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"ођес czego, e uktad stousnk6w w Dalegacji Wojskowej

â

był: jak to wyniknie w poniżej przytoczonych faktów nienormalny i że pewne ujemne, mojem zdaniem,punkty umowy

}ozojmowoj wprowadzone zostały wbrew wskazówkom N.D.

_

i wbrew opinji wszystkich niemal ekspertów wgykkowych,
czuję się

".obOWiązhu„zamoldować co nastenuje:

I; już od pierwszej chwili eksperci wojskówi byli niejako członkami sztbau podporządkowanymi Delegatowi Wojskoтези nie tylko służdowo, ale również w zakresię ich prac
fachowych; a opinje ich w sprawach poazczbgęlnych były
w olbzrymiej większości wypadków ignorowane. ©
2. Delegacja stäneta na stanowisku; że Qolugat #ojskowy

jest podporzadkowany prezesowi delegacji,

strukcje N.D.jeśli

są sprzeczne z

przeto in-

jego instrukcjami nie

zoboyiązują go.Dotyczyło to nie tylko spraw wchodzących

"в

w zakres kompetencji delegacji cywilnej/jak to kwestja
Ukrainy,

linji granicznej etc./Ale nawet linji rozejmowej

і

i warunków rozejmu, które zest-ły ustalone pod presją
członków delegacji cywilnej. Przytem więle szczegółów prze- È

sądzało się w poufnej rozmowie en deux prezesa delegacji

£A

z pójoffe. W ten sposób p.gen.Kuliński nawet w sprawach
jego ściślp pbchodzących miał tylko jeden z I0=cin głosów;
eksperci zaś wogólę głosu nie mieli gdyż nie byli dopu=
szczani na posiedzenia.

-

3.Znajac bolszewików wogóle, w szczogólnośći 17

tendencje w sprawach pokoju, wiedziałem dobrze; ż
424
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zależy

arnję

z

na

pokoju

tylko

naszego

frontu

dla

glowi, zwłaszcza
nji,

która

przyznawali

zaś

byłaby
się

do

nich

tego

z

tyle,

o

ile

przerzucznia

pragnęli

dla

o

uniknąć

całym

mogli

zdjąć

przeciwko

Wram=

to zimowej

kampa

jej

przez

niewątpliwe

będą

zgubna.Bolszewi cy

cynizmem

nie

tylko

w

poszcz

nami; lecz i w dyskusji w sprawach rozg
тащусь; Oto co pisze w tej sprawie organ konunistyczny
gólnych

rozmowach

z

"Prawda" z dnia 15 b;u;:”Hząd sowiecki podpisał ułożone naprędce warunki pokoju pioliminątncgo chcąc uniknąć kampaaji
zimowej i zachować swoj

armje. Polska zmuszona była pod=
pisać pokój preliminarny wobec wewnętrznego stanu s ego i
chociaż, podpisała pokój dogodny dla siebie nie pożemy jedna
być przekonani, że go nie złamie" .Uniej więcej to samo mówi
Trocki w rozkazie do czerwonej armji i polecając komisarzom
politycznym wytłomaczyć czorwono-gwardtistom; że pokój został zawarty tylko dla zachowania sił rewolucyjnych i unik-

niéoîa strat zimowej kampanji; Nie może to być dla nikogo
niespodzianką, gdyż niejednokrotnie 0 tem samemu meldowałem
w czasie portraktaoji; Nie wchodzę zupełnie w meriżum таrunków pokojowych, które były rzeczą delogacji; wskazywałem
na to, że àusimy stworzyć jakąć gwarancję wealna - jedyną

zaś gwaraacją było zatrzymanie armji na linji frontu z dojéciem na północy do granicy państwowej aż do dhwili zawarcia
definitywnego traktatu; Атаја па linji frontu poza wszelkimi pomyślnemi konaokwoncjagi polityczno-Wwojskowemi byłaby
stałą grośbą dla bolszewików, Byîom‘przokonany; że zgodna
pod tym względem opinja ekspertów wojskowych i cywilnwch;
którzy dowiedli delegacji; że z punktu widzenia prawa mię-

dzynarodowego stan wojny przerywa się dopiero z chwilą ra- ,
tyfikacji definytywnego traktatu-będzie przyjęta pod uwagę.
W ostatniej przecież chwili p.gon;Kuliﬁski w porozumieniu
z miektórymi posłami zgodził się na kompromis, którego wynikiem jest, ze armja

zostaje już 27 h:m; cofnięta o 15
wiorst na zachód jeszcze od linji granicznejJW uy él форева
N.D:wskazywalom;

:e rzeczą nyìaczniu ПДВ; joşt dać państwu

taką .linję rozejmową, któraby zabezpieczała kraj
wrazie

ntualnego Wymówi
enia

7

ugg

3»

owentua/nego
nia

wymówienia

przez

jedną

lub

drugą

broni: Nawet i tęx zrozumiałą zdawałoby

vano w dologucji; Stąd to takie warunki,

strong

zawiesze

się zasadę nogo-'

jak zawieranie pre-

bolliminarji na 21 dni, ratyfikacja zaś po 15 dniach, gdyż
szewicy musieli mięć najdalej idącę gwarancje, że mnogą Spokojnie rospoczqé przerzucaniearmji. Dovada-; żę rząd sowięcki
bynajmniej nie ma zamiaru przej é dp stanu pokojowego jest

-

choćby ta;że na novo sostaly powo?ane swieie trzy roczniki.

