicznej i Biura Prac Kongresowych1). Codziennie 
odbywały się wspólne sesje biurowe pod kierunkiem Władysława 
Grabskiego, by prace sprawnie funkcjonowały. 

Aparat był zmontowany na tyle, na ile było stać młode 
państwo polskie. Delegację czekała długa, ciężka, uporczywa 
walka. Twardym wysiłkiem utorował sprawie polskiej drogę 
Komitet Narodowy Polski, twarde było zmaganie się Delegacji 
Polskiej z przeciwnikami i — przyjaciółmi. 

*) W skład narady wchodzili oprócz delegatów: Bartoszewicz, Bator, 
admirał Konstanty Biergicl, Chamiec, Jan Czekanowski, major Władysław 
Gettlich, Józef Gieysztor, Władysław Grabski z Kurcewa (w Poznańskiem), 
Kazimierz Kasperski, Kozicki, Stanisław Kutrzeba, Łubieński, Mrozowski, 
Kazimierz Olszowski, Piltz, Pułaski, Eugenjusz Romer, Jan Rozwadowski, 
generał Tadeusz Rozwadowski, Rybarski, Seyda, Skirmunt, Sokolnicki, 
Stroński, Gustaw Szura, Kazimierz Ty- szyński, Wielowieyski, Winiarski, 
Woźnicki, Zygmunt Zaleski i Żółtowski. 



DOKUMENTY 

Zbiór niniejszy zawiera — w całości lub w wyjątkach — dokumenty tylko 

najważniejsze, o ile nie zostały dostatecznie wyczerpane w tekście pracy 
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1. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ FRANCUSKIEJ W 

SPRAWIE UTWORZENIA ARMJI POLSKIEJ WE FRANCJI z dnia 4 

czerwca roku 1917, poprzedzony raportem prezesa rady ministrów i ministra 

wojny do prezydenta 

[„Journal Officiel de la Republique Franęaise" z 5 czerwca roku 1917) 

Raport do prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej. 

Panie Prezydencie! 

Liczba Polaków, biorących już udział w walce o prawo i wolność narodów, 

lub gotowych zaciągnąć się do służby za sprawę sprzymierzonych, jest dość 

wysoka, ażeby uzasadnić połączenie ich w osobną jednostkę bojową. 

Z drugiej strony zamiary rządów sprzymierzonych, zwłaszcza zaś 

tymczasowego rządu rosyjskiego, w sprawie odbudowania państwa polskiego, nie 

dałyby się lepiej potwierdzić, jak przez dozwolenie Polakom, ażeby walczyli 

wszędzie pod swoim sztandarem narodowym. 

Sądzimy wreszcie, że Francja powinna uważać sobie za punkt honoru 

współdziałać przy utworzeniu i rozwoju przyszłej armji polskiej. Pokrewieństwa, 

łączące nasze dwa narody, i gorące uczucie, którego Polacy nie przestali nigdy 

objawiać naszemu krajowi, nakładają na nas moralny obowiązek uczestniczenia 

w tern podniosłem i wspaniałem zadaniu. 

Jeżeli Pan to zapatrywanie podziela, mamy zaszczyt prosić Pana o położenie 

swego podpisu pod załączonym dekretem. 

Racz przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy naszego uszanowania i oddania. 

Prezes rady ministrów 

Minister wojny Minister spraw zagranicznych, 

(—) P. Painleve. (—) A. Ribot. 
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Dekret. 

Prezydent Rzeczypospolitej Francuskiej, na podstawie raportu prezesa rady 
ministrów, ministra spraw zagranicznych oraz ministra wojny, 

postanawia: 
Artykuł pierwszy. 

Tworzy się we Francji na czas trwania wojny samodzielną armję polską, 
postawioną pod rozkazy naczelnego dowództwa francuskiego i walczącą pod 
polskim sztandarem. 

Artykuł drugi. 

Wystawienie oraz utrzymanie armji polskiej są zapewnione przez rząd 
francuski. 

Artykuł trzeci. 

Przepisy, obowiązujące w armji francuskiej, a dotyczące organizacji, 
hierarchji, administracji i sądownictwa wojskowego, znajdują zastosowanie w 
armji polskiej. 

Artykuł czwarty. 

Armja polska powstaje: 
1° z pośród Polaków, służących obecnie w armji francuskiej, 
2° z pośród Polaków innego pochodzenia, dopuszczonych do przejścia w 

szeregi armji polskiej we Francji lub do ochotniczego zaciągnięcia zobowiązania 
na czas trwania wojny wobec armji polskiej. 

Artykuł piąty. 

Zastosowanie niniejszego dekretu unormują późniejsze instrukcje 
ministerjalne. 

Artykuł szósty. 

Wykonanie niniejszego dekretu, który będzie podany do wiadomości w 

„Journal Officiel de la Republique Franęaise" i ogłoszony w „Bulletin des lois“, 

porucza się prezesowi rady ministrów, ministrowi spraw zagranicznych oraz 

ministrowi wojny, każdemu w jego zakresie. 

Dan w Paryżu, 4 czerwca 1917. 

Za prezydenta Rzeczypospolitej 
(—) R. Poincarć. 

Prezes rady ministrów, 
Minister spraw zagranicznych Minister wojny 

(—) A. Ribot. (—) Paul Painleve. 
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2. 

NOTYFIKACJA RZĄDOM SPRZYMIERZONYM POWSTANIA 

KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO W PARYŻU 

według uchwały Komitetu z 24 sierpnia, wysłana 28 sierpnia r. 1917 

Kopja notyfikacji, wysłanej do rządu francuskiego 

(Załącznik do protokółu posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego 

z 24 sierpnia r. 1917) 

Do Pana Aleksandra Ribota, Prezesa Rady Ministrów. 

Ekscelencjo! 

Mamy zaszczyt donieść o utworzeniu się Komitetu Narodowego Polskiego, 
którego siedzibą będzie Paryż, a teren działalności obejmie państwa sprzymierzone 
Europy zachodniej oraz Stany Zjednoczone. 

Zadaniem Komitetu jest uzgodnienie wysiłków organizacyj polskich w 
Polsce, Rosji i Ameryce celem współdziałania w zwycięstwie sprzymierzonych i 
dla osiągnięcia w ten sposób zjednoczenia i niepodległości Pclski. 

Do kompetencji Komitetu należeć będzie: 

1) przedstawicielstwo interesów polskich w Wielkiej Brytanji, we Francji, we 

Włoszech, w Stanach Zjednoczonych oraz w innych państwach, w którychby 

tego wymagały sprawa polska i cele sprzymierzeńców; 
2) sprawy polityczne, dotyczące armji polskiej, tworzonej obecnie na zachodnim 

froncie dla walki u boku sprzymierzonych; 
3) opieka cywilna w państwach sprzymierzonych Europy zachodniej nad 

osobami narodowości polskiej, będącemi dotychczas poddanymi rosyjskimi, 
niemieckimi i austrjackimi. 

Członkami Komitetu są: 

Roman Dmowski, były prezes Klubu Parlamentarnego w Dumie, prezes 

Komitetu; 

Erazm Piltz, były dyrektor Biuro Pracy Społecznej w Warszawie; 

Jan Jordan Rozwadowski, wiceprezes Towarzystwa Rolniczego w Galicji; 

Marjan Seyda z Poznańskiego, dyrektor Centralnej Agencji Polskiej w 

Lozannie; 

Konstanty Skirmunt, były członek Rady Państwa w Rosji; 
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Hr. Władysław Sobański, były wiceprezes polskiego Czerwonego Krzyża w 

Rosji; 

Hr. Maurycy Zamoyski, były poseł do Dumy; 
P. Ignacy Paderewski, honorowy prezes Wydziału Narodowego Polskiego 

w Ameryce, wybrany został członkiem przedstawicielem przy rządzie Stanów 
Zjednoczonych. 

Mamy zaszczyt prosić Rząd Rzeczypospolitej Francuskiej o uznanie 
Komitetu Narodowego Polskiego za oficjalną organizację polską. 

W imieniu Komitetu 

(—) Roman Dmowski. 

(—) Erazm Piltz. 

Paryż, dnia 28 sierpnia r. 1917. 

Polskie Biuro Polityczne. 

211, Rue Saint-Honore. 

Uzasadnienie. 

Od samego początku wojny ujawniła się ścisła łączność między sprawą 

polską a sprawą sprzymierzonych. Zasada wolności i niepodległości narodów, 

ustalona przez koalicję, dotyczy prze- dewszystkiem narodu polskiego, 

rozczłonkowanego i unicestwionego politycznie w końcu stulecia osiemnastego 

przez trzech sąsiadów, narodu, który posiada własną cywilizację i zachowuje nie-

złomnie tradycje swej niepodległości. Skądinąd równowaga polityczna kontynentu 

europejskiego, zachwiana niegdyś przez rozdział Polski, a w ostatnich czasach 

zupełnie zatracona wobec uzależnienia Austro-Węgier od wpływu Niemiec, jak 

również wobec dezorganizacji Rosji, wymaga odbudowania potężnego państwa 

polskiego, jedynie zdolnego powstrzymać podboje niemieckie na wschodzie: 

naród polski, którego tradycyjne sympatje skłaniały się zawsze ku narodom 

zachodnim, dla którego dążenia sprzymierzonych są równie drogie, jak dla nich 

samych, widzi swe zjednoczenie i niepodległość jedynie w zwycięstwie koalicji. 
Więzy, istniejące między Polską a sprzymierzonymi, nie mogły się 

całkowicie ujawnić w pierwszych trzech latach wojny wobec polityki rządu 
rosyjskiego przy starym ustroju, z którą sprzymierzeni musieli się liczyć. 
Stanowisko Rosji pozwoliło wrogowi spróbować ująć w swoje ręce sprawę polską, 
ażeby uczynić z niej narzędzie swej polityki. Próba zupełnie chybiła dzięki 
oporowi narodu polskiego, świadomego swego interesu narodowego i obo-
wiązków względem Europy. Niemiecki projekt utworzenia armji 
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polskiej dla walki przeciw sprzymierzonym doznał kompletnego niepowodzenia, 
zaś rada stanu w Warszawie, ta fikcja rządu polskiego, stworzona przez Austro-
Niemcy, by przedstawiać Polskę jako sprzymierzoną z mocarstwami centralnemi, 
nie znalazła poparcia w kraju, jak go nie znajdzie żadna organizacja, która pra-
gnęłaby pociągnąć Polskę przeciw sprzymierzonym. Mężowie stanu mocarstw 
centralnych przyznają dziś, że ich nadzieje względem Polski zawiodły. 

Przy końcu trzeciego roku wojny rewolucja rosyjska spowodowała wielką 
zmianę w sprawie polskiej. Rząd tymczasowy w deklaracji swej z dnia 30 marca 
1917 r. uznał zasadę niepodległości i zjednoczenia Polski. Rząd francuski, 
zarówno jak rząd Wielkiej Brytanji i Wioch, uznał tę odezwę i do niej się natych-
miast przyłączył. Rząd Stanów Zjednoczonych, jeszcze zanim wypowiedział 
wojnę Niemcom, już się oświadczył za zjednoczeniem i niepodległością Polski w 
deklaracji prezydenta Wilsona w senacie dnia 22 stycznia 1917 r. 

Oświadczenia te, ostatecznie sprowadzając sprawę polską na grunt 
międzynarodowy, pozwoliły sprzymierzonym kierować nią zgodnie ze swemi 
dążeniami i otworzyły działalności polskiej dostęp na teren międzynarodowy, 
który był dla niej do tego czasu oficjalnie zamknięty. 

Polscy przywódcy polityczni uważają za swój obowiązek korzystanie z tych 
nowych warunków, aby czynem wykazać ścisłą łączność ich kraju ze 
sprzymierzonymi. 

Dekret prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej z dnia 4 czerwca 1917 r., 
tworzący armję polską autonomiczną i narodową, przyznaje przez sam ten fakt 
Polsce prawo wzięcia udziału w wojnie narówni z innemi narodami, by walczyć 
pod własnym sztandarem narodowym, co stanowi pierwszy krok, uczyniony 
przez sprzymierzonych w kierunku realizacji państwa polskiego. 

Wszystkie te fakty nasuwają szereg kwestyj, których rozstrzygnięcie nie 
cierpi zwłoki. 

Stało się przedewszystkiem koniecznem utworzenie między rządami 
sprzymierzonemi i narodem polskim łącznika, któryby pozwolił sprzymierzonym 
zdawać sobie dokładnie sprawę z sytuacji w Polsce, oraz wywierać wpływ na jej 
rozwój, a któryby uczynił współpracę Polaków ze sprzymierzonymi istotnie 
skuteczną. 

