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DO PAHA MINISTRA SPRAW SAGRANICZEYCR

W załączeniu zam zaszczyt упадете , jako materya?y
одним;-,а. stosunek мальто- i Fonjan antybolszewickich
do
Rosji sowisckiaj, w wisycku z ostatniemi ргоро 2у с аті pokojo
wemi
ze strony rządu Sowietów i , powołujc się na moje ostatnie
telegrany ezyfrowane w tej sprawie,

trzy sprowosdania p. Wielowiey

skiego z rozmów z p. Argo, pp» Nolde i Wyrubowem i війнами-5
p. Wyrubowa,

s dni 10 bum.

sa !. 110/80/P, 13 bum. za К. 116/202

i 16 b.m. za N. 117/20/P, oras raport p. Homera,
# р. 'тица. z dnia 16 Рут. ве Н,
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ARASO .

УЗ а? ет dziś rano dłu#ezą rozmowę z p.
Franciszkiem ARAGO, wiceprezesem Izby i prezesem najliczniejszej w Parlamencie grupy ©ntente Rópublicaine (180 саопхбп.
2 p. Arago łączą mnie bardzo serdeczne towarzyskie stosunki.
Rozmowa potoczyła się sama przez sic na temat bolszewików i naszej

mu рен-Беас

z nimi walki.

nasz stosunek do tej sprawy i obecne formalne jej
Powiedzia?en mu,

#e nie leży w naszym, polekim,

mieszanie się do wewnętrznych spraw Rosji,
bolszewikdw te kraje, ktdre
bedziemy z broni; w reku,

stadjum.

interesie

је ocsyâeilümy od

vwatamy za swoje,

1

'e tych bronié

ale #e immiscowanie się w wewnetrzne

sprawy Rosji nie leży ani w naszych chęciach, ani w naszych celach. Ze мдмшіыу dążyć do militarnego obalenia bolszewizmu
tylko wówczas,

gdyby Aljanci uznali,

dek dla ocalenia Europy i Świata.”

it to jest konieczny вто-

*e gdyby Aljanci postanowili

walke z bolszewizmem i powierzyli nam ten mandat,

to mandat ten

naturalnie pod pewnemi warunkami byśmy przyjęli i jestem pewien,
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nawet bez wielkiego trudu wykonali .Ale te ani.

gdy Aljanci po-

stanowili nie mieszać sie w wewnętrzne sprawy Rosji i nie tylke nie powierzają nam tego mandatu, sle, wprost przeciwnie,
sprzeciwiają sir naszej akcji wojennej w Rosji i n?:ktérzy z nich
usilnie namewiajs nas do zawarcia pokoju z bolszewikami - dziś
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rytm-cj.- się zupełnie zmieniła i fe naturalną jest rzeczą,

musimy się индивид nad propozycjami pokojowemi bohmvlko'v.
te dramat catej sprawy le'y nie w tem,
bolszewikami,

czy

ртути“ wojne z

czy te? zawrzeć рок;: . ìokrîj jest mo'e lepszym od

wojny. Ale z kim nurses pcko’d? Rządu bolszewickiego sie nie

uznaje, więc z nim mdpiuyvm'. nie mofna, То on miedzynarodowo
nie egzystuje. Gdybyśmy z nim podpisali, tem samem by‘my ten rząd
uznali. Nie możemy,

jako jedni z миші., oddzielnie uznawać

rządu bolszewickiego. pziś Aljanci zrzekli sir walki z bolszewi kami,

zmu'n swiatowa blokade. Kto powiada A,

powiedzieć B. Stanowisko,

zmuszonym jest

dziś zajęte przez мита–, naturalnym

biegiem rzeczy prowadzi do uznania chośby pàîoﬂcjnlnnm Rm.-„dă!
Lenina. Do tego wiam się zupa; Lloyd George,
Wiemy,

jest uchwałą Parlamentu Nitti.

