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wojskowego i morskiego w Londynie Hr. 396. t. z dnia 14/11 80.
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1920

r.

w Londynie,
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Upper

Montague

No. 386 .

%;}…

St.,

W.0.1.

DC
Naczelnego Dowództwa W.P.
w Warszawie.

Przybywszy

идиота; do Londynu z Sewastopola,

wobec_tego iì kurjer odchodzi dzisiaj, gie

jestem w stanie

przesłać z izy-m_kurjerem raportu szczegółowego o sytuacji

na Krymis i południu Rosji - zadowolnić się muszę tylko
uwagami sumdrycznemi i ogólnymi wnioskami. Wszelkie dane
8ę zaczerpnięte ze sztabu dowódcy floty czarnomorskiej
Więc-Admirała Nieniykowa i z xjozmów z oficerami rosy jskiemi
różnego rodzaju broni, przeważnie zaś z oficerami marymarki.
Właściwości odnoszę się do daty 5-go lutego, gdyż 6-go
opuściłem Sewastopol.

Armja ochotnicza
i sytuacja na
froncie.

Armja ochotnicza w danej chwili przestaje istnieć.
ж
Wskutek epidemji tyfusu plamistego /chorych do 757o/, złego

ùmundurowania, zaopatrzenia, ogólnej demorąlizacji i masowej
dezercji,armja topnieje z dniem każdym. Zo%nierz nie widzi
celu, dla którego ma walczyć, oficerowie sę zdemoralizowani
i zmużeni walkami bezowocnemij waśnie pomiędzy oficerami,
wzajerlme "donosy" i oskarżenia o bolszewizm, nakoniec втатоla i rapownictwo dosziy do ogromnych rozmiarów. Porażka
armji ochotniczej spowodowaną jest pie ?ЧРОРШЗЧЊЗР'УФЊШ
lecz rozprężeniem armji ochotniczej. Armja wszędzie cofała
się prawis_bez naporu cgerwonych. Z Kurska np. armja ochotaicza ustąpiła przed zbliżśuiem się опершись - miasto w
clés-u siedmiu dni przez nikogo nie by?o zajęte - dopiero po
tygodniu nwangarda czerwonych wstąpi", do miasta.

Według

этот pevmegooficeraprzybyiego z Kijowa, pod. Ki jowem walczyïo 300 aoïnlerzy, podczas gdy 3.000 oficerów висини

w kawiarniach i cukierniach - ci rzucili się pierwsi do
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pocięgowby uchodzić па Odesg. i Xrym.
Siły bolszewickie

nia sę bynajmniej powa—yne-Jtylko

rotyske, chińczycy, pułkiutworzone z даласи w~g13rskich
mc
--i Штами czne ma.”
ewnę wartość boj ove: naogóż
zaś armja czerwona jest złożona z womierzy zdemoralizowanychłi zniechęconych do walki, cierpi w równej mierze
z arm,-ją ochotniczę na tyfus plamisty, i dezercja dochodzi
eeerae

roy—11311
doogromnych rozmiarów.
Panuje ogólne przekonanie, że na wiosnę armje rosyjskie
bolszewickie i antybolszewickie przestanę istnieć, gdyż
ludzie ostatecznie rozejdę się do dormi na roboty polne.
Front bolszewicki cięgnie się Wzd'dź rzeki Don, wybrzeża
morza Azowskiego, przecina przesmyk Krymski od Geniczeska do
Perekopu, następnie podnosi się pod kętem prost
awetgradu,
południowym.

do gelis-

obniża się na zachód w kierunku zachodnio
Jednak zaznaczyć należy,

iż w Sztabie dowódcy

floty czarnomorskiej wiadomości z miejscowości dalszych były
otrzymywane nieregularnie i późno.
W 056111on1 o ciągłym froncie armji ochotniczej nie może
być mowy, gdîi przeważnie front jest gbsadzony oddzielnemi
grupami,

i służba łączności jest w opłakanym stanie.

Już w Konstantynopolu otrzymałem wiadomość, iż Stacja
Tichoreckója b 200 wiorst od Jakaterynodarp.zajętę jest
przez bolszewików. Ma to być oddział bolszewicki, posuwa jący
się od wschodu, od dolnej Worgi, w ty* oddziałom ochotniczym,
zajmującym lewy brzeg Dom.

ж

le

Ze strony lgdu Krym jest zupełnie odcięty. GŁówny
myk - Porekopşki -

jest ufortyfikowany, lecz stabo. Ustawio-

no kilka dział 6 caldwych, przeciągnięto druty kolczaste,

lecz roboty fortyfikacyjn? nie są jeszcze ukończone.