Spodziewamy się, że armja polska, pod którą podstawę położył dekret 
prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej, będzie mogła rekrutować się z 
Polaków, zamieszkałych w państwach sprzymierzonych Europy zachodniej i w 
Ameryce, przy pomocy tych państw. Utworzenie armji polskiej i kierownictwo 
sprawami do- tyczącemi jej strony politycznej, wymaga zorganizowanej współ-
pracy Polaków. 
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Niezbędnem jest wreszcie uregulowanie w państwach sprzymierzonych 
położenia Polaków, poddanych rosyjskich, niemieckich i austrjackich przez 
uznanie narodowości polskiej oraz utworzenie instytucyj, których czynności 
polegałyby na zapewnieniu im opieki, jako obywatelom narodu 
sprzymierzonego. 

Wszystkie te cele mogą być osiągnięte jedynie przez utworzenie organizacji 

politycznej polskiej. 
Organizacja taka mieć będzie niezbędny autorytet jedynie, jeśli uzyska 

zaufanie znacznej większości narodu polskiego i jeśli zostanie oficjalnie uznaną 
przez rządy sprzymierzone. 

Polska, która całkowicie jest dziś pod panowaniem wroga, nie może 

stworzyć podobnej organizacji; nie może nawet uznać formalnie podobnej 

organizacji, utworzonej zagranicą. Z drugiej strony wszelkie przedstawicielstwo, 

tworzone dziś w Polsce przez mocarstwa centralne, albo z ich upoważnienia i w 

zależności od owych państw, może liczyć na poparcie jedynie nieznacznej mniej-

szości narodu polskiego. Olbrzymia jego większość, której wyrazicielami są 

organizacje polityczne Królestwa Polskiego oraz prowincyj polskich, należących 

do Niemiec i Austrji, przeciwna jest polityce mocarstw centralnych. Wyraża ona 

poufnie swoje bezwzględne zaufanie dla przedstawicieli polityki polskiej w kra-

jach sprzymierzonych Europy zachodniej i oczekuje z ich strony stanowczej 

akcji, aby przeszkodzić rozstrzygnięciu sprawy polskiej przez Niemcy i Austrję. 

Dwa wielkie ugrupowania polskie, obecnie niezależne od mocarstw 

centralnych — Polacy w Rosji i Polacy w Stanach Zjednoczonych utworzyły 

każde poważną organizację polityczną. Jedna i druga wyraźnie wypowiedziała 

się po stronie sprzymierzonych. Wydział Narodowy w Chicago, stojący na czele 

czterech miljonów Polaków, zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, uznaje za 

swych przedstawicieli grupę polską, która od początku wojny kieruje polityką 

polską wobec sprzymierzonych. Rada Polska w Rosji, niedawno wybrana na 

zjeździe w Moskwie, również powierzyła swoje przedstawicielstwo polityczne 

tej samej grupie w osobach pp.: Romana Dmowskiego, Erazma Piltza i hr. 

Maurycego Zamoyskiego. 

Opierając się na tych dowodach zaufania znacznej większości narodu 

polskiego, przedstawiciele polityki polskiej w krajach sprzymierzonych 

utworzyli w dniu 15 sierpnia 1917 r. Komitet Narodowy Polski celem 

reprezentacji interesów politycznych polskich w krajach sprzymierzonych 

Europy zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. 

Paryż, dnia 28 sierpnia 1917 r. 
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3. 

UZNANIE KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO PRZEZ RZĄD 

FRANCUSKI 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Minister) um Rzeczpospolita Francuska. 

Spraw Zagranicznych. 

Paryż, 20 września 1917. 

Szanowni Panowie! 

Pismem z dnia 28 sierpnia r. b. zechcieli mnie Panowie uwiadomić o 

utworzeniu się Komitetu Narodowego Polskiego, którego siedzibą będzie Paryż, a 

którego działalność rozciągnie się na zachodnio-europejskie kraje koalicji oraz na 

Stany Zjednoczone. 

Zaznajamiając mnie z celem Komitetu oraz z jego zadaniami, jak również z 

listą jego członków, którzy przedstawiać go będą w poszczególnych krajach 

sprzymierzonych, zechcieli Panowie prosić rząd Rzeczypospolitej o uznanie 

Komitet# za oficjalną organizację polską i o zezwolenie, ażeby siedzibą główną 

Komitetu był Paryż. 

Rad jestem, że mogę w odpowiedzi na to donieść Panom, iż rząd 

Rzeczypospolitej uznaje jak najchętniej Komitet Narodowy Polski za oficjalną 

organizację polską i udziela swej zgody na umieszczenie głównej siedziby 

Komitetu w Paryżu. 

Rząd Rzeczypospolitej stwierdza z najwyższem zadowoleniem pomyślny 

wynik usiłowań podjętych przez wybitne osobistości polskie celem wytworzenia w 

ścisłym związku ze sprzymierzonymi organu, którego zadaniem będzie 

przygotowanie wbrew daremnym usiłowaniom państw centralnych organizacji 

przyszłego państwa polskiego, suwerennego i niepodległego. 

Francja, którą ze sprawą odbudowania Polski, niegdyś tak brutalnie 

rozszarpanej, wiążą tak ściśle dawne i serdeczne tradycje, oczekuje z całą ufnością 

powodzenia podjętej przez Panów akcji. Sądzi ona, że jedynie w ścisłem 

porozumieniu ze sprzymierzonymi Polska zdoła ziścić swe wzniosłe 

przeznaczenia. Francja jest gotowa udzielić Panom całej swojej pomocy i mniema, 

że lepszego sprawdzianu swoich zamiarów nie mogła dać Polsce, jak zabierając się 

do stworzenia na ziemi francuskiej, przy udziale wszystkich sprzymierzeńców, 

samodzielnej armji polskiej, walczącej pod sztandarem narodowym. Sądzi ona, że 

armja ta będzie stanowiła wyraźny symbol odrodzenia życia narodowego oraz, że 

Polacy, którzy chwilowo muszą znosić ciężar okupacji nieprzyja 
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cielskiej, znajdą w przedsięwzięciu Francji i jej sprzymierzeńców nową pobudkę 
dla wiary w urzeczywistnienie przyszłych przeznaczeń Ojczyzny. 

Zechciejcie przyjąć, Panowie, zapewnienie mego wysokiego poważania. 

(—) A. Ribot. 

W. Panowie: 

Roman Dmowski, 

Prezes Komitetu Narodowego Polskiego. 

Erazm Piltz, Polskie 

Biuro Polityczne. 

4. 

UZNANIE KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO 

PRZEZ RZĄD ANGIELSKI 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Podsekretarz stanu 
w Ministerjum Spraw 

Zagranicznych 
Londyn. 

Ministerjum Spraw 
Zagranicznych 

15 października r. 1917. 

Szanowny Panie! 

Jestem upoważniony przez sekretarza stanu p. Balfoura, by potwierdzić 

odbiór pisma Pańskiego z 28 sierpnia, podpisanego przez p. R. Dmowskiego i 

przez Pana, w którym Panowie donosicie o utworzeniu Komitetu Narodowego 

Polskiego z siedzibą w Paryżu i przedstawicielami w Londynie, Waszyngtonie, 

Rzymie i Bernie. 

W odpowiedzi na ten list mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Jego 

Królewskiej Mości gotów jest uznać tę oficjalną polską organizację i że przyjmuje 

do wiadomości doniesienie, że siedzibą Komitetu jest Paryż. 

Uważam za swój obowiązek dodać, że odtąd będzie Pan uznany za 

oficjalnego przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego w Londynie. 

(—) R. Graham. 

Hr. Wł. Sobański 

w Londynie. 
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UZNANIE KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO PRZEZ 
RZĄD WŁOSKI 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Rzym, 30 października r. 1917. 
Szanowny Panie! 

Pismem z dnia 28 sierpnia zechciał mnie Pan zawiadomić o powstaniu 
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, prosząc mnie o spowodowanie 
uznania tegoż Komitetu jako oficjalnej organizacji polskiej na kraje 
sprzymierzone Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych przez królewski rząd 
włoski. 

Cele Komitetu Polskiego, a mianowicie reprezentowanie interesów polskich, 
zajmowanie się sprawami politycznemi armji polskiej na froncie zachodnim i 
opiekowanie się osobami narodowości polskiej w krajach sprzymierzonych 
Europy zachodniej mogą doznać jedynie najprzychylniejszego przyjęcia ze strony 
królewskiego rządu. 

Naród włoski, który, jak naród polski, cierpiał za swoją niepodległość i za 
triumf zasady narodowości, widzi z największą sympatją aspiracje ludu polskiego 
do wolności i niepodległości. Łącząc się z temi uczuciami narodu włoskiego, rząd 
królewski obwieścił w parlamencie, że całkowicie i serdecznie przyłącza się do 
programu zjednoczenia, niepodległości i wolności Polski, utwierdzonego przez 
umowę państw sprzymierzonych. 

Mam wobec tego zaszczyt i przyjemność donieść Panu, że rząd królewski 
uznaje Komitet Narodowy Polski jako oficjalną organizację polską, a p. 
Konstantego Skirmunta jako przedstawiciela tegoż Komitetu we Włoszech. 

Zechciej Pan przyjąć wyrazy wysokiego poważania 

(—) S. Sonnino. 
W. Pan 

Roman Dmowski w Paryżu. 

6. 

PISMO KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO DLA EUSTA-

CHEGO SAPIEHY, WYSŁANNIKA RADY REGENCYJNEJ, określające 

15 listopada r. 1917 stanowisko Komitetu Narodowego Polskiego w sprawie 

rady regencyjnej 

(Protokół Komitetu Narodowego Polskiego z 14 listopada r. 1917) 

Komitet Narodowy Polski uznaje konieczność rządu polskiego, którego 

zadaniem byłoby stworzenie silnej administracji w Królestwie Polskiem, 

utrzymanie w niem ładu i zabezpieczenie go od wyzysku i spustoszenia. 



608 

Zważywszy jednak na położenie rady regencyjnej w stosunku do rządów 
niemieckiego i austro-węgierskiego, określone pomiędzy innemi w artykule 2 
reskryptu z 12 września, który ogranicza sferę działania rady i poddaje jej decyzje 
obcej zwierzchności, rada regencyjna nie posiada charakteru władzy 
zwierzchniczej i wskutek tego nie może być uznana za taką. 

Naród polski musi zachować w tej wojnie całą swobodę ruchów, polityka 
jego nie może zależeć pośrednio lub bezpośrednio od rządów obcych. Z tej to 
przyczyny rada regencyjna nie może sprawować roli najwyższej władzy 
narodowej, lecz musi się poświęcić wyłącznie wewnętrznym sprawom kraju. 
Jeżeli ograniczy się na tern i nie wkroczy w dziedzinę polityki ogólnej, to pewni 
jesteśmy, że będzie mogła liczyć na poparcie ze strony wszystkich żywiołów 
narodowych. 

Biorąc pod uwagę ostatnie pertraktacje między Berlinem a Wiedniem, 
dodajemy, że uważamy wszelkie definitywne rozwiązanie kwestji polskiej w 
czasie wojny za klęskę dla sprawy narodowej i sprzeciwiamy się stanowczo 
projektowi ofiarowania korony polskiej cesarzowi austrjackiemu. Przekonani 
jesteśmy, że ci, którzy dla uniknięcia krajowi nowych nieszczęść zdecydowali się 
na podjęcie ciężkiego zadania, spadającego na ich barki pod zaborem wroga, 
podzielają nasz punkt widzenia. 

7. 

UZNANIE KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO 

PRZEZ RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Sekrelarjat Stanu 4 
Spraw Zagranicznych. Waszyngton, 1 grudnia r. 1917. 

Szanowny Panie! 

W przypuszczeniu, że Sz. Pan może chciałby ogłosić uznanie przez 

niniejszy rząd Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, jako oficjalnej 

organizacji polskiej, mam zaszczyt zawiadomić go, że 19 października 1917 r. 

ambasador amerykański w Paryżu przesłał mi wniosek p. Dmowskiego, prezesa 

Komitetu Narodowego Polskiego w tem mieście, proszący o uznanie tegoż 

Komitetu, jako oficjalnej organizacji polskiej. Dnia 10 listopada 1917 miałem 

przyjemność dać amerykańskiemu ambasadorowi w Paryżu instrukcję, 

zarządzającą pożądane uznanie ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. 

W Pan Pozostaję Sz. Pana 

Ignacy Paderewski powolnym sługa 

w* Nowym Jorku. (—) Robert Lansing. 



ROK 1918 i 1919 

8. 

INSTRUKCJA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO 

DLA BIUR SPRAW CYWILNYCH, 

uchwalona 14 lutego r. 1918 

(Protokół posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego z 14 lutego r. 1918) 

1. Biura cywilne Komitetu Narodowego Polskiego wydają legitymacje 
polskie tym osobom, które są niewątpliwie narodowości polskiej, a były aż do 
wojny poddanymi jednego z trzech państw rozbiorowych. 