Stanowisko Francji i Millerand'a,

do tego zmuszonym

jakie jest dotychczasowe

ale czy stanowisko to nie uleg-

nie zmianie ? Postawiłem mu pytanie, jakie są nastroje pod tym
względem w Farlazencie, n w nzcmegrhnoict w Kobisji Spraw Zagra»
м
д.47 {так {ﬁbrzraﬁm
nicznych, ktorej jest ”&“???

P. Aragopo

reśli? w odpowiedzi, #6 яри-д

ta jest niezmiernie skomplikowaną. fe ma ona charakter nietylko

rennet Î z нитками.;
polityki zewnetrznej, ale i „cum?
збез ана
dla Anglji, Że stanowisko Francji Je! pod tym względem bura-o
--- --stanowcze : scum-um.» nieuznawania bolszewickich кичми 1Movano-

once

---

--

dzenia z nie-1 w żadne pret- вином bedzie przez nun—maa w Lon11тиswego| całkoarlam
usilnie bronione-.
dynie bardzo
encher witego poparcia,

ale Ło nnturnlnta nin mote to bye риз/пута. zer=

-o--ne-

wania CN Аната-1.

Prawdopodobnie "кошум–vino мJuin}

kompromi sie, który, jak każdy mnp—own. bedzie troche к'п–у
--- germe--Ha me zapytanie, мкм jest i bedzie w tym „зими sy
Izby i alungând“) Eomisji Spraw Zagranicznych, р. з

dział,

sprawa rely.) aka wogole. а.balauri“ w. saceego
te

jest dla Isby

mroku,

, .‘ ie -

_‘.

niezrozumiałym, :“; _nte очевидца па w tym

go
Izba, mając zaufanie do Fządu, udzieli mu carkowigte
Ж"

389,

+39

“pig-3533: Na me zapytanie,

oczy rząd w 0551110361, a p. Millerand

::zozego'lnol'wl jest trws?ym, p. Arago odpowiedział,

fe tak,

gdy * choć wielu w Izbie nie jest całkiem zadowolonych ze składu gabinetu,

jednak w trudnej obecnej chwili w polityce zagra-

nicznej Izba chce udzielić całkowitego poparcia gabinetowi,

by

tym sposobem wzmocnić politykę Francji na zewnątrz, a spory wewnętrzne odkłada na рангів;. Na me zapytanie,

czy polityka ze-

wnetrzna Francji nie może ulèdz zmianie przez zmiane ministra
spraw zagranicznych,
nym prezydencie,

te myśle o obec=

p. Arago bardzo stanowczo odpowiedzia),

głeboko przekonanym,
politycznego,

i tu dałem do zrozumienia,

te p. Poincaré pc.-regal do

te jest

czynnego

fe prawdopodobnie anpimvné bedzie do teki spraw

zagranicznych, ale %e to nie nastąpi шведами. jak w ciągu roku
i

је sam pan Prezydent jest zdania,

cić do czynnego #ywia politycznego,

"e nie mo fe „нём.; «rójak za 6 miesiecy. Na po fe-

gnanie p. Ange-Jesu“ raz puma-«hit.

te,

chcąc wzmocnić sta-

nowisko p. Milleranda na zewnątrz, Izba udzieli rządowi całkowitego poparcia,

a rozrachujki wewnętrzne odło ły na păianj—
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Sprawozdanie z rozmowy z pp. Profesorem
Baronem Nolde i W. Wyrubowem.
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Otrzymawszy od pana hrabiego wakasckal,

zawwrte w lidcie Ninistra Patka ,

a tyczące się rozmów z Ro sja-

nami, udałem sic w poniedzialek o godzinie бґлесіе) рр. do
Ambasady rosyjskiej do pana Wyrubowa,
z Warszawy informacyj,

by mu udzieli ć otrzymanych

tyczących się ro zmdw p. Sawinkowa z Na-

czelnikiem Państwa.
P. Wyrubow,
wach,

gdym zaczął z nim mówić o spra-

związanych z bytnością pp. Sawinkowa i Czajkowskiego w

Warszawie, przerwał mi i powiedział,
nie aktualna i te dla

fe to w tej chwili sprawa

znacznie aktualniejszą jest sprawa

rzekomego pokoju Polsko-bolszewickiego.

