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Sytuacya polityczna na
Syberyi i Jal. Uschodzie.
% V

Do

s

Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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Przedkładam przy niniejszem tekst

depessy Nr.1 wysłanej

do

-- di---'--

Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Charbina dnia 3.5.1,
O ile przy nader skowołikowanych stosunkach politycznych oraz
trudności otrzymania wisrogodnych

informaczi syluacgg na Syberyi

osądzić mogę, przedstawia się opa następujące:
Wyt*adywostoku i jego okolicach istnieje nadal ragd Zienstw
/mb3 чары-$

stanowięcy właściwie

parawanu dla moskiews

kiego rzędu sowietów i przez ten ulrzymywany, z jednej strony ,aby
japończykom nie dab pretekstu do zajęcia kraju, a z śrugiej, aby
prowadzić pertraktacye tek w politycznych,jak ekonomicznych
sprawach a Japonią, jakoteż prawdopodobnie i z niektórymi innymi

eeieneeie enn

mids

mmm/23 pośrednictwem tego poniekgd bufo:owego kraju.ae wpływ
moskiewskiego riędu jest decydujący w rzęówie siemstw,stwierdza
fexk,że wybitni komisarze oolszewiecy,jak Wileński,cięgle się w Tła
dywostoku zjewiaję i tam wszystkiem kierują.

A okolicy Czy-Ly _mjfmje sig arnia generata jojciechowskiego
i atanena &iemionwaXł'iładza aduiraza Kokczeka aostaża przelang na
Siemionova, ten zań „Њеном weneraża Tojelechouskiego
dzącym wszystkich wojsk \{ Techodniej Syberyi i na Dalekin 'scho4:10].
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Cbecnie somnacco sig jW. wyraiuy ontogonime migday Wojeischowskim
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sar d
&Siemionowem,który opiera się wyłącznie na

japończykach;Ponieważ re-

gularna armia sowiecka - wodżug umowy zawartej
lonami postępuje,nie przyszło
ciechowskiego,które na razie
cz6chów dochodzi
mi& zaażekuje
linii

od

do

jeszcze
się

postawy

do walk z

tylko od band

Czyty.Niesadkugo

wojciechowskiego

wice

w dość

cy Czyty,gózie przygotowali

nawet poważne

na rezie

czy chcę

zabezpieczyć

mierzaję

w okolicy Czyty dzużej

'dobnom ze
kopalnie

względu na to,że
jakoteż i

w

dlatego,że

tej

się

Czec

ołpęóze@ „Obecnie

to

się,czy
zależazo

wielkiej

sile

odwrót

queue

w pierwszej
stoję

w okoli-

niewiadomo

swych wojsk,czy

utrzymej,co mie

Woj~

sowiecka ar-

fortyfikucje;lecz

okolicy znajduję

przez

- za ich esze-

wojskiem generała

wyjaśni

lub nie.Będzie

japończyków,którzy

tom tylko

z

też

za-

jest nieprawiopo»

się

rozmaite

Czytę mieliby bezpośredni

bogate
dostęp

do

Kongelthćz-ym to krajem - jak wiadomo - nadzwyczaj się interesuję.
/{Egan Aęzyńskiem i Krasnojarskiem znajduję się wojska niejakiego
Szczecinkine, byłego sztabs-kapitune rosyjskiego.. chaosie syberyjskim
Jest to obocnie jedna z najwybitniejszych osobistości,5Szczecinkin jest
zbliżony do es-erów,rzuca hasza popularne u wZościaństwa,z którego też
rekrutuje swoich swolonnik/w;populernosé jego Wi» ugruntowake

przez

walki,któro w swoim czasie prowadził przeciw rzę dowi koła:-hukiem».
tem więcej się wzmega,im więcej wkościanom syberyjskim rzędy sowietów
się sprzykrzają.Jost możliwem,że Szczecinkin będzie powozany do oćegra=
nia wielkiej roli na Syberyi,jeżeliby dężności separatystyczne niezawodnie istniejące па Syberyi,60 konkretnych rezultatów “р:-опала}
[`с-атм armie ns Szezecinkins - pruwdopodobnie i % politycz ych “glg-Ä
dów - nie bardzo mehr}?