4.Po podpisaniu preliminarzy i nnxkniqciu agrabnemu prze
p. Joffogo jakichkolwiek gwarascji ręgalaych, bolszewicy nie
spiessa= sie weale # kontynuowaniem pertrktacji. Nawet taka
sprawa, jak zwolnienie zakładsików, sprawa, która się już
p
od roku ciągnie, nie tylko nie została załażwiona, ale
Lorenz, sekretarz delegacji bolsezwickiej, cynicznie oświade
że
czył na przedwczorajszyu posiedzeniu komisji jenieckiej,
umowy pod tym względem Hikaszewicka i Berlińska z ich punktu
widzenia anulują się i należy zawrzeć nową umowę, dla zawar=
cia żaś tej nowej umowy nie па pelnomocnic€§>2naczy to, że
my
wszystkie komisyjne sprawy będą odciagane ad inLinitun,a
nie mamy żadnej możności wpłynąć na przyspieszenie prac.
Tymczasem, jak

as poinformowano ze źródła o'aìaruskiego;

w Saolefsku podczas zaburześ wojskowych rozstrzelano kilkunać
I7-letnie
atu siedzących tam naszych zakładników w tem dwię
aioutlet] i aresztowano bardzo wiele osób.

5. Dla wszystkich znających bolszewików i staa ixh wowne #
jasną, że oni w żadnijm razie nie mony było rzeczą
tych
gli zerwać preliminarzy, gdybyśmy twardo obstawali przy
takia wy| ezy owych warunkach rozejmowych, zresztą nawet #
ji
nadku,cofnąć się można było Auważj>>tondoncją nas delerac

h
ібу зо datime w tych warunkach sta ianię warunków minimalnyc
ujem
z których każde ustępstwo stawało się już dla nas rzeczą
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6. Oczyviäcio; że bolszewicy pierwszą najsilaiejszą ро3
zycj@&zdobyli aktez podpisania a priori protokułu z dnia
4ÿî

przez p.Dabskiego i Joffogo: Ten,

jak go nazywano we-

ksel in blanko wywołał niezw,klę dodatnię wrażonie w sieracj
s
suos len..

««

vyx

-

sowieckich,

gdyż

po

24.

I; protoku? podpisany był w dnin ostatnim

I0-dniowego ultimatum bolszewickiego, 2 -бата? gwarancję; le
preliminarzę w każdym razie będą podpisane,

a więc bolszewicy

nie wiązieli się zmussonemi do daleko idących ustępstw;

7. Wskazywałem również niejednoktotnię, że ujemae warunki rozejnowwe moga misé jako konsekwencje niemoiliwosé zavieszenia bţoni przez H.D. w warunkach i w terminie wskazanym
- w umowię.Jeszcze przed ostatnim posiedzeniem komisji rrozejme
wej;_na którym już eksperci wojskowi być niez mogli/oprócz
rerożm.Borkorwskiego/ gdyż stanowiła ona podkomisję komisji
dakcyjnej, proponowałem, by wprost oświadczyć bolszew kom/na
podstawie otrzymanej od ПДП; radiodepeszy/te otray-aliiny via
domość, bi КДБ; nie bqdzie wstanie w ciągu 6 dni przeprowa=
dzić zasięszenia broni, a musi

mieć jeszcze 5 dni слави

lecz i to nie przeszło gdyż nie chciano drażnić bola~cwzaów.
0 powyższem melduję,

gdyż

gliény uzyskać warunki

osobiście

przekonany

jestez

rozejmowe znącznię lersze,

је

mo-

a na

mis?
wszystko mogliśmy do zawarcia traktatu definitywnego

st»

fe neutralna tylko po etronie przeciwnika i nie zdejmować

aż

do tej

chwili

armji z

frontu voéudnioreao;

linji

w
Sądzę , że H.D.było do pewnego stopnia wwrowuqzone
błąd rndioazyfrou gen.Kuliśskiego z dnia IO b.m. sa H/i42/II.
graul?!»
w którys selduje sig, że podtrzymujemy na pół anghę
na południu front i strefę

jedynie po stronie bolszewików,

lecz nie wskazuje się na to,

ie podtrzyzgwało się to ty'ko na

T5 dai czyli do ratyfikacji preliminarji.
Dla unikaięcia diepórózumienia na przyszłość byłoby mo
mi
posadenom wyjaśnić prawa i ko:petencje ekapertôw . Zaawało
się, ie sztab Delegata Tojskotego, ściślę wziąwszy,
się z oficera szyforwego,

oficerów

<ancelaryjnych,

żołnisry

i maszgaistki, zaś ekserci powijni byli mięć istotny głos
w sprawach dla których przecies* prays" ani zostali, a w rzeczywistości zmuszeni

byli do prchornowywanla instrukcji H.n

bądź to drogą rozmów oryratnych bądź inną.
Oprócz zgodnego w powyższym sensie raportu majora
szefowi
Polakiewicza, złożył również w tymże duchu seldunek
sztabu sener.pułk.$ołbohub.
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