Zapytaz mnie,

czy pod

tym względem nie mógł bym im udzielić jakich informacyj. odwiadczy?em mu na to,

feponiewa? tak od Ministra Patka,

jak i od

Pana hrabiego mam instrukcje utrzymywania z niemi kontaktu i #e
zasadniczo stoimy wszyscy na
z bolszewikami,

i w niczem ntnnòwìlkien naszym nie chcemy utru-

dniad Rosji zwartwychwstania,
ska z praworzedng,
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gruncie użatwienia im walki

%e wszyscy dążymy do tego,

by Pol-

demokratyczną Rosją miała w уступио–·“ przy=

jnzne sąsiedzkie stosunki - wobec tego jestem do ich
dyspozycji i w granicach mych mo 51іто всі Jnknnj‘cis'lej ich bede informować. Nawzajem progu; ich bede o jasne postawienie spra
wy tak,

bym mógł Pana hrabiego ,

a Pan hrabia ze swej strony

jaknajobszerniej Rząd Polski, o całej tej sprawie informować.
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P.
stanowisko

i

mo'głby wraz

prosił,

Wyrubow podzirkows®

bym mu naznaczył

dzień

mi
i

bardzo

za

godzine,

to

nasze

нём:

w

z prof. bar. Nolde (by'ym towarzyszem Ministra)

przyjść do mnie o całej tej sprawie numa'—15- Obecność bar. No1dego p. Wyrubow tłomaczy* tem,

#e baron Nolde,

bedąc ich roferen

tem politycznycm i kierownikiem działu politycznego delegacji
ha Konferencje Pokojową,
niedzeninch,

dobrze więc,

referuje wszystkie te sprawy na ich poby wprost z mych ust miał informacje,

a te za dyskrecje JeÎñä'Î‘ﬁglako‘ i
swoją. Zaproponowałem,

с геслу,

jak za

byśmy sie zeszli we wtorek lub środe.

P. Wyrubow, po porozumieniu się z prof. Nolde,

„лаТеда?,

by to

нема tego samego dnia, postanowiliśmy wiec пліз, ste o 6-tej
u mnie w mieszkaniu. Powiedziałem p. Wyrubowowi,
zawindomic hrabiego o tej konferencji i

*є natychmiast

*е otrzymam od niego

instrukcje.

Przed ezo'atq‘ przyszli ci panowie do mnie i

rozmowa nasza natychmiast bardzo ływo sie potoczy?a i trwała
przeszło péîtorej godziny. Rozpooze?a sic od tego,

te skreśli-

Zem tym panom naszą obecną sytuacje wobec bolom-1115311. a mianowicie wobec kleski Judenicza, Kożczaka i Denikina, wobec decyzji Анапы?! nie mieszania sie w wewnetrzne sprawy Rosji,

nie

pomagania nadal armjom Ko?czaka i Denikina a pomagania nam i
Rumunji tylko w razie,

gdybyśmy byli przez bolszewików napadnie-

ci, Sytumcja sic na tyle zmieni?a,
li mo
nego,

te nie widzimy w obecnej chwi-

prowadzenia z bolszewikami walki charakteru zaczepchoć doskonale czujemy,

te militarnie mamy nad nimi prze-

wagę. Wobec propozycji ze strony bolszewików uwnfeyia EMA?“ w
pokoju, деним—ку
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staną?na gruncie,

м

z uni"Ян;! nasz /......