2. 0 udzieleniu legitymacji polskiej decyduje szef biura zgodnie z 
instrukcjami wydziału spraw cywilnych Komitetu Narodowego Polskiego w 
Paryżu. Do tegoż wydziału przysługuje interesantom prawo odwołania się od 
odmownej decyzji szefa biura. Odwołanie winno być złożone w biurze, które 
przesyła je wraz ze swoją umotywowaną opinją wydziałowi spraw cywilnych 
Komitetu Narodowego Polskiego. 

3. Przy wydawaniu legitymacji należy brać pod uwagę: 

A. Że Polska, nie będąc jeszcze państwem, nie posiada środków 

przymusu, że więc nie może zmusić każdego mieszkańca tery tor j um 

polskiego do pełnienia obowiązków polskiego obywatela. 

B. Że w warunkach dotychczasowych, pod obcemi rządami, znaczna 
część mieszkańców terytorjum polskiego nietylko nie była polską, ale 
przywykła zachowywać się wrogo względem Polski, względem jej dążeń i 
najżywotniejszych interesów. 

Wobec tego sam fakt zamieszkiwania terytorjum polskiego i nawet urodzenia 
się na niem oraz władania językiem polskim, nie wystarcza do uznania danej 
jednostki za Polaka. To też szef biura spraw cywilnych Komitetu Narodowego 
Polskiego przed wydaniem legitymacji polskiej powinien posiąść dowody, a 
przynaj- 

Polska na przelotnie dziejów. T. II. 39 
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mniej w swem sumieniu nabrać przekonania, że dana osoba należy istotnie do 

narodu polskiego. 

4. W wypadkach, w których nasuwają się wątpliwości co do polskiej 

narodowości petenta, szef biura zarządzi przed powzięciem decyzji 

dochodzenia celem stwierdzenia w sposób wiarygodny: a) czy miejsce 

urodzenia petenta oraz obojga jego rodziców leży w granicach Polski, 

względnie w jakiej jej części, b) czy względnie, jak długo mieszkał petent przed 

wojną w Polsce, względnie w jakiej jej części, c) czy uważał się sam i był 

uważany przez innych za Polaka i czy postępowaniem swojem to stwierdził, d) 

czy przy spisach ludności podawał się za należącego do narodowości polskiej, 

względnie używającego języka polskiego, e) czy językiem jego używanym w 

domu i w rodzinie jest język polski oraz czy tym językiem biegle włada, f) czy 

ma zamiar ubiegać się o obywatelstwo w przyszłem państwie polskiem i czy 

gotów jest zamiar ten stwierdzić na piśmie warunkowem zrzeczeniem się 

swego dotychczasowego obywatelstwa na wypadek przyłączenia do Polski 

ziemi jego zamieszkania. 

5. Legitymacja polska winna być wydana na podstawie autentycznych 

dokumentów. Dowody ich autentyczności, jak urząd, który dokument 

wystawił, miejsce i data wystawienia, liczba i podpis, winny być zapisane, o ile 

sam dokument nie pozostanie w biurze. Biuro prowadzi odpowiedni wykaz, 

zawierający fotografje petentów oraz odpis wydanych legitymacyj. 

Legitymacje zostają wydane za podpisem petenta w odpowiedniej książce. 

Jednocześnie podpis winien być złożony przez petenta na legitymacji. 

6. Każdy, kto skończył 18 lat, może otrzymać osobną legitymację. 

Członkowie rodziny, mieszkający razem, mogą dostać legitymację zbiorową. 

Małoletni (do lat 18), mieszkający samodzielnie, mogą otrzymać legitymacje 

w wypadkach, zasługujących na uwzględnienie. Służba otrzymuje zawsze 

odrębne legitymacje. 

7. Ci, co otrzymali legitymację Komitetu Narodowego Polskiego, 

przechodzą pod kompetencję cywilną Komitetu Narodowego Polskiego i 

pozostają pod nią aż do chwili utworzenia rządu niepodległego państwa 

polskiego. Mają oni prawo legalizowania swoich podpisów w biurach 

cywilnych Komitetu Narodowego Polskiego. 
8. Wystawienie legitymacji polskiej następuje bezpłatnie; za wizowanie 

legitymacji dla wyjazdu zagranicę państwa, tudzież za legalizację podpisu 
pobiera biuro należytość w kwocie 5 franków, 5 szylingów, względnie 5 lirów. 

9. Legitymacje polskie winny być wykonane wedle wzoru za-

twierdzonego przez wydział cywilny Komitetu Narodowego Polskiego, i 

zaopatrzone liczbą kolejną, pieczęcią i podpisem. 
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9. 

UMOWA POLSKO FRANCUSKA W SPRAWIE ARMJI 

POLSKIEJ WE FRANCJI Z 22 LUTEGO ROKU 1918 

(Załącznik do protokółu posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego z 22 lutego 
r. 1918) 

Uprawnienia Komitetu Narodowego Polskiego rozciągają się na samodzielną 
armję polską we Francji we wszystkich sprawach wojskowych, mających związek 
z polityką. Są one następujące: 

1) Do Komitetu należy określenie sztandaru narodowego, pod którym armja polska 
będzie walczyła, oraz odznak wojskowych, któremi będzie przybrana. 

2) Komitet ustali formułę przysięgi na wierność narodowi polskiemu. 

3) Do kompetencji Komitetu należy decydować o polskości tych, którzy się za 
Polaków podają w celu wstąpienia do Armji Polskiej w charakterze oficerów, 
czy też szeregowców, a także akceptowanie zaciągania jeńców wojennych 
Polaków i określenie przeznaczenia ich w armji polskiej. 

4) Sprawy, dotyczące bytu materjalnego i moralności żołnierzy oraz propagandy, 

będą rozpatrywane łącznie z Komitetem Narodowym. 

5) Wysyłanie komisyj dla organizacji ochotników dokonywać się będzie w 
porozumieniu z Komitetem. 

6) Wszelkie publikacje oficjalne armji polskiej, o ile będą wydane, zostaną 
poddane jego kontroli politycznej. 

7) Członek lub delegat Komitetu Narodowego Polskiego, wskazany przez niego, 
będzie miał prawo zwiedzania razem z dowódcą armji polskiej lub oficerem 
przez niego wskazanym koszar, obozów i szkół, oddanych armji polskiej, oraz 
być obecnym warunkach wyżej wymienionych przy lądowaniu ochotników 
polskich do Francji. 

8) Nominacje oficerów, dowódców polskich, pod których rozkazami znajdować 
się będą jednostki bojowe polskie, odbywać się będą za zgodą Komitetu 
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9) Siły wojenne polskie nie mogą być wysłane na front przed ukonstytuowaniem 

ich w jednostki organizacyjne, i użycie ich na innym froncie, niż zachodni, jest 

uzależnione od zgody Komitetu Narodowego Polskiego. 

Sprawy, o których wyżej mowa, będą rozstrzygane na perjo- dycznych 
konferencjach, w których brać będą udział delegaci ko 

39“ 
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misji sił wojskowych słowiańskich na froncie francuskim, delegaci Komitetu 

Narodowego Polskiego i misji wojskowej francusko-polskiej. 

Prezes komisji sił wojskowych słowiańskich 

(—) Paul Doumer. 

Prezes Komitetu Narodowego Polskiego 

(—) Roman Dmowski. 

Generał dywizji, szef misji wojskowej francusko-polskiej 

(—) Archinard. 

Za zgodność odpisu 

(—) P. de Margerie, 

minister pełnomocny, radca stanu, dyrektor spraw politycznych i 
handlowych. 

10. 

PISMO ANGIELSKIEGO MINISTERJUM SPRAW ZAGRANICZ-

NYCH W SPRAWIE UREGULOWANIA POŁOŻENIA POLAKÓW W 

W- BRYTANJI, 

skierowane do przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego w Londynie 

Sobańskiego 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

22 lutego r. 1918. 

Szanowny Panie! 

Mam zaszczyt donieść Panu, że rząd Jego Królewskiej Mości rozważył 
pewne środki w celu uregulowania położenia Polaków w tym kraju, i że sprawa 
ta została rozstrzygnięta w sposób następujący: 

1) Polacy, mieszkający w Królestwie Zjednoczonem, zarówno, czy są 
poddanymi rosyjskimi, niemieckimi czy austrjackimi, będą mogli być odtąd 
traktowani przez rząd J. Kr. Mości jako obcokrajowcy zaprzyjaźnieni. 

2) Rząd J. Kr. Mości będzie przyjmował legitymacje, wystawione przez 
Komitet Narodowy Polski, jako stwierdzające oficjalnie, że ich właściciele są 
Polakami. 

3) Legitymacje te będą mogły być przyjmowane w miejsce paszportów 
państwowych (national) i będą musiały być w razie wyjazdu zagranicę 
zaopatrzone w wizę Komitetu Narodowego Polskiego, jako też upoważnienia, 
wymagane przez odnośne państwa. 
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4) Komitet Narodowy Polski ma prawo poświadczania podpisu Polaków, 

posiadających legitymacje Komitetu Narodowego Polskiego. 

Mam zaszczyt załączyć przy niniejszem tekst notatki, która reasumuje 

powyższe przepisy i ma być zakomunikowana prasie. 

Mam zaszczyt pozostać i t. d. 

za p. Balfoura 

(—) R. Graham. 

11. 

STATUT URZĘDU POLSKIEGO SPRAW CYWILNYCH 

WE FRANCJI, 

uchwalony na konstytucyjnem zebraniu w Paryżu dnia 29 czerwca r. 1918 

(„Polak" z 3 maja r. 1918) 

1. — Każdy Polak, którego polskość jest niewątpliwa, ma z zasady prawo 

korzystania z opieki prawnej i materjalnej urzędu polskiego, bez względu na swój 

stan, pochodzenie, wyznanie i bez względu na swoje przekonania partyjno-

polityczne. 

2. — Szczegółowe zadania urzędu polskiego są następujące: wydawanie 

paszportów polskich, świadectw tożsamości, legalizacja aktów i podpisów, opieka 

nad Polakami, przebywającymi we Francji, popieranie ich w stosunkach z 

władzami francuskiemi, udzielanie porad prawnych w sprawach administracyjnych 

i cywilnych, opieka materjalna w zakresie kompetencji konsularnej, opieka nad 

jeńcami i Polakami internowanymi. 

3. — Urząd polski poczytuje za swój obywatelski obowiązek dążyć do 

nawiązania stosunków z polskiemi organizacjami spo- łecznemi we Francji i 

okazywać im współdziałanie w zakresie swych zadań i rozporządzalnych środków. 

4. — Na czele instytucji stoi komisja ogólna, złożona z 18 do 25 członków, 

przewodniczona kolejno przez jednego z trzech wybranych przez nią ,,ad hoc“ 

członków. 

5. — Z jej łona utworzone zostają trzy komisje specjalne: 

1) paszportowa i opieki prawnej, 2) opieki nad jeńcami i internowanymi, 3) opieki 

materjalnej. 

6. — Komisja ogólna zbiera się raz na miesiąc, oraz, w razie potrzeby, 

częściej. Zajmuje się ogólnemi sprawami instytucji. Jej składają sprawozdania o 

swej działalności poszczególne komisje. Ona rozpatruje i zatwierdza sprawozdania 

finansowe. 

7. — Komisja paszportowa i opieki prawnej udziela opinji dla wydania 

paszportów i wszelkich aktów legitymacyjnych. 

Wydawanie paszportów i aktów legitymacyjnych, jako wykonywanie 

poszczególnego prawa, przyznanego przez państwa sprzy- 
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mierzone Komitetowi Narodowemu Polskiemu, dokonywa się jego imieniem i pod 
jego odpowiedzialnością przez biuro instytucji. Podpisywać paszporty będą: albo 
jeden z dwóch członków Komitetu, wskazanych przez tenże Komitet, albo dyrektor 
biura (patrz par. 12). 

Bez piśmiennej zgody komisji żaden paszport wydany być nie może. 
8. — Komisja opieki nad jeńcami i internowanymi zajmuje się wszystkiemi 

sprawami związanemi z tą opieką. Działa na zasadzie instrukcji, która, po bliźszem 
zbadaniu sprawy, ułożona zostanie w porozumieniu z władzami francuskiemi. 

9. — Komisja opieki materjalnej zajmuje się przyznawaniem zapomóg z 
funduszów udzielonych do jej rozporządzenia przez Komitet Narodowy Polski i z 
dobrowolnych ofiar. 

10. — Posiedzenia komisyj specjalnych odbywają się co tydzień. 
11. — Z łona komisji ogólnej utworzoną zostaje komisja rewizyjna z trzech 

członków, która wykonywać będzie kontrolę finansową instytucji. 
12. — Co trzy miesiące będą podawane do wiadomości publicznej 

sprawozdania z działalności instytucji. 
13. — Biuro urzędu polskiego jest organem wykonawczym instytucji. 

