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Oddziału II «Sztabu Generalnego.,

Wśród kół wojskowych i politycznych antysowieckiej Rosji
reprezentowanych na gruncie Konstantynopolskih przezgen .
Wrangla (Gkémnodowodzecego armję ochotniczę rosyjską gen.
Bogajewskiego,atamana wojsk kozackich Donn i prezesa zjednoczenia kozakéw

i Tereku,w zwięzku ze zmimą

dyslokacji armji Wrangla i kozaków z tut.terenu ва teren
państw słowiańskich /Czechosłowacja,Jugoszawja i ВиХсатја/
i Węgrów,dało się zmważyć zupełn(ewyraznę tendencję do trek

{man Galicji Wschodniej jako jedymej i najdogodniejszej b::
|bezy operacyjnej dla armji emtybolszewickiej Rosji.
w

Ogólny plau działania,0pracowany przez sztab Wrangła,
z formującę się armję rosyjską w Niemczech

pod dowództwem gen.Krasnowa /filoniemics oś roku 1918;s%yn»
ny list wiermopoddańczy do cesarza Wilhelma /przedstawia się
wedłu danych agenturnych,potwierdzonych przez rozmowę z gen.
Bogajewskim i organizacje włościańskie Czarnego morza w następujący sposób:
1.Armja “;.—51. /okoto 90,000 ludzi - zestawienie w za-

/Ręozniku Nr.1dyslokowana w peństwach szowieóskich głównie
|и ezęóci Czechoszowacji graniczącej zo Wschoinię @alicję i

%a- Węgrzech wzdłuż Dunaju - transportowana press Rumije i
градитељима przez teren Besarabji i Wschodniej
Gakicji,działając zasadniczo na terenie Ukrainy. Jeko akeja
pomocnicza,za pomocę floty rosyjskiej,stacjonowanej w Bizergie /wykaz sałęcznik Nr.2/ są projektowane Operacje desantne w Odesie i Noworosyjsku,a w razie możliwości rozwoju tych
operacji, stawia się jako cel osiągnięcie Woroneżg i tej linji
mig
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ji,na której

w swoim czasie

zatrzymała się

Z.Armja gen.Krasnowa,rzekomo

formująca się w Niemczech

z dawnych jeńców rosyjskich,kadry której
| sztabu Wrangla sięgoją do

armja Denikina.

według wiadomości

30,000 żołnierzy,a ilość pomostażyej

jeńców do miljona,ma być przetransportowana z Niemiec do
ci Czechosłowacji,graniczęcej

ве

łączenia sig z lewem akrzydćłen

częś

Wschośnię Calicjg,colem po-

un}!

па с

; Gel działania również Ukrainę,a в. operasyjne CzechosFomeję i Galicję Wscholnię,.
Grupa ge .Krasnow ze під“ na popieranie akcji przez
OŁechosZowację,a giń—h Niemey jest mważana za decydującą i
dominującę, sięd politycznie,ze wględu na popieranie gen.
Krasnowa przez czynniki rosyjskie i niemieckie monarchiczne,
akcja ta nie nosi charakteru demokratycznego,lecz wprost res&aurację monarchji i największy radykelizu tych kóż sięga

ntre)“ państwowego, jako monarchji konstytucyjnej.
3.Jako &№№
uważano:
areom
a/pozyskan
kenie
ie państwEntentyi шапці dis gregligomnia

tego planu jakrównieżwyforzystonie już pozyskanych dla tej
idei rzędówNiemiec i Ghechos/owacji jak również
Jugoszawji i rzekomo Nęgier,którzy na dyslokację u sóebie arji Wrangła,zgośę zgłosili.
b/Przygotowanie ludności Wschodniej Galicji do idei
вышивки}4

ціми"??? Бамда amm Tachod«

nia Stanowi integralną część mmm mum—3 Rosiji" w

Proweskłąd której ma wejść pod nazwę "Prykarpackej
dzenie agitacji podjęż au “питании.; водил Gbuuyn" z
areybiskupenZULOWYSZN ijemu podobnymi na одете /никіс огда
nizacji załącznik Nr.3/.
Aczkolwiek w chwili obecnej można bagatelizować te wielkie plany resztek amtysowieckich srmji z punktu widzenie realności odbudowy Rosji carskiej „natoniast,ża "319511 na to że
siły te są słyt poważne jedmak,a sa poparciem inglji lub Niemiec i Czechosłowacji utrudnić mogę aytuacje we Wschodniej Salicji,uważan, ze wughodu na niebezpiecze/stwo togo

,а,“

lh Polski za konieczne;
a/ruchowi temu prl-chinche! шию-пл armji vosyj
skiej w państwach skowiańskich bezwarunkowo
. b/Przeciwdziałąć Stanowcze akcji gen.Eraspora w Wiem
czech,
3
e/Ruch ten beesnic obsarwomé we wenvetkich
nych paüstwmch,a zwössgess na terenie on…” granies