је nie udzieli bolszewikom *adnej могући-уоп–

nej o@powiedzi bez porozumienia się z Aljantami. Sprawa ta bedzie prawdopodobnie postawioną na porządku dziennym najbli*szej
kènterencji Londyńskiej. Tłomnqzyłay tym panom,
PILSUDSKI
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де pozycja Rzą-

4

-33329359530 jest bardzo trudn:,

33193042}-

gdyfrąieyiądgmo,

że zobowiąznr'x swych

nie egzystują,

nie dają ładnej gwarancji,

dotrzymają ;

Samo podpisanie pokoju z bolszewikami jest илпа-

niem tego rządu,

a Polsce trudno jest stanąc w pozycji jedynego

rządu aljanckiego, мА;-у uznał boluzevikéw. Wobec tego raqd nasa
ma zamiar w tej

sprawie

Ściśle sie za stosować do

stanowiska Al-

Janta-'w.
a? mi na to,

Baron Nolde

съучі‘сіо sytuacja jest bardzo trudną,
rozumowaniu _jest «::-осы— barany.

бе rze-

ale te punkt wyj ici; me go

m mianowicie,

te Armja Denikina

nie Jest rozbita„ owszem, przeciwnie, egzystuje i te jest liczи na vienne roku zeszłego,
„има, і lepiej „секире–им„
w chwili,

gdy rozpoczynała swą knmpnnje przeciw bolszewikom.

e Идејни

мнимым.
w 1k1

t.j.

nie

się walki

з\п-одне! z

де ich „daniem aut m*ytkownc wszelkie Środki

"n przeto pojda, munie" 1 po drodze walki петиция; z

bol-xavi zmem,

ale nie mogą sie wyrzec i walki zewnetrznej. Z%o-

żyli o ten odpowiednie, deklaracj» дивиш- i mają. dune ku tam,
by w tej value z bolszewikami liczyc i na poparcie Francji Pokoj
Polakow z bolszewikami byłby im bardzo niv- na rrke і амино za-

Zotyli protest wobee ммм-‚м co do pra-oś

попсі dla

Rosjan

pokojem. podpinsnyoh imieniem Rosji przez bolazpwikow i poczynili

atu-am a, by M.Jnnci nu wywierali

presji na Polaków w celu o-

siami°c11kmniachanin walki z bolszewizmem. Na moją uwage,
jednak sytuacja militarna sie znacznie zmieniła,

*e

*e mielismy

do czynienia z akcją Ko2czaka P Denikina i Judenicza, które w
związku z akcją Polato". doprowadzały do otoczenia i zgniecenia
bolszevtkśw, a #e obecnie wobec zupełnego znikniecia Korczaka i
Judenicza, nawet gdyby Denikin okazał sie w mo #1 iwo ści walczyć.

…“sz
New York

to nawet Zycznie z Polakami, màgîby tylko nnpiaraé na гасни–11:5–

New York_|\
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ale

trudno

było

by

ich

otoczyć i zgnieść.

Bar. Nolde przyznał,
w tem,

jest duto racji

co mówie. Nie są oni jeszcze zdecydowani,

jaką droge

walki z bolszewikami tryb:-AŚ, nle nie mogą się zrzec walki zbrój=
nej

z zewnątrz,! i dlatego nie tylko сти/у:: bedą wszelkiemi si>a-

mi do tego,
го'чтіей.

by bolszewicy nie byli uznani przez Aljantgv.

by tam,

ale

gdzie to jest możliwe, Aljanci prowadzili z ni-

mi walke zbrojną. Na rozstanie panowie ci,

wyrałając wdziccz=-

ność Rządowi Polskiemu za tak przychylne stanowisko, powiedzieli
mi,

te cała ta sprawa bedzie tematem ich jutrzejszego posiedze-

nia i

*e zaraz po posiedzeniu zakomunikują mi,

jakie bedzie ich

stanowisko.
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Sprawozdanie z oświadczenia p. WYRUBOWA.