Zajmuje się wydawaniem paszportów i wszelkich aktów legitymacyjnych i 
legalizacyjnych, wypłacaniem zapomóg, wyznaczanych przez komisję 
zapomogową, i wogóle wszelkiemi czynnościami wchodzącemi w zakres zadań 
instytucji, określonych w powyższych paragrafach. 

14. — Biuro urzędu polskiego zarządzane jest przez dyrektora biura, który 
posiada równocześnie mandat Komitetu Narodowego Polskiego i pełnomocnictwo 
komisji ogólnej. Członków (współpracowników) biura mianuje dyrektor. 

Nominacja dyrektora biura zależna jest od zgody ministerjum spraw 
zagranicznych. 

15. — Dyrektor biura bierze z urzędu udział w posiedzeniach wszystkich 
komisyj specjalnych z głosem czynnym. 

12. 

DEKLARACJA POLAKÓW NA KONGRESIE RZYMSKIM NA-

RODOWOŚCI, PODDANYCH PANOWANIU AUSTRO-WĘGIER, który się 

odbył 8 i 9 kwietnia roku 1918 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Naród polski, który w walce o zjednoczenie i niepodległość chce wyzwolić 
ziemie polskie, wchodzące dziś w skład Austrji, uważa Niemcy za głównego wroga 
Polski. Przyszłość Polski za 
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leży całkowicie od wyniku wojny z Niemcami, nietylko dlatego, że pod ich 
panowaniem znajdują się ziemie czysto polskie, których posiadanie jest dla Polski 
nieodzownym warunkiem jej niepodległości politycznej i gospodarczej, i które 
zabezpieczyłyby jej wolny dostęp do morza, ale i z tej przyczyny, że głównym 
celem polityki niemieckiej jest zapobieżenie zjednoczeniu Polski i stworzeniu 
silnego państwa polskiego, któreby się przeciwstawiło panowaniu niemieckiemu 
nad całą Europą wschodnią. Polacy łączą się z ludami Austro-Węgier w ich walce 
o zjednoczenie narodowe i niepodległość i widzą w wyzwoleniu wszystkich 
narodów Europy środkowej i wschodniej jeden z głównych warunków nie-
zawisłości swej od Niemiec. 

13. 

PRZEMÓWIENIE PROGRAMOWE W IMIENIU POLAKÓW 

NA KONGRESIE RZYMSKIM NARODOWOŚCI, PODDANYCH 

PANOWANIU AUSTRO-WĘGIER 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 
(W skróceniu) 

Na kongresie przedstawicieli narodowości, poddanych całkowicie lub w 
części panowaniu Austro-Węgier, nie mogło zbraknąć Polaków. Nietylko dlatego, 
że część Polski, a mianowicie Galicja oraz Śląsk Cieszyński podlegają Austrji i z 
obcych tych rządów wyzwolone być muszą, ale przedewszystkiem z tej przyczyny, 
że Austro-Węgry stanowią integralną część potęgi mocarstw centralnych, że są 
powolnem narzędziem polityki Niemiec i ich niepohamowanego dążenia do 
ostatecznego sparaliżowania Polski, do utrwalenia rządów swych w Europie 
środkowej i wschodniej i do zawojowania tern samem Europy całej  

Brześć Litewski odsłonił plan niemiecki co do Potski w całej jego nagości, a 
zarazem potwierdził ponownie, że Austrja nietylko, że jest narzędziem wrogiej nam 
polityki berlińskiej, ale i ze swej strony, jak przed wojną wygrywała Ukraińców 
galicyjskich przeciwko Polakom, tak obecnie wszelkich dokłada starań, żeby 
Polskę skrzywdzić i uszczuplić na korzyść świeżo powołanego do życia i 
protegowanego przez siebie państwa ukraińskiego. Więc przyszłość Polski miałaby 
być następująca: zabór pruski wraz z kolebką narodu polskiego, Poznańskiem, z 
bogactwem pokładów węgla i kruszcu na Górnym Śląsku, z ujściem Wisły i 
dostępem do morza w Prusach Zachodnich, — zabór pruski miałby nieodwo łalnie 
być skazany na los, zgotowany mu przez Prusy: na germanizację i eksterminację. 
Tern samem miałaby i reszta Polski stracić swoje oparcie o morze, swoją 
niezależność. Przy Austrji miałby 
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w każdym razie pozostać Śląsk Cieszyński. W sprawie Galicji będzie się Austrja 
do ostatniej chwili trzymała w rezerwie, uprawiając politykę szantażu. Nawet 
Królestwo Kongresowe miałoby ulec amputacji, czy to, jeżeli tylko można, w 
Chełmszczyźnie i na Podlasiu na rzecz Ukrainy, czy też na północy, w 
Suwalszczyźnie, i na południowym zachodzie, w Dąbrowskiem Zagłębiu 
węglowem, na rzecz Niemiec, które to nazywają skromnie „sprostowaniem gra-
nic". W ten sposób przykrojone państewko polskie, pozbawione węgla i własnego 
wybrzeża morskiego, miałoby być jeszcze ściśnięte żelazną obręczą od północy i 
zachodu posiadłościami nie- mieckiemi, od południa austrjackiemi, a od 
północnego wschodu Litwą, ekonomicznie, komunikacyjnie i militarnie związaną 
z Niemcami. Obcięta i w kleszczach trzymana Polska miałaby być zmuszona do 
pozytywnego „oparcia się" o państwa centralne. Czyli Polska miałaby być 
zdegradowana do roli „Hinterlandu' niemieckiego. Wówczas nie 
przeciwstawiałaby się już germańskiemu naporowi na wschód żadna zapora. 
Byłoby zapewnione panowanie niemieckie w Europie nietylko środkowej, ale i 
wschodniej. 

To też w sprawie polskiej niema rozwiązania częściowego, niema 
rozwiązania kompromisowego: albo Polska będzie uratowana i będzie w takim 
razie z aljantami, albo też Polska będzie — za pośrednictwem czy bez 
pośrednictwa Austrji — zależna od Niemiec, a przedewszystkiem od 
wszechwładzy pruskiej. Ostatniej tej alternatywie można zapobiec tylko w jeden 
sposób, a mianowicie przeciwstawiając planowi państw centralnych w kwestji 
polskiej program polski entente‘owy. Tym programem to zjednoczenie v/ 
państwo niepodległe wszystkich ziem polskich, włącznie tych, których państwa 
centralne Polsce nie chcą oddać, lub tych, które roztrwaniają na korzyść swych 
wasali. Tym programem to oddanie Polsce ujścia Wisły, Gdańska i polskiego 
brzegu bałtyckiego. Tym programem to zapobieżenie temu, by Litwa i Ukraina 
nie stały się narzędziem prusko-niemieckiej polityki ucisku oraz intryg 
austrjackich. 

W takich warunkach do nowego życia państwowego powołana Polska, 
dostatecznie rozległa, oparta o morze i posiadająca wszelkie warunki 
niepodległego bytu, oddzielona od Niemiec i Austrji mniej więcej prostą, z 
północy na południe ciągnącą się linją graniczną, taka Polska będzie mogła 
spełnić swoje zadanie historyczne, jako wał ochronny, powstrzymujący falę 
germańską, stale skłonną do zalewu. 

Opór zaś Polski będzie tern bardziej skuteczny, gdy siły jej będą 
sprzymierzone z niepodległem państwem czeskosłowackiem oraz wyleczoną z 
ciosów, zadanych jej przez wojnę, silną Rumu- nją, przy równoczesnem 
zjednoczeniu i niepodległości ludów jugosłowiańskich. Polacy, rewindykując od 
Austrji ziemie polskie, opowiadają się równocześnie stanowczo za całkowitem 
wyzwolę- 
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niem Czech, w przeciwnym razie byłyby te ostatnie wydane na łaskę i niełaskę 
Niemców austriackich, a Polska niepodległa potrzebuje tak samo sąsiedzkich 
niepodległych Czech, jak warunkiem ostania się Czech jest niepodległa i wielka 
Polska. Skojarzone siły państw: polskiego, czeskosłowackiego i rumuńskiego 
powinny stanowić między Bałtykiem a morzem Czarnem mur niewzruszalny 
przeciwko germańskiemu „Drang nach Osten". Powinny, jeżeli Europa 
środkowa i wschodnia, a tern samem i cała ma być uratowana. Bo to są na 
wschodzie po upadku Rosji jedyne siły realne, na których aljanci mogą budować. 

Wierzymy, że aljanci chcą na nich budować. Witamy z radością rozwój 
myśli politycznej w krajach sprzymierzonych w kierunku pozbywania się 
złudzeń co do Austrji oraz w kierunku świadomości, że punkt ciężkości 
wszystkich zagadnień politycznych, których nici Niemcy trzymają w swej dłoni, 
znajduje się na wschodzie Europy, i że, jeżeli się chce zaborczość państw central-
nych, sterowanych pruską ręką, raz na zawsze złamać i unieszkodliwić, trzeba 
przedewszystkiem wyzwolić i do niepodległego bytu państwowego powołać 
narody, których kosztem rozpościera się panowanie germańskie między 
Bałtykiem a morzem Czarnem, jak niemniej w dolinie Dunaju i na Bałkanach. 
Która ze stron wojujących będzie tam górą po wojnie, — będzie stroną zwycię-
ską, tam bowiem mieści się klucz do uzyskania politycznej i ekonomicznej 
przewagi w całej Europie. 

14. 

PISMO WYDZIAŁU SPRAW CYWILNYCH KOMITETU NARO-

DOWEGO POLSKIEGO DO BIURA URZĘDU POLSKIEGO SPRAW 

CYWILNYCH W PARYŻU W SPRAWIE ŻYDÓW NIE- 

POLAKÓW 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Paryż, 23 maja r. 1918. 

Do Dyrekcji Biura 
Urzędu Polskiego Spraw Cywilnych. 

Z polecenia Komitetu Narodowego wydział spraw cywilnych komunikuje 
Sz. Dyrekcji i prosi ją o podanie ze swej strony do wiadomości komisji 
paszportowej i komisji ogólnej, że ministerjum spraw zagranicznych, po 
porozumieniu się z ministerjum spraw wewnętrznych, uznało, że urząd polski 
spraw cywilnych, powołany do roztaczania opieki cywilnej nad Polakami, 
przebywającymi zagranicą, jest obowiązany do wydawania świadectw 
tożsamości i paszportów polskich tylko tym petentom, których polskość wedle 
brzmienia ustawy (par. 1) jest niewątpliwa. Z tego wynika, że 
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urząd polski spraw cywilnych nie może wydawać takich świadectw i paszportów 
Żydom nie-Polakom, t. j. obywatelom narodowości żydowskiej, nie polskiej, 
chociażby nawet obywatele ci udowodnili, że urodzili się i mieszkają na terytorjum 
ziem polskich, albo, że posiadają w pewnym stopniu znajomość języka polskiego. 

Dla uniknięcia nieporozumienia pożądane jest, ażeby dyrekcja Biura w razie 
zgłoszenia się po certyfikaty lub paszporty osób, należących niewątpliwie do 
narodowości żydowskiej, a nie polskiej, odrazu je o powyższem uprzedziła i podań 
od nich nie przyjmowała. 

Wydział spraw cywilnych uważa ze swej strony za konieczne objaśnić, że 
przy rozstrzyganiu danej kwestji wzięte zostały pod uwagę następujące fakty i 
cyfry: 

Przy ostatnim spisie ludności w państwie rosyjskiem (1901) na 6 miljonów 
Żydów (z których 1.700.000 w Królestwie Pol- skiem), tylko 63 tysiące Żydów 
podało jako swój język ojczysty język polski. Wszyscy ci Żydzi zamieszkiwali 
wyłącznie w Królestwie Polskiem, na Litwie, Białorusi i Rusi, po zgnieceniu ostat-
niego powstania, Żydzi, zaliczający się do narodowości polskiej, istnieć przestali 
zupełnie. Są tam tylko albo Żydzi narodowi, albo rosyjscy. Na całym obszarze 
ziem polskich Prus niema ani jednego Żyda Polaka. W Galicji, gdzie narodowość 
żydowska i język żydowski nie są konstytucyjnie uznane, tylko bardzo nieznaczna 
część Żydów poczuwa się do solidarności ze społeczeństwem polskiem. 

Wszystkie przytoczone tu fakty i cyfry w związku z ruchem żywiołowym 
wśród Żydów, zwłaszcza od chwili wybuchu wojny, do pozyskania praw odrębnej 
narodowości, świadczą, że pogląd usankcjonowany przez francuskie ministerjum 
spraw zagranicznych i wewnętrznych, aby urząd polski spraw cywilnych przy 
wydawaniu legitymacyj i paszportów uwzględniał podania tych tylko osób po-
chodzenia żydowskiego, których polskość jest niewątpliwa, jest słuszny i 
uzasadniony. 