Przebywając dZuższy czas na Dalekim Wschodzie,odezuw& się w
pezni, задає-щ grę prowadzą пе Syberyi i w Mandżuryi rozmaite mocar~
stwa /anonla.mryh)’.2rndn¢nsh się najrozmaitsze możliwości co do
@el6sego rozwinięcia zdarze

okoliczności na to wskasuje,że rządy

sowietów Moskiewskich nic 44.th się na Syboryi

czego sresste

Moskwa zdaje sobie sprawę /utrzymywenie rzędu ziemstw należy częściowo
przypisać tomu przekoneniu/,Dla nas najwięcej interosujęcę kwestyę jest
czy w walce przeciw ulatwiam”: rosu-unu,“.

szero-

kich podstew ideowych na Sy… "Mw:- togo kraju tak się rozwinie,
>
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Ze Syberya od Rosyi

zupeznie

się

Методички
м 'niezmierne

oszabienie Rosyth-nocami. Otworzyłyby się dla nas rozmaite pomyślne потеют-у ekonomiczne i pilityczne na Syberyi,naturalnie o
ile w danej chwili sytuseję dyplomatycznie wysyskemy.Pod tym wägledem placówka w Tokio - niestety jeszcze nie obsadzona - będzie miała
wielkie znaczenie, ponieważ Japonia wedzug wszelkiego prawiopodobieńStwa będzie się starała o pewnę kooperacyę z Polskę przeciwko lie-‚97
W mojej depeszy Nr.I do Ministerstwa Spraw Zagranicznych poruszyżem kwestyę

wejóciś w styczność z Rządem Ziemstw w Wzadywostoku,

……uwaâañgym se korzyetne

nietylko z względów politycznych ale

także ekonomicznych oraz dla uzyskania

ay

możliwości niesienia pomo_

polakom na .;yboni/f/ewntualuie oswobodzenia naszej 5.dywizyi/.

дива.-псу reprezentanci mocrstw · wæaduwostoku
Stykaję się z tym rzędem; dla mtv trudneść

zupeznie oficyalnie

polega naturalnie w tem

że Polska znajduje się w stanie wojennym z Rosję sowiecką, a że

ta

ostatnie kieruje właściwie rzędem UZadywostockim, Naszemu konsulowi
w Władywostoku, który

się początkowo znajdoważ w nieco niewyra/nem

położeniu wobec tamtejszego rzędu, tenże nie robi żadnych trudności
i zupełnie go uznaje, styczność z rzędem Ziemstw um“. więc de facto.
Powstaje tylko kwestya czy moje osobiste - choć może tylko pózofi cyalne- wystę pienie nie byłoby może Ministerstwu Spraw Zagranicznych
мароніти; Z tej przyczyny pozwoliżem sobie prosi: o odnośne in strukeye.

'
w ostatnich ezassch

do utarczek między

i bolszewikmmi na linii Pograniezna - Wzadywostok. jalki rosprzćsże
seniży Się

na сала Nadmorskg Provivyg; maja być zaciekże, Kommunikacys

kolejowa i telegraficzne 2 izadywostokiem zerwana. Zune się, że

japończycy obsadzili supeznie Wzadywostok, rozbrat-lz; tamtejsze wojska
rosyjskie; chodzę też wieści o aresztowaniu większej części członków
rzędu Ziemstw przez :apońolyków/ Znamiennem jest dla tutejszych sto-

sunkiw ze doted żadnę miarę pozytywnych wiadomości o zajściach otrzymać nie możne,
Informeye z głębi Egbyżyi

co do naszych żoznierzy i ogólnego

polosenia se zupełne sprzeczne. W każdym rasie, położenie naszych jest
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bardzo ciężkie,szczególnie
wszechniony.,GX/G ma panować