PILSUDSK;
ARCHIVES
New York

Stosownie do swej obietnicy (vide raport
z dnia 13/11-20), p. Wyrubow przyszedł do mnie we wtorek
10/11-20 o godzinie 4 pp. i oświadczył mi :
Ze pp. Sawinkow i шавка" jako przedstawi
ciele Delegacji rosyjskiej na Kongres Pokojowy,by11з р. ШІprezesa Konf renc i 1 złożyli mu olwiadczenia
naatﬂpujqoe. armja Denikina. nie jest bynajmniej rozbita„ De nikin grupuje ją w obecnej chwili,
niejszą i lepiej zorganizowaną,

a rozporządza armją licz-

niż ta,

z ktÉra, na wiosne roku

zeszłego rozpoczynał walkę z Bolszewikami ; wobec czego nie
mogą sie oni zrzec walki zbrojnej z “olsznwikmi, proszą
Aljantow,

by ich nie opuszczali,

by газди Bolszewików nie u-

znavnli і by nie wywierali nacisku na Polskę,

by zaniechała

walki z Bolszewikami.
P. Millerand przyjął do wiadomości to oświad-

PILSUDSKI
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czenie i powiedział,

je Francja jest zdecydowaną przeciwniczką

uznania bolsznwiko'v,

te gotową jest zawsze okazać poparcie

*ywiotom antybolszewickim,
i broni,

#e za pieniądze może dna-tarana.

i amunicji dla armji ochotniczej i że stosunek Fran-

cji do defensywy

czy ofensywy polskiej uległ by zaeadnicnej

zmianie, gdyby ofensywa polska by?a rezultatem polsko rosyj„--ür

-

jÿâ

skiegoporozumienia.
Nastepnie pan Wyrubow powiedział,

*в w dniu

dzisiejszym p. Makżakow w charakterze Ambasadora rosyjski:-go
zło ży> Ministrowi Spraw Zagranicznych, p. Hillel-andavi

protelt

przeciwko ewentualnym traktatom pokojowym z bolszewikami. Rosja
nie udmr—iu; bolszewickim rządom prawa przemawiania. i podpisywania imiemem Rosji i wszelkie zobowiązania rządu bolszewickiego,

par'xatw ,

tyczące się czy to granic,

czy uznania oddzielnych

powstałych na terenach dawnego imperjum rosyjskiego;

uważane bedą przez nich za niebyłe.
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Sprawozdanie Tadeusza ROMFRA,
l-szego Sekretarza przy Poselstwie
Pobskiem w Pary *u
z rozmowy z posłem Nitzeses
o Rosji Bolszewickiej. .
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W dniu dzisiejszym zgłosi? się do Poselstwa

ВІЛ.-12.25.3355,

członek rumuńskiej Delegacji PokoJoyeJ w Pary#*u i pose? do parla“reinen“: rumuńskiego,

w celu omówienie spraw związanych z rapatrya-

cją wojsk obconarodowych na Syberji,

któremi mia? w swoim czasie

sposobność zajmować sie osobiście i na miejscu,
Wschodzie,

bawiąc na Dalekim

jako delegat rządu rumur'mkiego przy oddziałach rumun-

skich. P. m_tzesu przyjął p. minister Jurystowski,

w rozmowie

brał udział ;;;ij podpisany.
w

Po omo'wieniu przytoczonej wy*ej

sprawy,

przeszedł p. Nit-

zesee do tematu atosunkćw miedzy Polską a Rosje sowiecką. Rumunja- oawiadczry’ - zainteresowana jest w tej map/wie na,.ro'vnt
Dlatego te# z naj ływszem zaciekawieniem ini

z Polską

bez pewnego niepoko-

ju швам za tam, Jaka; decyzje rząd polski pnweîmie w sprawie -ewek-

исtonowe
tualnego pokoju z Boluzovrilfumi ,

wobec nowej sytuacji politycznej,

wytworzonej zmianą stanowiska głownych mocarstw koalicyjnych, a

w pierwszym rzędzie Anglji. Stosunek prawny Rumunji do rządu So--wietów nie jest zupełnie jasny! trudno аппетите. czy интима.
jest de iure w stanie wojny z Tìolsznvikami,
INSTITUTE
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czy nie, bo w roku

ubiegłym miała nawet miejsce miedzy niemi pewna umowa o charakte„ rze woj-kom,

dotycząca Bessarabji. Polszewizmu wewnetrznego u

siebie Rumunja sie nie obawia, mając wojsko o doskonałym duchu.
о ”PV. Nitzesee ma wrażenie,

