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Fe«nu-ﬁni‘ rame): Radan-M dla Spraw Йеру auc—ych
Rzadu P ,5.P,8.R.w Hoekvie - "Czervong Крим–Ши między Pol.
ską i Rosję sow..Księga “,va-urmam ”which - rosyjskim,
ugäcläkhùmxhhpol-‘ül i ni “…“ byé rozeskang do
wszystkich przedstawicielstw …tu-um i użyta jako środek |

propagandy gru.” Maugham dokumentalne «twierdzenie ma
udowodnićфауна-ш, Polski waglgdemВог3% 507.4 jedno-

з бговні є z jej «mm; Ценных—Ь sięuranu-tann przyjętych
be
о са
з
w traktacie 1
krytycyzm prn-Mm;. am unika і “№ef№ robić
нац мита–ММ !двига anu—M.

ma": analizaЁЁ к
zupełnej
/
l

i dopporadsié musi do przekonania
uwontalnych"iwi@rdzoń i o supołnej
siomemi w notach bolsze-

Vickie)! & дашка: które _* to папу MW.] tak naprzykład notaz u. 4 ЛІІ.1921 у люті o dokumencie Stwierdzają-

суп, о njr .Beck wysyłał trucisnę do Rosji;wśród fotografji dokumentów znajduje się jedyńie legitymacja z podpisem mjra Becka,
" Dokumenty"Czerwone j Księgi składają się z kilku katogorji.
a/ „grupy 1i©stôw Fos .Kom.Polit ./Ros Јањић/(19 pajwyśszych *

wradspolskich.
b/ .zagwiadoxof. mmm I1.3ztabu Generslmoge i organów pod-

wkadnych,oraz zaświadczeń Ro:.Związku Obrony Ojczysmy i wolności
i listy golßahlhoﬁm.
e/ listéw Erajewskiego d6 Sawinkova, d/ „pism dotyczących współpracy gem .Biekupski opo ze Sztabem
Genoralaym.
Wszystkie te pisma w przewsknoj ilości pochodzę z daty przed
lam-J: 1971 r.,t.j.2 przed dnia wymisny dokumentów ratyfikacyj~
©

A nych traktatu ryskiego.

sig do narussonia Vip.
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troktatu,odnosié ię mogą jedymie do datypóźni ojczej .
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sé.-Q formskue stwi@dzić trzeba co następuje.
AD a/ . " chwili zawarcia przez Polskę tr sktatu pokojowego pozo= tak,
na ziemiach Polski oddziały b.III „armji cem.Perarykina, oddziały - i
Pori jajec te

gon.Dalishoviesa i armja Ukr aiiska „Ussystkio te wojska
przez szereg mies igey/oddziafy Baræhowicsa i armja Ukraiicke/z
armjg Polską przeciw belszewikow,wywiązując się w całej połmi z
bojouych sadai.Formacje to,.w chwili zawarcia pokoju, złożyły broń
i zoskały internowane w obozach.Pobyt ich ma ziemiach Polski był
najzupełniej naturalny i sar as ow koni comny Naturalay jako akt
wdzięczności wobee ludzi,którzy wspólnie z własną aymję krew przelowali i komicczny wobec tego,że bolszewicy ammestji nie udzielili
a żadne inne państwo na przyjęcie internowanych nic reflektovate ..
Dla epieki nad int ernovanyni~organizowanyuzoctał Ros „Kom.Syskuse .
ikomitot Ukraizisli „smolki e przytoczone w Księdze listy R.3.K.
są jedymie dowodem oficjalnie i jawnie istniejących instytucji
opieki nad internovanymi.Jedng z form ulógiea skarbowi państwa
w utrzymywaniu bezezymni o szerzących i Ulega „тв demobilizacji !!le był . projekt “furl-h ер ве $ г1в его випа– kos aoki ogo

ner

do służbygrabu-j.m. Exrena służbiepolski—J.pnvnusnogo
-ш.
виш
gach
T"
ZR
Projekt има:, nie do:-ndzIran,do

nichen

ripe mig

nie grz-nina 19 яоь.шшщпч.рмшш.
D b/. W słuźbie wywiadowczej Oddziału II.mmajdowali się ваші