Ze

strony zachodnie j przesmyk jest ostrzeliwany przez jedną
+64 ¢ kanonierslrą, o małem zanurzeniu,

z dwoma 6 calowemi

подвид, lecz ta cyfra jest
onenzn
znacznie przesadzoną. Obronę dowodzi generał Słaszczów,

działami. Krymiebyć15.000

młody

i

bardzo

energiczny -

zresztą,

jak mówięPijak i

a

kokainista.

Чтв rozkazy; grożące rozstrzelaniem tym oficerom,

tórzy_nie chcą iść na front, lecz kryją się po miastach
od różnemi wzorami:.
23-go stycznia był pierwszy atak “соцветий?! na przesmyk

erekopski, przyczem miasto Perekop było wzięte. Atak
odparto i z miasta Perekopu wyparto bolszewików. Wówczas
zdecydowano stopniowo ewakuować Krym, wysyłając najpierw

"-

rannych do Agierji i Egiptu, następnie lddność cywilną wychodźców z południowej Rosji, i wreszciegﬂîàne i wo jskowych,

26-go stycznia by* ponowny atak bolszewików, który

ponownie odparte:
Ś,

Równocześnie ściągają wszystkie statki handlowe "rosyjs-

âkiego towarzystwa żeglugi i handlu" do Odesy i Sewastopolu
+)
dla przeprowadzenia ewakuacji.

Nastrój ogólny.

Nastrój ogólny tak wród ludności cywilnej jako też i
wojskowej jest ogromnie przygnębiony. Doszli do przekonania,
+
14
Denikina jest przegranę. Powaga jego jest pQe-

via—nie zachwianą. Jednocze FTG powaga generała wrangiela
i
wermia?
Wrangiel
niemiecka.
отдам-аал
i
nig
rośnie, a z
sirene
esz
z
bowag nową armję na Kubanit, lecz nie z tego nie wyszło, i

Wrangiel obecnie nie bierze ładnego udziału w sprawach
ermmennemnsniemsnnmesston:
snoeose
wojskowych. W Sewastopolu panuja przekonanie , iż Denikin

nomu
zawar} umowe wojskowg z Polskg, i 4° Polska obecnie prowadzi ofenzywę na bolszewickim froncie,by ocalić Rosję.

Wskutek tego- ogromne uznanie i sympatje względem Polaków._
Szef Sztabu_dowódcy floty czarnomorskiej, щит-машина
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Bubnow przywiózł z Konstantynopola wiìdomoéé; i3 na naradzie

między aljantami w Konstantynopolu był poruszony projekt ш
ojska Polskie i Serbskię,
okupacji Ukrainy do Dniepru p
omo...
=
,Lwycofnnin zupełnego отпада armi ochotniczej, która miau
działa

ylko nalewym brzegu Dniepru i dalej na wschód,

,
|

mow York

%;

„przy pomocy aljantów,

główek! Greków: Problematyczny

і

en projekt w виз:-Ёша kołach został przyjęty, jako fakt

\

okonany,

w,

i wywołał ogólne zadowolenie.

W ogólności w szeîszych надпись ros jahie

doszli do

przekonania, iż o Własnych siłach his zrobić nie potrafię;
i wciąż wyglęgaję pomocy. obcej,

p

Co dà si? bolszeÿîickiîh panu je przekonanie/iż poma
gaje im nêemoy, lecz że siły ich zbrojne są bardzo marne
i nie zdołają się oprzeć nie wielkiej lecz dobrze morganizowanej i karîxej armji.

3

£

Liche oddzia?ry, ktére zeszrej wiosny zajęły Olesę i
Krym są tego dowogsm. Go się tyczy armji ochotnicza?
[

nigdy ona nie miała znaczenia armji regularnej,- były to

|

niesgorne bandy, znjmug'qcs sig grabieżą, {ибп obecnie
ostatecznie się rozpadły pod wpływem rozkładu wewnętrz=
nego, nie zaś poważnego naporu ze strony czerwonych.,

Flota Czarnomorska.