"? régna? bolszewiki,

z (;.hwilq,

zbraknie mu kalwanizującego celu walki z militarnym wrogiem we-

#00

=

gdy

498

Przeżyć sie musi,

i je chwila ta «minu

wnętrznym i

zewnetrznym,

sie zbliża,

bo w masach chłopskich w Rosji bolszewizm nie ma *ad-

ne go oparcia. Z-chodzi przeto obawa, czy wekazanem Jest dzisiaj
%
soy
wzmocnić z zewnątrz глад вписан, prayetopudącznin do гомон…
pokojowych і uznając go poludnie przez sam ten fakt,

strony,

a drugiej

czy związanie air дивизиона): bądz „obowizzanmm

rządem Sowietów Nano-ic noìe realną, wartosc polityczną, czy wresz=
cie we) Ście w. stosunki z bolszewikami nie чувашиAch Bąaiadow na
zbytnie ninbnzgieﬂçäugpyo propagandy bolszewickiej.
P. Minister Jurystowski zaznaczył,
dzi wszystkie niebezpieczex'xetwa,

fe jakkolwiek dobrze wi-

jakie dla państw zachodnich przed-4

stawia wejście w stosunki z Rosją sowiecką,
strony powody,

które

skłaniają je do

to

rozumie

tego kroku.

z drugiej

Rosja bolszewi-

cka nie wydaje sie być zresztą obecnie tak aktywnym centrum światowej

zarazy. Podobną sie

robi do pokoju,

szeroko dla przewietrzenia

po długiej

zarazków zeń na świat wyleci,

kto'rego okne sie otwiera

zaraźliwej

chorobie; pare

ale ognisko zarazy po krótkim czasie

wygaśnie.
Ze swej

strony zauważyłem,

*e na stosunek nasz do Bolszewi-

ków жирант–ас, sie można z виде!: odmiennych ринита! widzenia:

"de iure" i "de facto". Pomijając wywody teoretyczne, ktŚrymi poszu
gumă się będziemy mogli w stosownej chwili dla кишки;! taktycznybł
stawiamy dziś zagadnienie przyszłych naszych stosunków z Rosyą
sowiecką, na terenie zupełnie realnym. Za zaprzestaniem wojny z
Bolszewikami przemawia fakt,

że ponoszenie jej kosztów bezpośred-

nich i pośrednich przez nas samych, podczas gdy korzystałaby z tego
cała Środkowa i zachodnia Europa - rŚwnażoby się z naszą ekonomicz-W
„sk
„ WTUTE
ARCHIVES
New York

ng ruing. Argumntâw przeciwnych dostarcza brak gwarancji ma zobo-

wiązania powzicte przez bolszavikéw wobec nas, uatwienie propagandy bolszewickiej w krajach sąsiednich,

wreszcie groźna dla nas

gospodarczo per/spektywa wchłoniecia przez Rosje wszelkich zasobow
gospodarczych,

które

znajdują sie u jej

sąsiadow

KI
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|

«%Nie

jest przeto

dziwnem,

*e

w

tych warunkach rząd

polski

bacznie rozwa*a wszystkie pro i contra tej sprawy; nie omieszkał
zresztą urzedowo ubwieŚciŚ,

te nie poważnie w niej merytorycznej

decyzji bez uprzedniego porozumienia sie z Aljantami i państwami
„ёпт…-‚ sowanemi,

zatem oczywiście iz Rumunją«
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