тбёвусЪ патгоботобсі.14е д5у іввуші znajdowali się i ofiesrowie
Graz =zerogowsy b.formacji rosyjski ch, jako ludzie smajgey stosumki i warunki pracy.Stąd mim. możliwość dostania się do rąk
władz sowieckich zaświedczeń Biura Fywiadowczego Cat .Gon.,oraz
ok
jego podkomendnych organów .Zachodsi możliwość,że agenci ci,ob
iego,
zadań i "bawią!-ń branych ma siebie od biura Wywiad „Polsk
erdzone
dsiakalirău—undă. jako agonci innych instæoji. Stwi
с % са од 3.
np.parokr otni e, i. e agenci polskiej służby жутј адо не 2 ој
ym w
się równologle wysługiwać różnorodnym apenc jou obcokrajow
i
i
Polsce pracującym.
Nie ”Penh jednakże nigdzie ewiuamąaby'jahchlwhk
;
i bolszewie- .
kadu wojskowe popierały еды-пм wrogich Rosj
M"
à
ej akcji na jej torenie prowadzonych.
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1051.5qu--------raniu przez Nząd Polski wrogich akcji,a mie jak cheicli има-м.;
Podkreślić należy

fakt,że brzmwienia p.V.traktatu

жени
"mietoleroweaniu"wregich bolszewikom organizacji,był w Rydze prud-

HZZ:- dluższej dyskusji „!! obowięsująceu brzmieniu utrzymeł sig
tekst o":hpoiaioruh“.3u§g6hw§ anslizg poszczoréluych dokumentow prs;§;§$rT:x'§--sh.
D e/.

2 listy Krajewskiego malożą do serji dokumentów podswniętych

poselstwa bolszewickigmu w Warszawie przez por.Ma=%owskiepo.Rzgd
-

bolszewicki wie 3 tem, 2e Earmhan ul egl amilo: mistyfikasji i że
тетети
dokumenty te nie posiadają фодвеј наг99501 „Каг авћав, јако posez pro
т
e
яотак
wadzący wywiad,w państwie,w którem jest dyplomatycznyw przedstawi -

;їЇЗЩТ-ышхsię podwójnie - 2/.prayanamiem sig dé prawdzenia ake ji «zpi ogow: ki ej, b/ „to,że ….Ïîyê'ﬁâïâ—ж

с1е јоко па stanovisku przedstawiciela rządu
évisdezy о
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Umieczczenie tychdokumentów"kompromituje całę Księgę Czervo-

ng.lartosé ich jest ta gamu,co i"dokumentów"Krajewskiogo,choć pocho
dzę z innego fabrykatu.Niczrozumiałymi jednakże są motywy,dls których zostały umieszczone.! jakim bowiqu stopniu może się sprzeci=
wiać “périr—ia gen.Biskuprki ege a Polskim Sztabem Gomeralnym, zmie-

raajgca do rezbicia Centrum monarchistyeznege - V фиш: tr akta to
ryskiego, jest trudnem do zrozumi mia." obronie czyich interesów występują bolszewicy,cytując te"dokumonty'jsko oskarżenie Sztabu Geдиалог.:

t
tr zeba .£oмиш-ц славу stały sig parokrotrie fal-

szywe dokumenty podstawą do występień dyplomatycznych/wrześniowa
nota Guha: do bolszewików,2larm bolszewicki z powodu rzekomej
вођу franouskiej do Polski z 3.września - oparte były na ifalsyfikatach togo semego frod¥a/fabrykedokumentów OrXowa/ .
W rzeczywistości zatem nie zawiera K's ięga niczogo,coby istotnie ctwierdzałe ni skojslmość polskich władz wojskowch względem zobowiązań przyjętych przez Rzęd Polski w traktacie ryskim.
Usłępstwa,poczymione w umowie wiceminictra Dębskiegę odneśmie do wysiedlania z Polski pewnych działaczy rosyjskich i ukraińkich,mie opierały się na źadnych dowodach,stwierdzających ich rze-