"Flota sit zbrojnych Południa Rosji" składa się

obecnie z następujących statków,
Pancernik

zdolnych do żeglugi:

/dregdnought/ "Genera? Aleksejew" czyli

yty “Alessandra? III" następnie "Wola" ;
Krążownik "Kaguł" }
2

w

}

m

"Sw.Georgij"- uzbrojony w artylerjg
statsk handlowy "rosyjskiego towarzystwa
żeglugi handlu";

Kontr- torpedowiec

"Ру-“№13"
"Pospiesznyj"

^^

"Bezpoko jnyj"
"Gniewny j"
torpedowiec

"Saken"
.
"Ziwo j"

SA
y

"Grozny"
"Zwonkşi"

З łodzie działowe "KF
r
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podwodna

"Burewiestnik"
"Utka"

4

"Tiuleń"
"AQ BB"

_'Reszta

podwodnych, będących w Sewastopolu;

została przez Anglików w czasie wiosennej сматраш. za topigna. Maszyny innych statków wojennych w tym że czasie
były przez Anglików rozsadzone dynamitem. W taki sposób]

obecnie flota wojenna rosyjska jest zredukowana do powysszych statków.
w Miko‘taaewie Są na ukończeniu ! језen dreadnought,
-

пашею

женаты:
zNachimow, & pare rodzi podwodnych i dok
orne!
M-one @
ta-"
„30.000
ton.
Seesenmenu
Anglicy wystąpili и propozycję, by w razie ewakuacji
-ma

Krymu, oddano im na przechowanie statki шматки.
P
Кіно-Штип— Nie‘ninkow, or jentac ji angielskiej, przystał na
to, lecz kiedy Aîlglicy oświadczyli, iż po przybyciu na Maltę,

oficerowie i załogi rosyjskie będę odestani z powrotem,
a statki zostanę obsadzone

- projekt tymczasowo

upadł.

к
Jednocze śnie pewna grupa oficerów morskich ВМИ—%?

inny projekt i działa energicznie by Eon projekt uzyskak'uzna—
nie sfer Iwojskowych.

Oficerowie ci słusznie utrzymują, ze |

w obecnych warunkach flot: wojenna4ro'syjska istnieg nie może,.
gdyż chociaż oficsxjów jest aż zadu-20; jednak marynarzy dla .

ukomplektowania załóg nie nga: wszyscy prawie marynarze zawodowi są bolsgewikami; załogi więc statków składają się
pîzswaânie z młodzieży szkolnej, chętnie garnącej się do

służby morskiej, lecz nie pbsiadajęcej ani odpowiedniego

przygotowania ani często sił fizycznych dla wypernienia
ciężkiej pracy na statkach.

Skşdinşé charakter walki armji

qchotnicze} z bîlszevîikami, walki wyrgeznie prawie ladowej,
nie wymaga współdziałania floty. Wobec tego] dla zachowania
statków i personelu oficerskiego mającego doświadczenie z

38

;

6536;

vue

z

ostatniej

wojny; zadawania. słowem jądra przyszłej

marynarki rosyjskiej aż do lepszych стёб… kiedy z
tego jądra znów się rozwinąć będzie mogła marynarka
rosyjska, powstała myśl oddania na тиснути-93323?!
roq/jakich "przymierzu narodów вишитими", ktore by
wzięło te statki pod swą opiexę,

udzieliło im schro-

niska w swoich portach i dostarczyło ludzi dla sformo“1315 załóg. Adepci tego projekt! paweł/ają şi? na
rata Uszakowa, flota którego miała załogi złożone z
cudzoziemców. Państwem, ktérgby miało udzielić schroniska

statkom rosyjskim jest дневник?. Razem ze statkami то јепnymi projektowano wgigé transportowisc z wareztatami
"kKronsztadt"i dok prywajgcy 30.000 tomow/będący na ukofczeniu w Mikołajewie,eksploatacja których miała dać
środki na utrzymanie statków wo jennych .
Powyższa grupa oficerów

się do mnie w czasie

mego poëytu w Sewastopolu i wyjaénmszy Swéj projekt обwiadczyła, iż ponieważ obecnie uważają 9015159 za najsilniejsze i najlepiej zorganizowane państwojłowiańskie;
więc Polską powinna by wziąć główny udział w uskutecznieniu
tego projektu.

Oddanie zaś Майкоп Anglikomuważają za

zgubę nie oowrотп;
м szaławc na sztab generała Denikina w Jekaterynodarze
/w1a.£nìe jeden ze zwolenników te;“ ideji, oficer marynarki
przydzielony dg Sazonowa wyjecha+ w misji od Sazonowa do
Denikina 1 miał myśl tą propagować w Jekaterynodarze/ - i
na admirała Nieniykowa w Sewastopolu, mieli nadzieję uzysкаб przychylną decyzję sfer wyąszych.
mię, bym się rozmówił z admiratem

Jednocześnie pros_ili
ostrzegł

go przed anglikami i popar% ich projekt, gdyż głos mój
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będzie mial: wielkie znaczenie.
Precz tego zwrócili sic- do mme z порошок,. bym z /