(—) Erazm Piltz. 

15. 

PROTOKÓŁ, ZAWIERAJĄCY UMOWĘ MIĘDZY KOMITETEM 

WYKONAWCZYM RADY POLKIEJ ZJEDNOCZENIA MIĘDZY-

PARTYJNEGO W MOSKWIE A GENERAŁEM JÓZEFEM 

HALLEREM, 

podpisany w Moskwie 15 czerwca roku 1918 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Działo się w Moskwie dnia 15 czerwca 1918 r. w mieszkaniu WP. 
Byszewskich Stefanostwa na posiedzeniu komitetu wykonaw 
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czego Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego przy udziale generała 
dywizji Józefa Hallera. 

Komitet wykonawczy R. P. Z. M.: 
I) Stwierdza, że naczelnem dążeniem całego narodu polskiego jest 

uzyskanie w wyniku wojny obecnej zjednoczenia wszystkich ziem polskich w 
zupełnie niepodległe państwo polskie, posiadające własne wybrzeże morskie przy 
ujściu Wisły, że dążenie to zrealizowane być nie może inaczej, jak tylko na 
kongresie powszechnym pokoju po zakończeniu wojny. 

II) Stwierdza, że zrealizowanie tego dążenia, postawionego jako program 
polityki polskiej przez Koło sejmowe w Krakowie w pamiętnych uchwałach 28 
maja 1917, przyjęte jako podstawa polityczna Zjednoczenia Międzypartyjnego 
także na zjeździe politycznym w Moskwie w lipcu 1917 r. i będące jedynym celem 
działalności politycznej Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i Rady 
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego w Rosji, zostało obecnie uznane jako 
konieczny warunek pokoju trwałego i sprawiedliwego, mającego zakończyć tę 
wojnę, w deklaracji premje- rów mocarstw koalicyjnych, Francji, Wielkiej 
Brytanji i Włoch w dniu 3 czerwca r. b. w Wersalu, w zgodzie z programem, gło-
szonym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

III) Stwierdza, że wobec zależności realizacji powyższego programu 
narodowego od osiągnięcia zwycięstwa sprzymierzonych wolnych ludów nad 
imperjalizmem i militaryzmem niemieckim, najważniejszem zadaniem polityki 
narodowej polskiej jest uruchomienie i uzbrojenie jak największej części żywych 
sił narodu dla czynnego udziału w walce, do tego zwycięstwa prowadzącej. 

IV) Stwierdza, że po napadnięciu przez Niemców II. korpusu, po 
uzależnieniu od nich wyłącznie dowództwa I. korpusu i rozkazaniu jego 
demobilizacji, po wykazaniu przez radę regencyjną zupełnej bezsilności i 
niezdolności obronienia godności i praw narodu — niema obecnie w Polsce 
warunków do tworzenia w jakiejkolwiek postaci polskiej siły zbrojnej. 

V) Stwierdza, że jedynie w szeregu wolnych ludów, w koalicji 
przeciwniemieckiej złączonych, jest miejsce dla sztandaru niepodległości Polski, i 
jedynie w oparciu o siły zbrojne koalicji może być dziś tworzona armja polska. 

Wobec powyższego, w zupełnej harmonji z akcją Komitetu Narodowego 
Polskiego w Paryżu i Wydziału Narodowego w Chicago, dążącą do gromadzenia 
polskich sił zbrojnych na froncie zachodnim jako samodzielnej armji 
sprzymierzonej, komitet wykonawczy R. P. Z. M. uchwala przystąpić do 
uruchomienia wszystkich zdolnych do noszenia broni Polaków, na terytorjach jego 
wpływom dostępnych, którzy naczelnemu celowi walki narodowej siły swoje 
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ofiarować pragną, dla utworzenia z nich w styczności z potęgą wojenną koalicji, 
polskiej siły zbrojnej na wschodzie, któraby albo łącznie z koalicyjnemi armjami 
pozostałych sprzymierzeńców weszła w skład wznowionego frontu wschodniego, 
albo, gdyby taki front powstać nie miał, była połączona z armją polską, gro-
madzącą się na froncie zachodnim. 

Wobec tego: 
że 1) pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Francuskiej a Komitetem 

Narodowym Polskim w Paryżu istnieje układ, mocą którego Rada Polska 
Zjednoczenia Międzypartyjnego jest jedyną reprezentacją narodu polskiego 
wobec przedstawicieli mocarstw sprzymierzonych w Rosji; 

że 2) pomiędzy komitetem wykonawczym R. P. Z. M. a misją wojskową 
Francji w Rosji istnieje układ, mocą którego: a) do przewozu do Francji 
przyjmowani będą tylko tacy ochotnicy Polacy, którzy zostaną poleceni przez 
komitet wykonawczy R. P. Z. M. i zobowiążą się pozostawać na służbie w 
szeregach po stronie przeciwniemieckiej, dochować bezwzględnego posłuchu 
swojemu dowództwu i do żadnej organizacji politycznej ani wojskowej tajnej 
przez czas przebywania w szeregach nie należeć; b) z ochotników tych ma być 
stworzona jednostka wojskowa polska, pod względem operacyjnym 
dowództwu sprzymierzonych w terenie swojego przebywania podlegająca, ale, 
pod względem politycznym zależna wyłącznie od komitetu wykonawczego 
Rady Polskiej Z. M., który ustanowi dla niej odpowiedni wydział wojskowy dla 
kierowania jej organizacją, proponowania jej dowództwa, opracowywania jej 
budżetu i kontrolowania technicznego jej pracy; c) tylko w tych warunkach 
podejmuje się Francja pokrycia kosztów, z tą akcją związanych, z funduszów 
wojennych; 

wobec tego, że 3) Rada Polska zgodnie z uchwałami zjazdu lipcowego nie 
jest organizacją partyjną zamkniętą, ale zjednoczeniem międzypartyjnem, do 
którego wstęp mają wszelkie ugrupowania polityczne polskie, które zechcą na 
czas wojny wyłącznie walce o naczelny cel narodowy siły swoje oddać do 
rozporządzenia, i w ktorem mają zapewnione udział przedstawicielski 
stosownie do realnych sił, jakie wykazują w narodzie, a w ciałach wykonaw-
czych stosownie do osobistych kwalifikacyj wystawionych kandydatów, — 

generał Józef Haller oświadcza gotowość współdziałania z komitetem 
wykonawczym Rady Polskiej, a po opuszczeniu terenu rosyjskiego z 
Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, w celu stworzenia silnej i możliwie 
doskonałej armji polskiej, jednemu naczelnemu dowództwu polskiemu 
podległej i wyłącznie sprawie wywalczenia zjednoczenia i niepodległości 
Polski służącej przez zwycięstwo nad Niemcami w braterstwie broni z armjami 
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koalicji. W tym celu dla terenu działania komitetu wykonawczego Rady Polskiej 
ustala się następujące zasady współdziałania: 

I) Zostaje utworzony wydział wojskowy polski, na którego czele staje 
generał Józef Haller. W skład wydziału wchodzi poza tem trzech delegatów 
komitetu wykonawczego i sześciu oficerów, mianowanych przez generała jako 
kierownika wydziału w porozumieniu z komitetem wykonawczym. 

II) Wydział wojskowy ma za bezpośrednie zadanie: a) niezwłoczne 

zorganizowanie mobilizacji i przewozu wojskowych Polaków przy udziale organów 

łącznikowych, które w imieniu komitetu wykonawczego będą mogły ochotników 

do przyjęcia polskiemu dowództwu w miejscu koncentracji polecać; b) mianowanie 

w porozumieniu z komitetem wykonawczym na stanowiska dowódców, od 

dowodzącego pułkiem począwszy oraz szefów sztabu; c) przedstawianie 

komitetowi wykonawczemu do awansu wojskowych na stopnie generalskie; d) 

opracowanie i wydanie dla formacyj regulaminów i instrukcyj z zachowaniem zasad 

dyscypliny, obowiązującej w wojskach sprzymierzonych; e) opracowanie i 

przedstawienie do zatwierdzenia komitetowi wykonawczemu preliminarza 

budżetowego dla całej akcji; f) zorganizowanie kontroli rozchodowania według 

uchwalonych budżetów sum, przez komitet wykonawczy z funduszów wojennych 

misji francuskiej uzyskanych. 

III) Dla kontroli finansowej ma być za zgodą misji francuskiej stworzona 

wspólna komisja kontrolująca z przedstawicieli komitetu wykonawczego i misji. 

IV) Komitet wykonawczy może przelać swoje prawa w niniejszym układzie 

przewidziane, albo ich część, na specjalnych delegatów, nie wyłączając i swoich 

przedstawicieli w wydziale wojskowym. 

V) Do czasu ustanowienia właściwego dowództwa w miejscu koncentracji 

oraz opracowania przez wydział wojskowy regulaminu, mianowane przez komitet 

wykonawczy dowództwo i wydane dla niego oraz dla oficerów łącznikowych i 

emisarjuszy instrukcje pozostają w mocy. 

VI) Wydział wojskowy uchwali regulamin, określający jego sposób 

działania. 

VII) Wyłączone są z kompetencji wydziału wojskowego decyzje polityczne, 

które z istoty niniejszego porozumienia należą do komitetu wykonawczego. 

Decyzje dotyczące stosunków armji polskiej do dowództwa sprzymierzonych, 

mogą być wydawane na wniosek wydziału wojskowego tylko przez komitet 

wykonawczy. W razie wątpliwości, czy dana decyzja lub enuncjacja ma charakter 

polityczny, delegaci komitetu wykonawczego mają prawo odwołać się do decyzji 

komitetu wykonawczego. 
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VIII) Funkcje, zastrzeżone w niniejszym układzie komitetowi 
wykonawczemu, przechodzą na Komitet Narodowy Polski w Paryżu z chwilą, 
gdy podjęte będą poszczególne działania poza terenem kompetencji R. P. Z, M., 
lub gdyby cała niniejsza akcja wojskowa poza ten teren się przeniosła. 

IX) Przedstawiciele innych stronnictw, któreby, nie należąc do Rady 
Polskiej Z. M., chciały współdziałać w pracy komisji wojskowej na powyższych 
zasadach, będą mogli być przyjęci do składu komisji przez jej kierownika w 
liczbie nie większej niż trzech w porozumieniu z wydziałem wojskowym 
wykonawczym. 

X) W razie potrzeby ustanowienia zastępstwa w kierownictwie komisji 
wojskowej zastępca gen. Hallera może objąć czynności dopiero po przyjęciu 
niniejszej umowy w całej jej osnowie i podpisaniu jej. 

XI) Postanowienia, odnoszące się do organizacji, zakresu działania i 
kompetencji wydziału wojskowego, tworzą podstawę ustroju tegoż wydziału i 
bez zgody komitetu wykonawczego zmienione być nie mogą. 

XII) Przed podpisaniem niniejszej umowy ustala się zgodnie, iż 
powoływany w umowie wydział wojskowy polski nosić będzie nazwę „Polska 
Komisja Wojskowa". 

16. 

MEMORJAŁ GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 

wysłany z Paryża 17 lipca roku 1918 do rady regencyjnej 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej! 

Idea zorganizowania narodowej armji polskiej, zależnej jedynie od 

prawowitego rządu polskiego i stanowiącej podstawę jego władzy, powołała do 

życia formacje trzech korpusów W. P. na terytorjach dawnego Imperjum 

Rosyjskiego. 

Z pośród tychże drugi korpus W. P., który zebrał pod swoje sztandary 

Polaków z południowych frontów rosyjskich i, zlawszy się z drugą brygadą 

karpacką, wżył się w jej niezmienną od początku wojny ideologję, otrzymał w 

kwietniu 1918 od Rady Regencyjnej bezpośrednio pisemnie i za pośrednictwem 

reprezentantów rządu polskiego polecenie wstrzymania marszu i pozostania na 

miejscu w oczekiwaniu dalszych dyspozycyj. 

Drugi korpus w stadjum organizacji, zdążający w myśl układu z Ukrainą do 

gubernji czernihowskiej, aby tam w kontakcie z większą siłą wojskową polską 

ukończyć rozpoczętą pracę organizacyjną, usłuchał bezzwłocznie powyższego 

polecenia Rady Regencyjnej, więc i rządu polskiego, zatrzymał się w okolicach 
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Kaniowa nad Dnieprem. Ponieważ jednak wbrew zapowiedzi rządu komenda 
niemiecka w Kijowie wystąpiła z nieprzyjaznemi krokami przeciw drugiemu 
korpusowi W. P., dowództwo korpusu drogą służbową zwróciło się do gen. 
Osińskiego o interwencję. 

Rozpoczęte pertraktakcje z komendą niemiecką przerwał gen. Osiński, 
dowódca W. P. na Ukrainie, na skutek pisma prezesa ministrów Steczkowskiego, a 
zatem rząd polski wziął tem samem na siebie obowiązek załatwienia sprawy 
bezpośrednio z Niemcami. 