isto akeje antybolszowicką.ByX to jelymie jedem jeszcze dowód -

ustępliwości dyplomacji polskiej względem bolszewików, zarówno
i

państw zachodwich,Ętóry maświadczyć mich o

Polski

do utrwalenia asi ora

Natomiast

jak

szczerych intonejach

poke ju .

istnieją ze © trony bolszewikówstakefaktygwałegia

V „punktu Tr „Rys.

z

/ „Колима stycznyRzęd Polski nie

wosteż dotąd

runway.
sokcje polsks

2/ Pray konitosio wykonawczymIII.Więdzym
„Баиндtak jak wszystkich analogicznych sekcji
której
Апу–11,3." йорк-витой. w Polsce do przewrotu politycznego i
à

społecznego.

Wszystkie biura III .Międzymarodówki są utrzymywane przez rząd
sowi ceki , korzystają z kur jerów dyplomatycznych, lokalów, przedstawicielstu zagr aniemyeh, personelu
3/ „Stwierdzona jest dokumentalkio akcja Jakordota terenie
Polski i destrukeyjma robeta, prova dzona przez Tniesstorg/handol/.
4/ Partja komunistyczna w Polsce jest w kontakcie а poselstwem
sowieckim w Warszawie.
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Rosji sow.istniejg oddziazy polskiej cmerwonej armji.
Powyższe dane podaje się do wiadomości,col@ wysyskania ich stosownie do potrzeby.Podkreśla się,że część ich/wisdomości o wy-

width/podała: jest do wiadomości osobistej dla orjentacji w caZokształcie spraw,zwięzanych z notami raadu R .5.F.5.H..
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P.N.D .„Filosofow umieścił w"Kur „Por"następującyeń artykuł
omawianiu"dokumentów",xawar'ych w "Ozorrokej Księdze"

święcony
rzędu

sowięcki eo.

praes"Nareday
Sowiecka
co

Komicarjat dla zasy suieznych spraw" ksią@ka"Rosja

Polska" .Zadawiem

i

zasadzmicze

stanowi

jej

- dowieść

jasme

i

dobitmie tego,

założcnia prawie wszystkich sowieckich"dy-

plomatycznych ćokumentów" ,mi smowici в, że" rękami
Petlury

świat, wy/dena

ni olamyn eassem sostela wypuszezoma w

Przeń

Polslm faktycznie prowadzi

wojnę

savinke wki eni i

prsoci‘wh sovicokim re-

pubuM'Mx-zmws,“bufnita-sn. ryski traktat wogóle,a
w szczególności jego par.5.
Reces compriste,i0 mając taki Gel&na oku,sowiesey dyplomaci
postarać sig msieli o wydobycie i ukswanie świstu argumentéw
na jgonmiejszych i najbardzie j ni godpartych z pośród tego'ogromnero materjafu, jaki rząd sowiecki ma do rozpor zędzeni a/s tr .10.
4 11.1 w wielu ianych miejscach kciężki/ Jeśli bowiem przytoczone
w książce "przekonywujące dokumenty" powyższych cech nie posiada36 соЖа"йуріснакустна гошшоча"то кота оеяут iście tylko ze stromy
rzędu sewietów/cprowadza się do zwykłej komunistycznej gedaminy,
przyprawionej gołosłownemi eskari cri ani, brutalnomi żądaniami,
grogbami - i miczcm więcej.
Zanim preystgpimy do ccery przytoczenych w'aneksach"do ksigi
ki “пышными jest rzegemg zwréeid uwagg na okolicmmegs

сі następujące:

1/ .D.N.Filosofow, zastepujagy chwilowe nicobeoenego В „П .Земів»
kowa,o zlikwidowaniu działalności rosyjskiego komitetu ewakuacyj
nogo w Polsce zawiadowił ministra срг .даег „р. Sapichę listem z
Нож|
dnia 22.kwietnia 1921 r.
ma? |
©/ Byski pékéj byk ratyfikovary 28 .kvistmia r.b.
Stąd wynika,że wszystki o'przekonywujące dokunenty" , odno sage
ce się do czasu z przed 28.kwietnia 1971 r.w niczem ni e świadesg 6 naruszeniu trakta tu poluje—g „Ratyfikacja puk-jl nie jes
z
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pranymposîâdajecyn właściwość" obowiązywania wstecz" .

Pierwszymi dokumentami'prekmywwjącymi o zastępczej dziakala
ności Sawinkowa"są w wyciągi z protokółów zeznań przeróżnych osób
oskarżonych o należenie do'swięzku Obrony Ojczyzny i Wolnęści".
Nie poruszając sprawy @utontyczności wszystkich wogóle przytoc zonych w ваш-'ашшьапдьшаат również od treści

poważanych wyciągów,niech wolno będzie stwierdzić,że grotem”
wartości prawnych .
sowieckich czrezwyczajek mepodobna mawiać
dokumentów./ystarczy zapoznać się z czrezwycza jkami,chociażby tyl
ko na podstawie ich własnych oficjalnych sprawomdań,aby przekonać
się o tem w dostatecznej mierze.

2

Protokóły czrezwyczajek wypaczone sę już przem. to samo,żc .
sporządzone były w czremuycZ&jkach.lhiemsé incczoj anacayÆoby
przypisywać ozrczwyczajkom znaczenie prawidłowych sądowych instytue ji ..

и
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Powdłując się na povyiszo,nie mogemy przypisać wartości prav
nie przekonywującej źednomu z przyt oczonych przez sowieckich (Зу—‚
plomatéw myciegiu 5 protokrézéw zegnai Oppenkula - Upelnica,czy też jakichbadé innych osób.
Go się tyczy reprodukcji dokumentów,dokęczonych do wspomnianych wyciągów, to NN 402 i 403 odnoszą się do dnia 14.kwietnia.
BymXoruski zarówno jak i polski dokument Pimiamowa,potwierdzajgсего odkomenierowamie na rozkaz Gensralnego Sztabu z Warszawy do
Skonima/w granicach Polski/odnoszę się dó dnia 75.lutego.
Veprocule je dokumentów, wydanych Remi eslennikowi,wykazują:1/ .
co sig tycay Tt „23418, 2e Gen .Jat.pozwolik m przebywać chwilowo
w Tarszawie;eo sig tyozy streny odwrotnej terpă dokumentu,%e pos»
woienie to było wykonane;3/.dokument bez numeru,wydany przez већа
pozyture Gen.Jztebu w Poznamiu,wykazuje,że pracując w wydziale
propagandy w Gtrzażkowie/Bolsko/,Nemioślennikow z gorliwością i
uczciwie буради! polecenia, jakie mu powierzano i że zdeklaro=

wer sig jab zdecydowany przeciwnik komunizmu.

f
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Na podstawie tego rodzaju danych nikogo o nic oskerżać niepodóbna.5 drugiej zaś strony,biorgc pod uwagę wszystko,co powy-.
koj zauważono,przytłoczone dokumenty w zestawi@iu z prokokórami

ph

cGzrezwyczajek posiadają wartość przekomywującę, nazbyt wątpliwą,
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by służyć mogły

za
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oskarżenia Polski ego
jakikolwick materjał dla

ﬁ—uinbu.
Металева o współdziałanie z m‘ijŒâüS
zo Komitetu PoliDokument następny - lis tareaFonkôw Rosyjskie
doktaänosci.übok oséb
tycznego - wprost jest uderzający w swej nie
cujących w jego instyist@tnic wchodzących w skład komitetu i pra
fantastyezne.Uderza
tucjach, wymienione sę nazwiska nawskro6 jug
tem,że wolĘ oni R:
w oczy igroracja bolszowików.TYomaczy się ona
h, niż np.z dziennika
czerpać swe wiadomości ze źródeł szpiegowskic

