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Jechałem & Warszawy do Paryża z pułkownikiem Chardigny .
Pułkownik , który słyszał o mnie od Marszałka Foch'a I generata
Weygand'a rozmawiał ze mną bardzo otwarcie o swoich spostraeżsmiach i samiarach, Ze względu na stanowisko które. zajmuje , uwe
. tam ka stosowne streścic jego wywody ,'uądląc iż mogą byc uzyteczne ,

15

Pułkownik Chardigny wyje&dsat pod wrażeniem rozmów , które
miał w Warszawie z Naczelnikiem Państwa i z representantani
rządu. Twierdzi on йе sprawa Nilna nie może być załatwiona tak
prędko jakby to należało zrobić z powodów które tkwią w łonie
Samego rządu polskiego, Rząd polski według jego zdania nismaob
onis jail-go progr-auwlptuwio :llthîonin Кис-$11 litewskiej .
Jasny program nuHal

Pnùutw- ці. nio-n siły by go praepro-

esów
wadzić . Sprawa Wileńska mówił dal-j dotyku żywotnych inter
ohm. miné pokój na
niotÿlko Polski ale i catej Europy. Europa
Wscodzie, Pokój ten о tyla.może być supownxony ; lo Poll a sata

two swoje sprawy granic wschodnich tak , &e nigdy ai. pisyjdzio
do konflîiïàhîhëfiÿaila Rosją.
Na to zapytałem jak sobie wyobraża powstanie tej przyszlej Rosji bo według naszych informacji które powoli zaczynają dochodz
dzić do także do swiadoaosci rządu francuskiego, Rósja może
odbudować się tylko częściowo.Nie można liczyć na przewrót w
Rosji w innej foraie , jak w tej że jej Kresy będą ekonomicznie
od

niej odpowiadać.
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Benji będą odpadaé, Ale zarzuca nam Pułk. Chardjgny , że nie
idzi-ny w polityc- nass$j w mysl tych zasad , źe przeciwnie na
Kresach Rzeczypospolitej prowadzimypolitykę nacjonalistyczną

że zamykamy szkoły białoruskie i litcwskio , przesladujemy te
narody i?£f332;i"?zwyczaju. Ides_ federacji państw odpldlyoh od
Rosji którą wysunął Marszałek Piłżggski _jeś$ dzis pogrzaebaną w
. opinji pol-kinj. Har-llloî—Ìîiîﬁìuki utracił wpływ napolitykę
polskącòpułkownik Chardigny uważa zl nagwiqksso lionzoleścio
i jak mnie.
zapewniał będzie to wusodlio głosił wobec Anglików i

Francuzów.
Zapytałem co mysli. teraz robic w sprawie Wilna. Powiedział że
będzie się starał odwlokao wszelkie rozstrzygnięciu , najwpierw
do decyzji w lpruwio Górnego Sląska , pózniej o ile się da do ro
wych wybor w w}?olsce, Może z nich sie wylonic rzad , którybędzie miał zdecydowaną politykę w sprawie Litwy z który _podejaie
idee un
unji narodów pod protektoratem Polski,

Rząd który będzie

wewnętrznie organizował kraj a nie przeszkadzał w pracy nad je
go produkcją i przez to uczyni Polskę pod względem ekonomicznym
centrem atrakcji dla wyniszczonych narodów żyjących pod bolszewickim regime'm. Mówił iż jest przekonany
Europa powiorly

rullqln

że takisau rządowi

ndst odbudowy Rosji , usnając jako глесі niena

raktatu ryskiego.
aero
0 Litwinnoq„;6ui Płk. Chardigny że są albogormanofilaui

albo rulofilnni , muszą byc wzięci w opiskę i sami nie mogą iibnied ] bo stradsą zawsze alboз Niemcami albo z bolszewikami,
gdy się und-ży ku tcmu sposobość,
Są to chłopi którymi trzeba
tesa
rządzie „ Jedynis Polska joat uprlwnionn do tej władzy,

Pułk,Chardigny tlonaozvl sie bardzo z zarzutów , które mu robis is jest rusofilem, Rusofilami mogą byc ci francuzi w Paryżu
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{ij {оплачу odniosłsa wrażenie że Płk. Chardigny nie

jest dla Polski zle usposobiony t.zn. że krytykując obecne stosu
ki

ostro, wyznacza jadnak Polsce doniosłą rolę na

Ale jest to człowiek uparty któremu niełatwo wybić z głowy pojąc i sądów które sobie raz wyrobił na podstawie słusznych lub
niolìuulnych spostrzeżeń, I tak rozäalony na narodowych demokra
tów , twierdzi iz plrtjl ta swiadomie zaprzepaszcza

sprawy Li-

twy by ва złość zrobić narssalkowi Piłsudskiemu i ukuć broń prze
ciwko niemu. Ze obecny rząd dąży do tego swiadomie ; by stra016 Litwę dlatego że element polski % który taa przeważa

to sq

więksi własciciele ziemscy, Ze wreszcie ci ziemscy własciciele
zaslepieni nacjonalistyczną polityką wolą stracic cwoje majątki
i swój wpływ niż ustąpic w czemkolwiek ze swych dawnych prero
gatyw, Jednea słowem jest on niskontent ze wszystkich i rea sumuje swoje poglądy w tem zdanju że tylko dyktatura Haralnłkl,

Piłsudskiego

bić potęgą na
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