Tymczasem dnia 10 maja b. r. nadeszło od Rady Regencyjnej pismo, 
potwierdzające poprzednie wskazówki, zapowiadające, że Rada Regencyjna gotowa 
jest wziąć drugi korpus pod życzliwą opiekę i że w tym celu wyśle reprezentanta do 
Kijowa, zaś dnia 11 maja b. r. nastąpił nocny napad ze wszech stron znacznych sił 
niemieckich na drugi korpus W. P. zupełnie nieoczekiwany, niespodziewany i 
mający charakter podstępu, jak to sami Niemcy w warunkach oddania broni 
wyraźnie przyznali. 

Napad ten nastąpił na drugi korpus, dotrzymujący ścile neutralności w myśl 
powyżej wspomnianych rozkazów i zobowiązania komendy niemieckiej. 

Wojsko polskie stawiło też czoło, dzielnie się bijąc i odpierając czterokrotnie 
(stwierdzono cyfrowo) silniejszego nieprzyjaciela, poniosło do 90 zabitych i 300 
rannych. 

Część żołnierzy i oficerów drugiego korpusu W. P. dostała się do niewoli, 
większa zaś część musiała być rozproszoną dla zachowania jej dla czekających ją 
przyszłych zadań. 

I oto bitwa kaniowska stała się nowym, żywym, silnym i krwawym protestem 
przeciwko gwałtom i bezprawiom okupantów Polski i przeciwko poddawaniu 
narodu polskiego pod przemoc krzyżacką, która Polsce zawsze wrogą była i będzie, 
a, jak historja wykazuje, wiernym sojusznikiem nigdy być nie może, gdyż traktatów 
zawartych nie przestrzega. 

Wobec tego dla nas, rzesz byłego W. P. i rzesz emigrantów, ustaje dziś 
kierownictwo obecnego rządu polskiego, od którego nas odgrodziła brutalna ręka 
niemiecka. 

Wobec tego dziś li tylko dobro i dobrze zrozumiany interes całego narodu, 
którego strzeże sumienie polskie, a którego opinja wyraziła się w uchwałach Koła 
sejmowego Galicji z 28. V. 1917, w protestach pierwszej i drugiej brygady leg jonu 
polskiego w Warszawie, w krwawych protestach drugiej brygady z 16. II. 1918 po 
traktacie brzeskim, a wreszcie we krwi polskiej,' która spłynęła z falami Dniepru z 
pod Kaniowa. 

Dodając już obecnie nietylko protest, lecz czyn nowy, przesyłam w załączeniu 
rozkaz mobilizowania, uwiadamiając przytem, że broni nie złożymy, póki wróg-
Niemiec znajduje się na ziemiach polskich. 
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17. 

OŚWIADCZENIE PADEREWSKIEGO Z POLECENIA KOMITETU 

NARODOWEGO POLSKIEGO W ZWIĄZKU Z KWESTJĄ 

ŻYDOWSKĄ, 

złożone w Stanach Zjednoczonych w sierpniu roku 1918 („Misja Scydy do 

Paderewskiego i Wydziału Narodowego Polskiego w Chicago" w archiwum 

Komitetu Narodowego Polskiego) 

Naród polski jest obecnie ożywiony jedną myślą, a mianowicie, że program 
Polski niepodległej, zjednoczonej, obejmującej także ziemie, które jej dają dostęp 
do morza, został ogłoszony przez rządy sprzymierzone, zgodnie z piękną 
inicjatywą prezydenta Wilsona. 

Polacy witają z radością enuncjację sprzymierzonych mężów stanu, 
dotyczącą narodów, uciśnionych przez panowanie austrjac- kie, w przekonaniu, 
że całkowite ich wyzwolenie stanowi warunek nieodzowny odbudowy Europy. 

Polska — oświadczam to jako przedstawiciel pełnomocny Komitetu 
Narodowego Polskiego w Paryżu — świadoma swych praw nieprzedawnionych, 
domagając się pełnej i absolutnej niepodległości, pragnie, by wszystkie ludy były 
wolne; to też, skoro będzie panią siebie, zabezpieczy każdemu obywatelowi 
polskiemu bez różnicy rasy czy religji pełnię praw politycznych, zgodnie z 
zasadami równości, wolności, sprawiedliwości. 

18. 

UZNANIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I KOMITETU NARODOWEGO 

POLSKIEGO PRZEZ RZĄD BRAZYLIJSKI, zawarte w liście brazylijskiego 

ministra spraw zagranicznych do posła francuskiego w Rio de Janeiro, a przysłane 

w kopji Komitetowi Narodowemu Polskiemu przez posła brazylijskiego w Paryżu 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Rio de Janeiro, 17 sierpnia r. 1918. Panie Pośle! 

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty Waszej Ekscelencji z 10 bm., 
donoszącej mi, źe Francja, Anglja i Włochy za zgodą Stanów Zjednoczonych 
oświadczyły przez usta swych prezesów ministrów, zgromadzonych w Wersalu, 
że „utworzenie zjednoczonej i niepodległej Polski z dostępem do morza stanowi 
jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz wskrzeszenia pokoju 
w Europie". 
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Prezydent Rzeczypospolitej, któremu przedłożyłem doniosłą tę deklarację, 
dodając, że Francja, stowarzyszona ze swymi aliantami, prosiła BrązyIję o 
przyłączenie się do tego aktu naprawy stosunków i sprawiedliwości, polecił mi 
odpowiedzieć Waszej Ekscelencji, że Brazylja oświadcza, iż solidaryzuje się w pełni 
i całkowicie ze sprawą wyzwolenia Polski. 

Poddanie tego kraju panowaniu obcych mocarstw jest jedną z najbardziej 
uderzających niesprawiedliwości historji, a między obowiązkami, które narzucają 
się sumieniu narodów, przelewających dziś krew za wolność świata, nie może być 
nic wznioślejszego od przywrócenia Polakom prawa do własnej ojczyzny. Kolejne 
pokolenia tego narodu uciśnionego nigdy się nie pogodziły z zaborem ich ziem, 
czerpiąc zawsze z jednomyślności uczuć i dążeń narodowych oraz z pielęgnowania 
tradycji historycznej przedziwnego i świętego ducha wytrwania. 

Właściwe Europie zwyczaje polityczne nie mogły przeszkodzić krajom, które 
podpisały traktat wiedeński z r. 1815, odmówienia zgody na ten zamach 
bezwzględny, a nic w tym wypadku nie było bardziej wymowne nad protest 
dyplomatyczny Anglji w r. 1863, który żądał, jeśli nie zupełnej odbudowy Polski — 
jak to oświadczył z mocą p. prezydent Wilson —, to przynajmniej ustanowienia 
instytucyj narodowych, pozwalających owemu zwyciężonemu narodowi 
przynajmniej oddychać. 

Jest to więc sprawą bezwzględnej sprawiedliwości, aby w wyniku tej wojny, 
która nie jest prowadzona dla spraw handlowych, nie dla zdobycia nowych rynków 
zbytu, ale dla odrodzenia świata, — a jedynie tak wielki ideał pozwolił człowiekowi 
walczyć, jak nie walczył jeszcze nigdy w żadnej epoce historycznej, — jest to więc, 
powtarzam, sprawą bezwzględnej sprawiedliwości, aby pomiędzy warunkami 
przyszłego pokoju znalazła się sprawa wyzwolenia Polski, tego kraju, którego 
nieszczęście jest podwójne: upokarzająca niewola, którą znosi, i wielkość prawa, 
które mu się należy. 

Brazylja — tak zdecydował p. Prezydent Rzeczypospolitej — dziękuje Francji 
za inicjatywę, zapraszającą ją do współpracy nad wielkiem tern dziełem 
międzynarodowej naprawy złego, przystępuje do deklaracji mocarstw i uważa 
utworzenie zjednoczonej, niepodległej Polski za jeden z warunków pokoju. Rząd 
związkowy uznaje państwowość (naiionalite) polską, uznaje również wraz z innemi 
krajami sprzymierzonemi paryski Komitet Narodowy za jej organ uprawomocniony 
i udziela Komitetowi Centralnemu w Brazylji, wybranemu w wolnem głosowaniu 
Polaków, prawa niezbędnego do przemawiania w ich imieniu i wydawania 
świadectw państwowości (nationalite) polskiej. 

Raczy Pan przyjąć, Panie Pośle, itd. 
(—) Nilo Peęanha. 

Polska na przełomie dziejów. T. II- 40 
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19. 

UMOWA POLSKO-FRANCUSKA W SPRAWIE ARMJI POLSKIEJ WE 

FRANCJI Z 28 WRZEŚNIA ROKU 1918 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

1. Siły zbrojne polskie wszędzie, gdzie będą utworzone do walki po stronie 
sprzymierzonych przeciw mocarstwom centralnym, stanowić będą jedną jedyną 
armję samodzielną, sprzymierzoną i wojującą pod jednem jedynem dowództwem 
polskiem. 

2. Armja ta znajdować się będzie pod najwyższą władzą polityczną 
Komitetu Narodowego Polskiego, mającego swą siedzibę w Paryżu. 

3. Naczelny wódz armji polskiej będzie mianowany przez Komitet 
Narodowy Polski za zgodą rządu francuskiego (ewentualnie i innych rządów 
sprzymierzonych). 

4. Naczelnemu wodzowi armji polskiej doda się francuski sztab generalny, 
wybrany i zamianowany przez naczelnego wodza tej armji z listy, 
zaproponowanej przez francuskiego ministra wojny. 

5. Wszystkie nominacje w armji polskiej ogłasza jej naczelny wódz. We 
Francji będą one przeprowadzane z uwzględnieniem potrzeb i na podstawie 
ustalonych oraz określonych świadectw zdolności; w sferach poszczególnych 
armij — przez dowódców, w strefie wewnętrznej — przez wyszczególnionego 
poniżej inspektora. Nominacje, poczynając od dowódcy pułku, przedstawia się 
Komitetowi Narodowemu celem uzyskania jego zgody. 

6. We Francji wojska polskie w strefach poszczególnych armij zależą w 
zakresie wyszkolenia od głównodowodzącego generała, pod którego rozkazami 
walczą. W strefie wewnętrznej wyższa dyrekcja wyszkolenia zależy od 
naczelnego wodza armji polskiej, któremu doda się generalnego inspektora 
wewnętrznego wyszkolenia, mianowanego przez ministra wojny w porozumieniu 
z głównodowodzącym generałem armji polskiej. 

7. Formacje armji polskiej na poszczególnych frontach operacyjnych z 
punktu widzenia poczynań wojskowych będą oddane pod rozkazy tych 
dowódców armij, do których są przydzielone. Kontakt pomiędzy polskiemi 
formacjami ze strefy wojskowej i generałem, dowódcą armji polskiej istnieje za 
pośrednictwem generała głównodowodzącego armij, pod którego rozkazami 
znajdują się te formacje i przy zachowaniu postanowień hierarchji. 

8. Misję wojskową francusko-polską wydelegował rząd francuski jako 
organ do wszystkich spraw, tyczących armji polskiej, przy Komitecie 
Narodowym Polskim i naczelnym wodzu armji polskiej. 

Posiada ona niezbędne środki egzekutywy, aby zapewnić powołanie do 
życia i utrzymania armji polskiej na warunkach, określonych w dekrecie z dnia 4 
czerwca 1917 r. 
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We wszystkiem, co dotyczy armji polskiej, pośredniczy pomiędzy władzami 
polskiemi a różnemi organami francuskiej administracji misja wojskowa francusko-
polska. 

Jeden z członków Komitetu Narodowego Polskiego, za zgodą rządu 
francuskiego, będzie utrzymywał ścisłą łączność między Komitetem a misją. 

9. Rekrutację armji polskiej przeprowadza Komitet Narodowy Polski. We 
Francji przeprowadza ją za pośrednictwem misji wojskowej francusko-polskiej; 
poza Francją — za pośrednictwem misyj, powołanych do życia przez polskiego 
głównodowodzącego za zgodą misji wojskowej francusko-polskiej. Wspomniane 
misje działają zagranicą w łączności z przedstawicielami rządu francuskiego. 

10. Komitet Narodowy Polski może porozumiewać się z rządami co do 
ewentualnego przydziału oficerów oraz jednostek taktycznych wojsk tych państw do 
armji polskiej. Poprzednio porozumie się w tym względzie z rządem francuskim. 

11. Szczegóły, wynikające przy wprowadzaniu w życie niniejszego układu i 
nastręczające się zmiany w dekretach oraz cyr- kularzach, regulujących obecnie 
statut armji polskiej, aby go zharmonizować z niniejszym układem — będą 
przedmiotem specjalnych konwencyj. 

Ułożono i podpisano w Paryżu 28 września 1918 r. 

Przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego w zast. 
(—) Maurycy Zamoyski. 