Sztabu

mogła mater jaku , dal eko
"Swobody" ,którego lektura Goetz—mm;” in
bardziej kompletnero i autentycznego.
h o"bandyckich оде
Wyciąg z raportów lokslnych wadz sowieckic
dokumentem"„Próba wykazani:
działach"jest również bardzo spornymh"
" ‚Ze owe"bendy"przeszły z
drogą powoływania się па" амаdokumenty
u z Sawinkowem,réwni et
polskiego terytorjum 1 pozostajg w zwiggk
nie wytrzymuje krytyki.

do

a Państwa Polski eg
Następują listy B.W.Gewinkora do Naczelnik
Pwojn
kownika
p.wbeeministra Dąbrowskiego, oraz do paź

Jollohuba.Listy to dotycr3

€?!an ps:-angel: przez ragd polski de

rnych oddziałów
pogramicznej służby Амиш; kozackich i rogula

,na jakich mianowi
кала]от ji „Nawet nie porusza się przytem sprawy
zaju korpus w razie,
cie granicach miał być pomi eszczony tego rod
gdyby oddziały !
zaó,
gdyby projekt zosteł zreslizowany.Tywczasem
edepji ,musiałoby za:
miały być przeznaczone na''wtargnięcie"do Sow
wschodnich granie:
%żeć właśnie na umieszczeniu ich specjalnie na
której mowa,do tego s tophia nosi clrakt
Polski
listów niema nawet a
nawskroś lojalny,£e na niektórych z pośtód
jui rzeczą przypisy
notacji'"poufne" - doprawdy niedopuszezaIng
wicy „Kor sppalane ja $viaăc
wać jej to,co insymuować pragną bolsze
y Bosyjs‘lkhgo Komi te tu
o tem tylko mianowicie,że przewodni cząc
zabezpieczenie 1088 розі от
Uwakuacy jnego coyniX starsnie w celu
.0o się zaś tyczy Polski, to
nych jego pieczy osób i nic więcej
zabronić jej tworzenia odd:
czyż może" Sowi ot Ludowych Komi sarzy"
anger e"%
podobnych do francuskiej"Legion Str
traktat ryski ,doszuka
Podobni e niczego,coby }mmgromitomh
1_- do ужива,–итд...“:
się niepodobne w liście Б.„'.8м1ш

rnowanego/grupy oficerów i
nse
w/i
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zresztą z samego Już listu - nie

“Будище ze sprawm’i'ﬂoe ji Sowieckiej.

$

" liscie B.!.Jawinkowa do gondilprskhş mówi się w sposób najzupełniej wyraźny o wywiadzie wo

wojskowy

należy do funkcji Generalnezo Satabu."Bureau de Renseignement"
przy francuskiej misji specjalnie też w tym celu zostało stworzone „Zadna instytucja nie może być pozbawiona prawa korzystania dla celów wojeńnego wywiadu z usług osób,które uważa ze
pońyłeczne.Każda instytucja ma prawo takie osoby opłacać.DziaYalność Manege rodzaju nie narusza w niczem zasad między-

narodowych stosunków i żeden traktat pokoju,nie wyłączając
traktatu ryskiego,nie przewiduje możliwości zakazania komukol~
wiekbadi organizowania wywiadu wojskowego.
Inaczej zgoła rzeczby się przedstawiała,gdyby misje wojsko
we zajęły się wojskowym wywiadem.Działalność tego rodzaju m=
siałaby pociąznęć za sobą jakńajbardziej skandaliczne następstwa,

;