„WEEE:&;дац1*olskisgc chua dowodztwa„nad. tą Ноге.
1"wyornnadzj."L ją z Sewastopolu,gdy-› 736611 z admirałów

1 35

387

rosyjskich

do

Oczywiście

oświadczyłem,

nie

mogę,

narodowe.
Z

chociażby

się nie

ze

3e

nadaję.
takiego

coup d'etat

względu na komplikacje

%

admirałem

temat

tego

robié

między-

a
Nieniukowem

jednak

poruszyłem w

rozmowie

Przechowania statków u narodów sprzymierzonych,

Admirat l\‘ienimqu wypowiedział się w ten sposób!
Podziela zupełnie obawę, iż anglicy zagarną statki
Ё ich nie zwrócę. Jest zupełnie przekonany/że w prşyszłości muBi powstać przymierze narodów słowiańskich,
jedyna przeciwwaga germanizmowi,

jako

jednak że w najbliższym

czasie na to _liczyć nie można. W przyrîlierzu tem Ros ja
powinna zupełnie się wyrzec swej zachłannej polityki, i
przystąpić do tego przymierza jako parinteres pares,
zapewniwszy nawet Ukrainie зашедших-ша.…

iż

Polska mogłaby oqgrywaé w tem przymierzu znaczną rolę.
Tymczasem chodził@by o uzyskanie zgody Jugostawji tylko
na udzielenie schroniska w swych portach,

jako najbliż"

szych.
-Na me zapytanie, czy powzięto już kr—oki urzędowe
w tej kwestji w Jugostawji,

odpowiedzia’t/ 3e dotychczas

prywatnie tylko badano grunt.
mi,

z

Jednocześnie zaproponował

jeśli pojadę przez Jugostawję, gieurzędowo pomówić

o tem. Ponieważ tędy jechać nie miałem zamiaru, więc
zaproponował mi rozmówić się 2 kontr-admiraten Szramezenko , szefen Bełzy morskiej rosyjskiej wßonstantynopolu.
Kontr-admirał Szramczenko wypowiedział się w taki
sposób.

S

Przeprowadzenie statków do portów Jugostawskich
PILSUDSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
Now York

uważa za niewłaściwe, gdyż porty te nie kwalifikują si
dla postoju floty, nie mając #rodków odpowiednich dla
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pieniędzy dla zakupu węgla i materja?ów dla tak dalekiej
podróży. Gdyby Polska podjęła się dostarczenia «rodków
#0
--Vade

»

249
-À

na

podróż

i

nastgę'mla

przechowania statków nraktycznie

cały plan mogVDy być tak rozwiązany; ponieważ istniege

/'>/ umowa międzyPolskę i Dentkinem, i misja generała
„__winnica
Karnlcklegobawi u Denikina, niezbędnem jest, by do

umow-y byl włączony artykuł, 13 za pewne us'ugi, Denikin
odstępuge statki warme rosygskie na WW—asnoéévéolsce.
Skgdingd maze być inna umowa, ze Polska po pewnym okresie
czasu zwraca statki Rosji, lecz w pierwszej umowie nie
można mówić o roadaniwstatków na przechowanie Polsce,
gdyż zadrasnętoby to Anglję, którą game już to przechowanie proponowała.

.

\

Jednocześnie zagnaezyì, i% bardzo tej ideji

@

czuje,

jak w ogęlności powodzeniu Polski na morzu, ie

właśnie podpisa* zezwolenie na sprzedanie towarzystwu
*

polskiemu statku handlowego "Estella Maria" i na podniesienie na nim bandery polskiej. Będzie więc to drugi

,, statek [pierwszy * "Polonia"/ pod banderg polskg w
Lili-menu Czarnem.
%

Go się tyczy powyższego projektu "przeîhowania"
floty wojennej rosyjskiej; to odrzuca jąc can; stronę
fantastyczną,

jako to przymierze narodów Słowiańskich

i temu podobne marzenia,

jednak dan"? niego wysnug

pewne realne wnioski. Mianowicie mozliwem jest wyzyshanie
tych prądów w ВМФ rosyjskich w celu uzyskania dla

Polski, chociajby na pewiśn okres czasu, kilku_statk6w
wojennych w dobrym stanie. Statki te użyte mogłyby być
natychmiast i mogłyby odegrać pewną rolę jak strategiczną
tak też w wyszkoleniu naszych marynarzy,

zanim sobie

własne statki wybudujemy.
ть...
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