Przewodniczący komisji słowiańskich sił wojskowych 
(—) Paul Doumer. 

Delegat przy rządzie francuskim 
(—) Erazm Piltz. 

Sekretarz generalny Komitetu Narodowego Polskiego 
(—) J. Wielowieyski. 

20. 

PROPOZYCJA POROZUMIENIA MIĘDZY RADĄ REGENCYJNĄ 

A KOMITETEM NARODOWYM POLSKIM, 

przedstawiona pod koniec sierpnia roku 1918 w Szwajcarji przez Władysława 

Lubomirskiego Janowi Rozwadowskiemu dla Komitetu (Drugi i trzeci załącznik do 

protokółu posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego z 2 października r. 1918) 

Wziąwszy pod uwagę przygotowania, które są z jednej strony wspomagane 

przez poselstwo niemieckie i austrjackie, z drugiej popierane przez nieprzyjaciół 

Komitetu w Anglji i we Francji 

40* 
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(a nawet agitatorzy są pod przewodnictwem moralnem Motza w wojsku polskiem 
i zbierają podpisy), — uważam, że Komitet powinien zawiadomić rządy Francji 
i Anglji o tern, — również zrobić układ tajny między regencją a Komitetem: 
Komitet pisze list do regencji na ręce Ostrowskiego (list od ordynata 
Zamoyskiego), a ten odpisuje po francusku, że regencja przyjmuje list takiej i 
takiej treści i że uważa za pożyteczną, konieczną rzecz istnienie i pracę Komitetu, 
a cieszy się, że Komitet składa się z takich ludzi, do których olbrzymia większość 
narodu ma wiarę i zaufanie. Listy mają zostać tajemnicą (to znaczy nie mają być 
opublikowane), a tylko rządy aljanckie będą znały treść i historję listów tych. 

(Projekt listu Komitetu:) 
1. Uznajemy regencję jako widomy znak państwa polskiego. 

Zobowiązujemy się nie działać przeciwko niej zagranicą i tłumaczyć jej rolę 
trudną i poświęcającą się. 

2. Pewni, że regencja nigdy nie zezwoli na związanie traktatami narodu 
polskiego w chwili, w której wola tego narodu nie może wolno wypowiedzieć się, 
i że uznaje, że sprawa polska może być tylko załatwiona na drodze 
międzynarodowej, Komitet Narodowy Polski przyrzeka, że będzie się starał 
politykę swoją utrzymać w duchu polityki regencji. 

3. V?e wszystkich tych sprawach, w których regencja nie może się 
swobodnie wypowiedzieć z powodu stosunków okupacyjnych w kraju, Komitet 
Narodowy Polski zachowuje wszelką wolność działania politycznego. 

4. Komitet zachowuje sobie prawo opozycji choćby najostrzejszej 
przeciwko rządowi polskiemu. 

21. 

PISMO PREZESA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO W ZAST. 

MAURYCEGO ZAMOYSKIEGO DO PREZESA FRANCUSKIEJ RADY 

MINISTRÓW JERZEGO CLEMENCEAU 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Paryż, dnia 2 września 1918 r. 

Panie Prezesie Rady Ministrów! 

Cały świat cywilizowany pełen jest podziwu dla niepowstrzymanego 

rozpędu wojsk francuskich i sprzymierzonych, które zadając najeźdźcom klęskę 

po klęsce, ukazują nam w niedalekiej już przyszłości triumf sprawiedliwości, 

wolność narodów. 

Żaden z tych narodów nie śledzi postępów tego triumfalnego pochodu z 

żywszem wzruszeniem, niż Polska, która od przeszło 
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wieku cierpi w jarzmie obcych. Mimo milczenia wymuszonego przez wroga, mimo 
zapewnień kłamliwej prasy, z każdego zakątka, gdzie tylko serce polskie bije, 
dochodzą nas radosne echa entuzjazmu, którym kraj nasz wita odwrót hord 
germańskich pod naciskiem zwycięskiej ofensywy sprzymierzonych. 

Zdumieni i stropieni nieprzewidywanym zawodem na froncie zachodnim, 
zawiedzeni i zaniepokojeni na wschodzie, widząc, że z każdym dniem położenie ich 
staje się groźniejsze, i że zbliża się godzina sądu i kary, Niemcy wysilają się, by 
uśpić naszą opinję narodową, rozpoczynając rokowania z grupą polityków polskich, 
których dążenia są biegunowo sprzeczne z dążeniami olbrzymiej większości naszego 
kraju. Oświadczają oni, że są gotowi do nowych ustępstw, co się tyczy utworzenia 
państwa polskiego, wyrzekają się projektów zaanektowania zachodniej części 
Królestwa, wreszcie chcą dać Polakom króla. 

Celem tych działań jest związać nas z państwami centralnemi, być może nawet 
powołać w razie jeszcze cięższych klęsk możliwie wielką liczbę żołnierza z ziem 
polskich. 

Lecz rachuby te są próżne. 
W ciągu czterech lat wojny, nawet w chwilach tak ciężkich, gdy krótkowidząca 

polityka Rosji reakcyjnej powinna była, zdawało się, rzucić Polaków w objęcia 
państw centralnych, naród nasz w swej większości ani przez chwilę nie myślał 
związać przyszłości swej z przyszłością Niemiec. Przeciwnie, nigdy nie przestał: on 
upatrywać zbawienia Polski wyłącznie w przymierzu z temi narodami, które walczą 
o uwolnienie świata od zachłanności pruskiej, o prawo i wolność wszystkich 
narodów. Upadek caratu, traktat brzesko-litewski, gdzie Niemcy i Austrja 
ostatecznie zrzuciły maskę, niedawna deklaracja wersalska — oto zdarzenia, które 
jeszcze raz wykazały jasno, że Polska zjednoczona, silna i prawdziwie niepodległa 
nie może być stworzona inaczej, jak tylko w związku z Francją i jej 
sprzymierzeńcami. Ta zasada wyklucza wszelkie rokowania i wszelkie układy z 
państwami centralnemi; tej zasadzie Komitet Narodowy Polski pozostał zawsze 
wierny. Nieznaczna grupa polityków polskich, która, nie licząc się z opinją narodu 
układa się w Berlinie czy Wiedniu, ściągnęłaby na siebie oburzenie powszechne i 
zostałaby potępiona przez cały kraj, gdyby się odważyła w jakikolwiek sposób 
zaangażować przyszłość Polski. 

Co się tyczy nowych, przypisanych Niemcom projektów wyzyskania sił, 
dotychczas nie zmobilizowanych, Królestwa Polskiego, jeśli takie projekty 
rzeczywiście istnieją, nie mogą one być wzięte na ser jo w rachubę. Jeżeli Niemcy 
dotychczas odmawiali zgody na poważniejszą armję polską, to dlatego, by nie być 
zmuszonymi do utrzymania tern większych załóg własnych, i ponieważ zdają sobie 
z tego sprawę, że w chwili stanowczej armja ta zwróci 
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łaby się w sposób nieunikniony przeciwko nim. Tem bardziej nie będą śmieli 
rekrutować w Polsce żołnierza dla własnej armji, wiedzą bowiem, że napotkaliby 
najzaciętszy opór. 

Wszystkie te fakty, rysujące obraz położenia w Polsce, potwierdzają 
pewność, której zawsze i bez zawodu dawaliśmy wyraz, że naród nasz rozumie, 
iż jego przyszłość zależy od zwycięstwa sprzymierzonych, i w ich ostatnich 
zwycięstwach widzi wschodzący świt zmartwychwstania. Komitet Narodowy 
Polski polecił mi przedstawić te fakty Panu, Panie Prezesie Rady Ministrów, łą-
cząc do nich nasz hołd głębokiego podziwu dla Francji, dla jej okrytych chwałą 
wojsk i dla znakomitego kierownika jej rządu. 

(—) Maurycy Zamoyski, 

prezes w zastępstwie. 

22. 

ODPOWIEDŹ JERZEGO CLEMENCEAU, PRZESŁANA 

MAURYCEMU ZAMOYSKIEMU 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Prezydjum Rady Ministrów 
Paryż, dnia 5 września 1918 r. Panie 

Prezesie! 

W liście z d. 2 b. m. był Pan łaskaw przesłać mi pozdrowienie i serdeczne 
życzenia Komitetu Narodowego Polskiego z powodu zwycięstw 
wyzwoleńczych, które wojska francuskie i sprzymierzone odnoszą w tej chwili 
na froncie zachodnim. 

Korzysta Pan z tej sposobności, by przytoczyć echa zapału i głębokiej 
nadziei, obudzonych w Polsce przez owe zwycięstwa. Składa Pan nadto formalne 
zapewnienie, że rokowania z Niemcami, wszczęte przez pewnych polityków 
polskich, powołanych w Warszawie przez najeźdźców, nie mogą odnieść skutku, 
albowiem sprzeczne są z nastrojem niemal jednomyślnym narodu polskiego i nie 
mogłyby go zaangażować. 

Spieszę wyrazić Panu mą szczerą wdzięczność za krok, uczyniony dziś 
przez Pana wobec rządu francuskiego w imieniu pańskiej ojczyzny, która mimo 
wiekowych swych cierpień zawsze patrzała w przyszłość z ufnością. Od roku 
przeszło bierzecie Panowie udział przy boku sprzymierzonych w walce przeciw 
mocarstwom germańskim, i miałem sposobność ocenić niezmienność Waszego 
oddania się naszej wspólnej sprawie. Zdaję sobie też sprawę z wpływów, jakie 
Panowie posiadacie w Polsce, gdzie pomimo prześladowań ze strony okupantów 
umieliście w najwyższy sposób podtrzymać otuchę i ducha oporu w opinji 
polskiej. 
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Wchodzimy obecnie w okres rozstrzygający, to też nie wolno nam pominąć 
żadnej ofiary, żadnego wysiłku na rzecz zwycięstwa. Stanowczość, z jaką Komitet 
Narodowy Polski dzieło swoje prowadzi, oraz list, z którym Pan zwraca się do mnie 
w jego imieniu, świadczą o dobrem zrozumieniu tego obowiązku. 

Rząd Rzeczypospolitej pierwszy uznał i uświęcił władzę Komitetu 
Narodowego Polskiego, Bądźcie Panowie pewni, że w dniu naszego zwycięstwa, 
co do którego nawet Niemcy i Austro-Węgry nie żywią już wątpliwości, Francja, 
wierna swym tradycjom i swemu programowi, w porozumieniu ze swymi 
sprzymierzeńcami, nie cofnie się przed niczem, by wskrzesić wolną Polskę zgodnie 
z jej aspiracjami narodowemi i w ramach jej granic historycznych. 

Racz pan przyjąć, Panie Prezesie, wyrazy wysokiego szacunku. 
(—) G. Clemenceau. 

23. 

REGULAMIN KOMISJI WOJSKOWEJ KOMITETU NARODO- 

WEGO POLSKIEGO, 

zatwierdzony przez Komitet dnia 1 października 1918 r, 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Cel. 

1. Komisja wojskowa ma na celu zapewnienie jedności prac naczelnego 

dowództwa i wydziału wojskowego Komitetu Narodowego oraz wszystkich 

urządzeń i instytucyj polskich, sprawom wojska polskiego służących. 

Skład. 

2. Komisja wojskowa składa się z dwóch członków Komitetu Narodowego 
oraz ze zwierzchniego wodza wojsk polskich. Na podstawie porozumienia z 
Komitetem Narodowym, stronnictwa krajowe, nie biorące dotychczas udziału w 
jego pracach, mogą otrzymać jednego przedstawiciela w komisji wojskowej. 

Funkcje. 

3. Komisja wojskowa; 

a) decyduje w zakresie własnej kompetencji, 

b) uchwala wnioski do przedłożenia Komitetowi Narodowemu w sprawach, 

wymagających zatwierdzenia przez Komitet Narodowy, 

c) wypowiada swą opinję w sprawach, do wyłącznej kompetencji Komitetu 

Narodowego należących. 
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4. Do wyłącznej kompetencji Komitetu Narodowego Polskiego należą: 

1) wszystkie zasadnicze decyzje polityczne, jako to dotyczące 
rozpoczęcia lub przerwania działań wojennych wogóle i na określonych 
frontach, stosunku jej do wojsk i władz innych narodów, stosunku jej do 
ustanawianych przez obce władze urządzeń i instytucyj polskich i t. d.; 

2) nominacja i odwołanie zwierzchniego wodza wojsk polskich, 
określenie roty przysięgi i wszelkiej w niej zmiany. 

Komitet Narodowy we wszystkich tych sprawach decyduje po uprzedniem 
wysłuchaniu opinji komisji wojskowej. 

Komisji wojskowej przysługuje też prawo wnosić z własnej inicjatywy 
odpowiednie przedstawienia do Komitetu Narodowego. 