'

l omawianej księdze niema nic,coby wskazywać mogło па to,
ze miały miejsce jakiokolwiek odpowiedzi ze strony adresatów :
cytowanych listów.4- ten sposób stosunki Polskiego Sztabu Genes
ralnego z B.il .Savinkowen,w celu wyworania w Rosji antybolszewickiego przewrotu,będź co badé ani trochę wykazane nie Sa.
;

Następują legitymacje przynależności do"Zwigaku O'brdny 0jczyzny i Wolności",podpisane przez B.!.Sawinkowa i / ‚Rudima
za numorami 969.,733.1 660 .Na żadnym z nich niema daty .©nics=
kując z listu D./.Filosofowa przypuszczać należy,że wszystkie
"te dokumenty wydane zostały przed 28 .kwietnia 1971 r.0o się
zaś tyczy dokumentu na prawo noszenia broni , wydanego [por „Nowajewowi przez sztab Ji.armji,t5 stwierdzić należy,że nie pozostaje on w żadnym aviez} я legitymecja Wr.969.na nazwisko
Nowajewa i trodno

potrzebne było pozwolenie.

polskiego sztabu generalnego na to,aby .nosić broń w granicach

Rosji Sowieckiej.Z drugiej zaś strony,sztab 1] .armji,wydając
podobnego rodzaju pozwolenie osóbie,pozostającej z nim w kon-

takcie,nie ma 4ddnoco obowiązku ąfvławdząniakzy dans osoba ma.

5.

Następny

ară

dokument,inetrukcje

jest Nr.427.2 Z4l.t.j.miecge]
ktatu ryskiego.

--

dla pułk .Sujewskiego,oznaczony

nig na miesige
S

praed ratyfikacją tra-

.

і

następuję dwa dokumenty iście humorystycznej treś-

Zaraz potem

ci.Ja to rachunki jaldogoś"porucmika lazarova"z 23 marca 1921 r.
Por „Nazarow donné; się od Rosyjskiego Komitetu Zwakuacyjnego wyp/aty 3000 mk.p.za kostjum cywilny,110.000 mk.p.za wydstki,swiazane z pracę"nad wywołaniem wszochrosyjskiego chło skiego pewna-

nia"i t.p.Zadne j wzmianki o wpłaceniu tick pieniędzy,ani też pokwitowań odbioru,w"dokumentach"owych oczywiście niema.
Po całym szerepu dokumentów,ni o mających żadnego zwięzku z
działalnością Savinkowa,następują znowu"dokumenty przekonywujące"
Pierwszy z pich/str.115/,podpisany jest przez
go i wany dawn—inla— czy l.czy 7.czerwca 1921 r.Wszyst=

ko,co m wnim odczytać,sprowadza się do rzeczy następującej:

"Miktor Wiktorowiez,badécie tecy dobrzy,jetali Minion-franc“!
„..pienişdze za spravozdanie...dorșeayé 30 tysięcy

‚Pü-

Wiktorowicz - to р.ВвчіпЬ'оп mrodszy/ .

.

Fa str.]lömllyiaﬂm kiedy i Mariam do kogo nth-050m,
list Onarakter pisma zupełnie inmy,niż w Mścic- poprwśnimlws
poupis ten san.Zawiers on prośbę o przysłanie rewolweru,bormb,trucizny i innych, podobnego rodzaju przedmiotów,wreszcie zaś..prosz-

ku do zębów i papierosów.

%...

Це wszystkiemo,co przytoczono,widać już jaknajwpahdoj‘jam
de mamy do czynienia z fakten

minni. wyraźnego"dyplometycznego"

szantażu .Nie ło фанфика żadnym zgoła „Њиш dokumentów,
dyplomeci sowieccy starają się drogę kontrafakcji i najwybitniej
nieuczciwego zesëaèienia dokumentów,nic zgoła nie Mviaeyéhmytm
rzyć przedewszystkim pozory realnych podstaw dla swych bezprzy-

kżadnych w brutajności żądań pod adresem Polski,pozatem zaś sys- kać proteksty do wyłeminia się z pod zobowiązań,w traktecie ryskim przyjętych.
5
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