rodzin wojskowych .Tyfus
wielki,ponieważ

pasy wywożą ,które nawiasem mówięc
Lecz

zdaje

plamisty rozpo-

bolszewicy wszelkie

w Zachodniej

za-

Syberyi były ogromne.,

“е.;! Polszowioy już mniej moróuję jak damniej/wiadomo-

ści o rozstrzelaniu kilku naszych oficerów /puzkownik Czwsa/ nie potwierdziły się.0ficerowie wyżsi mają być w więzieniu,nmiżsi w obozie
(ls jeńców.Bolszewicy starali się skłonić naszych żoknierzy do ws'tę pienia do czerwonej armii,ale im się to nie udażo,5tworzono 2polskich
Jenisiejskę Roboczą Brygadę dla robót na tyzach armii,liatomiast zdaje się nie ulegać wgtpliwości,że pewna ilość naszych wojskowych została wysłana do kopalń /rzekomo ci ,którzy brali wybitny udsiaż
w wyprawach karnych/,
Ponieważ ruble syberyjskie zostaży przez rzęd sowietów zanulowane
odebrażem od konsula duńskiego powierzoną mu kwotę 2.800.000 rubli syb,
/mé j raport Dr.16/2 s 16 Marea/ i dorçezyxem mu sune 7.487 jenjapoiskion
na wypłetę zapomóg dla rodzin naszych wojskowych,
# Charbinie chińczycy postępili politycznie bardzo roztrbpnie,
Rozbrojeniem "reakcyjnych" wojsk generaza Horwsta i obsadzeniem wielkiej
części gmachów rządowych rosyjskich wywozali u robotników rosyjskich
wrażenie,że się йо radykalizmu skżaniaję,czem spowodowali rosyan do saprzestania strajku,

i

Krétki czas później wydaż jednak generaX Ba0,Generalny Gubernator
Mendżuryi,który umyślnie do Charbina przybył

i nadal tu bawi,ostre roz-

porządzenia przeciw wznowieniu się strajków,-. ten правди/“Аіша”: pozbawili rosyan wpływu politycznego na strefie ксилопдоъіди kolej
i zabezpieczając funkcyonowanie tejże, Charbin zostaż ogłoszony miastem
ощадні/слюди wieści o proteście przedstawicieli mocarstw wniesionym w Pekinie przeciwko naruszeniu traktatu o kolei наташа-ищите“

ale nawet jeżeli to tek było,nie jest powiedzianem,że ten krok (yplomatyczny wyjdzie po za ramy platonicznego proteomi— Chinami stoi ,niewętpliwie Аманди“ się вища by Japonia nie Egz. wschodnio-Chirskiej

имя:]

Zzożyłem wiztę generaXowi Bao i informowałem co o trudnej sytuseyi kolejarzy polskich,którzy z powodu terroru wywartego przez rosyan musieli się do strajku politycznego przyłączyć,choć się wcale nie
czuję solidarnymi z rosyanami,czeco dowodem jest zzożona u mnie pisemna
/ (5038
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deklaracya sredegowane w duchu nerodowym polskim i protestujaca
prseciw terrorowi,-Genersk Bao

z

wielkiem seinteresowanion mnie

/ponoulL/a\hlﬁozycy liczę nt: pomoc fachowych sił polskich po ewentualnym wydaleniu rosyan//i obieceX swoję opiekę
dla polskich robotników w razie rozfoczęcia nowego strojku,

wysoki Komisarz Rzeczypospolitej Polskiej

na Syberyi
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Charbiną 2

Charbin
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Kwietnia

Kwietnia

1920

1920 roku.
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Zagranisznych w Warszawie.,

Delegat Bowietow moskiewskich Wilenskij
jako na razie panstwo

„ur—MJ

Z

buferowe

popiera rzad zienstw Wiadywostok

dla latwiejszej

porfîrùtaeyi з Japonia,

Z powodu braku posia polskisgo Tokio Japonia urazona.W Syberyi zachodniej
zaczyna się pewna reakcja i separatyan.Mam wiadomosci ие bolszewizm tam
nie ma silnych podstaw.W Wladywostoku pracuje już bez trudnosci nasz konsulat,Czy wskazane wchodzic w kontakt polityczny z rzadem ziemstw Wladywostok ? Prosze odpowiedz Shanghai,
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