Gym ze @uchodnig
d/2daé sobie sprawę he armja "rengla i Krasnova w obagme
nej chwili stanowią siłę 150,000 ludzi i jak wideś = saZsosor
nese /Nr.4/ raportu informacyjnego,otrnymenem z»
Wrsz
gla,te 150,000 ludzi суфосе відколова szkoły oficerskie i
stanowią kadry ,które ma noparciem wislkiemoe morarstw= dajü
możność projektowania utworzenie na nowo znacznej armji antysowieckiej,
}
e/Nisnseyé % cere bezwzclędnością dziłalność "Wszech
rosyjski su:-u Gain".
mun.,-nu do zjednoesenia тих. Kreenova i kozaków.
Wniosek,do' którego przydzedkan,że arnie antramuiectie
sa Gzymnikami morratsiqcomi bemniecseisteu we Wechodniei Gelieji‚,usteli® aie na podstawie nastgpujagych danych:
a/y rownówie ze wsą 24.1X,b.r.pon.Bowjswski wyznał te
©пафрегйзіє) ройейанут terenem operacyjnym jest strefa między
Polską e Rumeśją,a mianowicie Wschodnie Galicja.
Hównież,że części kozaków w połnym składzie z oficerami,podcficerani i szerepowymi /naprz.18.pułk kozaków dośskich sostamę
przewiezione na "roboty rolne"» do Orechos¥owacji.
b/Z uzyskarych wiadomości /w mał./ o armji Wrangla zestawione przez moich srentów w sztabie
w zurst»
ności potwierdziły prawdopodobność ищи wyżej zakreślonego planu /zwrócić uwagę па ustęp ostatni таУестогого тарог@:
©/Zdobyty Атос; perlustracji koresvondeneii
skiej orcanisacji włościem,wysłanej do jej przedstawiciela *,.
- Parytu ra mojm pośrednictwem - raport Wr.10,również potwierdził te wiadomości /wspomniany

apart w пайNr.5/ .- 2 WJ! 148
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Stosunek aljanTów do armji Wrangla jest niowyrafuy lecz
przypuskozałnie można go określić w sposób następujący:
Jak widać w zażęczonego informacyjnego re- |
pertu amja frangla wbrow uchważon oficjalym czynników rege
=
dowych franouskich dotychczas korzysta prarda,z niec@ zmniej

mai.” racji żywnościowych francuskich, Wysoki komi=
вага rencji i jego mkżenka /czesska/ uprawiaj 3 bardzo ase
rokę akcję filettropijnę,wspomagajęcę bardzo szerojo wyemi=
i grovangeh rosj an.
&».le jest obsonie npl-ua: na wszystkie oficjalne
i półoficjalne uroczystości francuskie,co даје powód do myś=
lenia,ie tut.praecatawiciele Francji nie traktują gen „i ran»
gla jako nieużytek.
b/AHGMA.

Dotyckoman praktycznie nie

się

акщів (ААХСЬА i prawie ję się nie Бритви pozostawiaj ц6

te czyuność Francji. Zwykła przychylność ku traktowaniu gen,
WANOLA personalnie jako człowieka ciążącego do odbudowania
monarchiezaej Rosji ujawniła się tylko w tem sposób,że родили
comes wizytacji przez niego obozu rosyjskiego w Tuslu / pode
wiadny Anglikon/ «gen „Nrangel zoste? spotkamy warty honorowg
z wojska engóclskiego z orkiestrę,która przy tej sposobności
grote upéroficjalmy hymn carskiej Hosji"Kol Skarien ".0statni zag /koto lO,paédsiernika Anglÿa m ponoce niej* iego
AUDISIBJANA organisuje wysylonie &e ludsi do oddsiatéw pou»
stadczych na Auuksgie i kommacusanie i tylko ty poaciq imperjum rosyjskiego się interesuje/. Jowództwo AngibsLkia

Ema kilku dniami zaproponowało gen.llANGCLONT przetranspor
& owanie ochotników z jego armji na Kaukaz północny,
KPropozycja została przez regla odrzucona. Natomiast Trangel
zaproponował tej delegacji prowadzenie werbunku wśród lusnych
rosjan,która to propozycja została przyjętę,a kierownictwo
tej całej akcji objął niejaki ADES 1388,82. według madau“-

“…зорок}
Zainteresowanie się Anglji Kaukazem należy uor-elﬁ?" es |
w tea sposób,4e ponieważ zgodnie z tut „wiadomości zni {ЁЁ
ci іезпаде niesprardzonyobh gen.

je
mm;é
w

№…“
щен Nork

& wielkiemi

,

opantwujg nich nacjo-

nalistyczny na Kamkazie i prasie sobie nie dają табу па our—
%діда,.
v…?
`,.