5. Zatwierdzeniu Komitetu Narodowego podlegają: 

1) budżety wojsk polskich; 
2) nominacje dowódców, poczynając od dowódców pułków; 
3) przepisy o odznaczeniach i nagrodach; 
4) mianowania na wyższe stopnie wojskowe wyżej od pułkownika; 
5) powoływanie do życia, kasowanie i uprzywilejowanie instytucyj 

pomocniczych dla wojska polskiego, jako też ich budżety; 
6) instrukcje dla wojska, dotyczące jego stosunku do ludności cywilnej; 
7) organizacja misyj wojskowych; 
8) zasadnicza organizacja sądownictwa wojskowego; 
9) zasadnicze przepisy o przyjmowaniu oficerów i żołnierzy do wojsk 

polskich oraz o organizacji zaciągów; 
10) postanowienia zasadnicze o zasiłkach dla rodzin żołnierzy, pensjach 

inwalidów, pomocy sanitarnej, pomocy moralnej i materjalnej dla żołnierzy; 
11) postanowienia zasadnicze, dotyczące organizacji i programu 

propagandy wojskowej. 

6. Do wyłącznej kompetencji komisji wojskowej należą: 

A) szczegółowe regulaminy w sprawach: a) propagandy na wniosek 
wydziału wojskowego, b) zaciągów na wniosek wydziału wojskowego i 
naczelnego dowództwa, c) sądownictwa wojskowego na wniosek naczelnego 
dowództwa, d) działania misyj wojskowych na wniosek wydziału wojskowego 
i naczelnego dowództwa, e) organizacji prywatnej pomocy sanitarnej oraz 
pomocy materjalnej i moralnej dla żołnierzy polskich na wniosek wydziału 
wojskowego, f) wydawnictw wojskowych na wniosek wydziału wojskowego i 
naczelnego dowództwa; 
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B) przepisy, dotyczące umundurowania na wniosek naczelnego 

dowództwa; 

C) przepisy, dotyczące szkół wojskowych, komisyj egzaminacyjnych dla 

aspirantów oficerskich na wniosek naczelnego dowództwa i wydziału 

wojskowego; 

D) ogólna organizacja wojsk polskich poza sprawami, doty- czącemi 

stosunku do wojsk innych narodów, które należą do wyłącznej kompetencji 

Komitetu Narodowego na wniosek naczelnego dowództwa. 

7. Z pod decyzji komisji wojskowej wyłączone są sprawy, należące do 

wyłącznej kompetencji naczelnego dowództwa oraz wydziału wojskowego 

Komitetu Narodowego. Wszakże komisja wojskowa ma prawo żądać wszelkich w 

tych sprawach informacyj dla wydania o nich swojej opinji. 

8. Do wyłącznej kompetencji naczelnego dowództwa należą: 
1) nominacje dowódców poniżej dowódcy pułku; 
2) awanse do pułkownika włącznie; 
3) zwierzchnie kierownictwo organizacją i działaniami wojsk polskich w 

ramach ogólnych jej przepisów. 

9. Do wyłącznej kompetencji wydziału wojskowego należą: 
1) organizacja w zakresie postanowień ogólnych i budżetów, 

zatwierdzonych przez Komitet Narodowy (par. 5), oraz in- strukcyj, uchwalonych 
przez komisję wojskową (par. 6) w sprawach: a) propagandy, b) zaciągów, c) 
misyj wojskowych, d) zaopatrzenia, e) pomocy sanitarnej, f) pomocy materjalnej 
i moralnej, g) wydawnictw wojskowych; 

2) wykonywanie w stosunku do państw sprzymierzonych postanowień 

komisji wojskowej oraz dotyczących spraw wojskowych z wyjątkiem uchwał, 

któreby Komitet Narodowy przekazał specjalnem postanowieniem swemu 

prezydjum. 

Organizacja: 

10. Przewodniczącego komisji wojskowej mianuje Komitet Narodowy. 

11. Protokół z uchwał posiedzeń komisji wojskowej prowadzi kierownik 

wydziału wojskowego. 

Na każdem posiedzeniu odczytuje się protokół uchwał poprzedniego 

posiedzenia. Protokół przyjęty podpisują wszyscy członkowie komisji. 
12. Postanowienia komisji wojskowej zapadają zwykłą większością głosów. 

Przewodniczący bierze udział w głosowaniu. W razie równości głosów przeważa 
głos przewodniczącego. W ra 
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zie votum separatum któregoś z członków sprawa sporna idzie na rozstrzygnięcie 

Komitetu Narodowego. 
13. Prezes Komitetu Narodowego ma prawo udziału z głosem 

stanowczym w posiedzeniach komisji wojskowej. 

14. Posiedzenia komisji wojskowej odbywają się raz na tydzień. Poza tem 

przewodniczący ma prawo zwoływać je każdej chwili, według swego uznania lub 

na żądanie dwóch członków Komisji. 

15. Na posiedzenia komisji wojskowej są zapraszani przez 

przewodniczącego, stosownie do potrzeby, przedstawiciele misji francusko-

polskiej, „Pomocy Rannym Polakom" oraz innych in- stytucyj pomocniczych dla 

wojska polskiego. 

16. Na posiedzeniach Komitetu Narodowego referuje wnioski komisji 

wojskowej ten członek, do którego referatu dana sprawa na komisji wojskowej 

należy. 

24. 

OŚWIADCZENIE KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO W 

SPRAWIE RZEKOMYCH POGROMÓW, 

ogłoszone 8 grudnia r. 1918 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Od pewnego czasu ukazują się w prasie wieści o pogromach, których ofiarą 

ma padać ludność żydowska w Polsce ze strony ludności polskiej. 

Komitet Narodowy Polski, który w swej polityce opiera się z całą 

stanowczością na zasadach: 

że w Polsce wolnej i niepodległej obywatele wyznania żydowskiego 

powinni korzystać z praw równych z wszystkimi innymi, jak ma to miejsce w 

państwach zachodnich; 

że wszelkie akty gwałtu na bezbronnej ludności są wyrazem dzikiego 

barbarzyństwa i muszą być bezwzględnie potępione i surowo karane; 

zajął się bezzwłocznie zbadaniem wiarogodności tych sprawozdań. 

Pogromy nigdy nie były metodą polską i trudno było uwierzyć, ażeby 

ludność Polski w ciągu lat wojny wyzbyła się uczuć ludzkich, których tak liczne 

zawsze dawała dowody. 

Przedewszystkiem Komitet Narodowy Polski musi stwierdzić, że wszystkie 

alarmujące raporty pochodzą bądź z prasy niemieckiej, bądź od komitetów 

żydowskich, podczas gdy wiarogodni korespondenci, kładący nazwisko swe pod 

sprawozdaniami, jak p. 
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J. M. N. Jeffries w „Daily Mail", przedstawiają zajścia w świetle odmiennem, które 
zdejmuje odpowiedzialność za nie z narodu polskiego. 

Na podstawie ścisłych wiadomości i faktów, które znajdują się w jego 
posiadaniu, Komitet Narodowy Polski jest mocen stwierdzić, że w szeregu zajść w 
Polsce, w których ludność żydowska ucierpiała, ani jedno ze znanych mu nie nosi 
charakteru pogromu bezbronnej ludności żydowskiej przez ludność polską. 

1. W niektórych miejscowościach Galicji zachodniej głodna ludność rzuciła 
się na składy, należące do spekulantów, gromadzących nieuczciwie żywność i 
sztucznie podnoszących jej ceny. Kupcy ci przeważnie należeli do wyznania 
żydowskiego, ucierpieli wszakże bynajmniej nie za swoje wyznanie. 

2. W Kielcach, w Królestwie Polskiem, 300 młodzieńców żydowskich 
wyszło na ulicę z okrzykiem: „Niech żyje Lenin i Trockij i Precz z Polską!" Ludność 
rzuciła się na nich, i w zajściu około 40 uczestników demonstracji utraciło życie. Ci 
padli nie jako żydzi, lecz jako bolszewicy, obrażający uczucia narodowe polskie i 
usiłujący siać w kraju anarchję. 

3. Kiedy wojska polskie przechodziły przez Uściług, oddział złożony z 500 

Żydów, uzbrojony w strzelby, dał ognia do Polaków. Ci odpowiedzieli również 

strzałami i rozproszyli napastników, zabijając 14 i raniąc 47. 

A oto inny wypadek: 

Major Belina posłał do Włodawy oddział polski. Żydzi uderzyli w nocy na 

Polaków. Kilku napastników oraz jeden żołnierz polski zostało zabitych. 

Zajścia te nie mogą być uznane jako pogromy bezbronnej ludności 

żydowskiej. 

W wielu miejscowościach zaboru austrjackiego, a także Węgier i Czech, 

bandy żołnierzy z rozprzężonej armji austrjackiej dopuściły się gwałtów na ludności, 

przyczem ucierpiała także i ludność żydowska. 

Tych gwałtów nie można przecie przypisywać ludności polskiej. 

We Lwowie, w ciągu krótkiego okresu, kiedy miasto było w posiadaniu t. zw. 
armji ukraińskiej, złożonej w znacznej części z Niemców i Austrjaków, otwarto 
więzienia, i zbrodniarze zostali wypuszczeni. Te żywioły, w chwili zdobywania 
miasta przez Polaków, rzuciły się na dzielnicę żydowską miasta, przyczem ucier-
piała nietylko ludność żydowska. Dowództwo polskie, po zdobyciu miasta, na mocy 
wyroków sądu wojennego, kazało rozstrzelać 60 sprawców tych zajść, zaś około 
1.500 pozostałych aresztowano i zamknięto. Jak się okazało 60% tej liczby stanowią 
Ru- 
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sini, 30% Polacy, a 10% Żydzi. I w tym więc wypadku nie może być mowy o 
pogromie ludności żydowskiej przez polską. 

Komitet Narodowy Polski zwraca uwagę na położenie kraju, który, 
znajdując się między bolszewicką Rosją a rewolucyjnemi Niemcami, wystawiony 
jest na bardzo niebezpieczną agitację, w której, niestety, ludność żydowska nader 
silny bierze udział. Jednocześnie przez kraj przeciągają bandy żołnierzy 
niemieckich i austrjackicłi oraz powracających z Niemiec jeńców rosyjskich. 
Bandy te dopuszczają się nadużyć, przyczem ludność polska cierpi narówni z 
żydowską. Przeciw tym żywiołom anarchji kraj nie posiada dostatecznej siły 
zbrojnej, Polska bowiem w czasie wojny powstrzymywała się od tworzenia 
wojska w kraju w obawie, aby przez to nie dać Niemcom sposobności do 
zużytkowania części wojsk niemieckich, okupujących Polskę, na froncie 
zachodnim. W tych warunkach ani rząd obecny, ani Komitet Narodowy Polski nie 
może brać odpowiedzialności za porządek publiczny i za bezpieczeństwo życia i 
mienia ludzkiego. Na korzyść ludności polskiej i jej kultury trzeba podnieść, że w 
tych strasznych warunkach kraj nie jest pogrążony w zupełnej anarchji. 

Komitet Narodowy Polski z żywą radością dowiaduje się, że oficerowie 
wojsk sprzymierzonych udali się do Polski dla zapoznania się z faktami na 
miejscu. 

Tymczasem zaś uważa on za swój obowiązek ostrzec opinję publiczną 
krajów sprzymierzonych przed tendencyjnością dotychczasowych raportów, w 
których widoczne jest ze strony niemieckiej usiłowanie skompromitowania Polski 
w oczach cywilizowanego świata w nadziei, że to Niemcom pomoże do wygrania 
ich sprawy z krzywdą Polski. 

25. 

NOTA PRZYZNAJĄCA POLSCE PRAWO DO DWÓCH DELEGATÓW 

NA MIĘDZYSOJUSZNICZEJ KONFERENCJI POKO 

JOWEJ, 

wysłana 15 stycznia roku 1919 przez francuskiego ministra spraw zagranicznych 
na ręce delegata polskiego przy rządzie francuskim 

(Archiwum Komitetu Narodowego Polskiego) 

Panie Delegacie! 

Zebranie konferencji międzysojuszniczej dla preliminarjów pokojowych 

odbędzie się 18 stycznia o trzeciej godzinie po południu w ministerstwie spraw 

zagranicznych. 

Postanowiono, że Polska mogłaby być na niej reprezentowana przez dwóch 

delegatów. 
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Mam zaszczyt prosić Pana o przekazanie delegatom, którzy będą wybrani, 
zaproszenia do udziału w tem zebraniu. 

Proszę Pana o podanie mi jak najspieszniej nazwisk osób, które udadzą się na 
to posiedzenie, otwierające konferencję. 

Racz Pan przyjąć, Panie Delegacie, zapewnienia wysokiego mego szacunku 

(7—) Stephen Pichon. 

WPan Piltz 
Delegat Komitetu Narodowego Polskiego przy rządzie francuskim 

w Paryżu. 
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