-5-

nomorzu i kubaiszesyznie
e
| powstani

na v iosng

jest projektomne

1922.7.

na północnym Kaukaz ie.
młokosztowne

Anglicy w ten sposób mją nadzieję przy
poparciu tej

akcji Kaukaz

co oprócz możliwości

może

być uwolniony

od

władzy sowi

ekonomioznych,częściowozamknięcia

dh

. Hesji "hawk;z K.}..- i Penn.-mn base do nin—
pienia na “·...“ wm “ml-na.}… paco… do
wpływówfrancuskich,zaszozepianyoh rządowi Angorek iemu.
c/Stany Zjednoczone Ameryki . Amerykaiski Czerwony Krsy:
w naj blitszych dniach ma samiar пергневфай зеорафґунаб аттіє
Trangla i widocznie ma zamiar odmówić się od jak iej kolwiek
z nię współpracy. Tutejszy attaché wojskowy pużk,0/57Ł3 z
całą intensywnością sledzi bieg wypadków w Aosjd.

Wysoki

Komisarz aduirah BRISTOL jest w w ścisłych stosunkach
Stosunek ten attachć wojskowy ame-

osobistych z gem

rykauski uważa za persomalny i nic wspólrego z polityką віє»
maj gey +
d/Nkochy. lim wrażenie że tą akcję zupełnie się mie imфегвија.Dowódzca wojsk włoskich gon.MOWBSLLI w rozmowie ze
mną podkreślił,iż uważa na czasie skończyć z armję Wrangla,
ażeby je skład osobisty mógł by? stanąć do normalnej prasy i
w ten spodób sam siebie wyżywić.
e/JAPONJA.

*

Utreymujg soisiy stosunek z Urmnglem prowa-

bardźo szeroką robotę wywiadowczą /at(ache wojskowy m nie
iczony kredyt/ ale aktywnego popierania jego akcji ma raie nie zauważyłem,
Tutejszy aktach militaire puźk.0(41Z bagetelizuje siłę iznaczenie armji Wrangla jako również projektowanę akoję powstańczą na Besarabji,uważając że armja bez lun-_
ności z narodem nigdy nie może być silną,a zawsze jest trup@.
W pomoc lub popieranie armji gen .Wramgla przez jakiekowiwiek
mocarstwo naprzykład Anglję - nie wierzy,bo uważa,że GWdZOZi =cy doceniaję bezwartościowość armji Wrangla. Ozynię wysiłe,
-

*

g/TUROJA. Jakiegokolwi ek

( m\

|C-

-

ażeby go w odwrotnym kierunku przekonać.

lub odwrotnie między Tranglen a obyărom

s tosunku przy chyk nego

tureckiemi nie
SUDSKI
ì 2D”
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d

nie zauważyłem.Ten stosunek ze

względu na szeroką popularyzat;

cjg idei

turecko-rosyjkiego sujuszu - wymm

Gzego ze

względu na krótki mój pobyt w Konstantynopolu i
brak

scisrej

obserwacj

środków dotychczas dokonać nie zdążyłem.
R/OZEOHOSŁOWAOJA
|

i JUGOSZAWIJA.

Popierająm caŁkowicie
armjąWrongia i

emigrantów rosyjskich,co

g się ujawnia w zgodzie na wysłanie 1,000 studentów rosjan do w:
, szych zakładów OWechosłowacji, Sam fakt udzielenia zgody na
| dyslokowanie u siebie armji Wrangle najlepiej świadomy o tej

gag—J robocie,myłaszcze Ozechoszowacji,którę doprowalzono do
(całkowitego pozyskania dla własnychcoléw armji sen."RMANGLA.
Bliższych szczegółów narazie nie posiadam,
Nawięzujęc do wyżej wypowiedzianego zdania o konieczności
niedopuszczenia sjednoczenia Wrangla,Krasnowa i kozaków sytuacja charakteryzujące ©W2ruski im temu przedstawia się w sposób
nastepujgey: .
I.WAANGL 1 KRASNOT;
mararaaaar

а/2 perlustracji preeaytanegodoParyânzemojm pośrednich
twem korespondercji "Tredowj Krestjanskoj Grury Ozernomorje"
/odpis - zał.Nr.5/, do ich przedstawieiele w Pałyłu,orsz рог92 twierdzenia tych wiadomości przez agentów w sztobie Wreaple po
nika:
genArangew
l misslgce wrseduinpolecitgen.wojekDońskich
sięzpoństranimekejEntentycolon
Koleninori
utworzenia sresztekjegourmji nowej siłygbrojnoj, stangrazy ne
па свеће ktérej‚gen.Wrangel mógł by na nowo rozpocząć ofenzywę
przeciwko s owistom,
il początku października gem.Kolinin wróciłzpołróży i słożył
meldunek,atroszezenie z którego jest w zełgczniku Nr.5,a który ocenia berdropesymistyorniesytuacje militerngRumudji,jake
argnnits nilitammie 1newngtrenie niesdolmegoedouporozywej
oporta jest ne tmktowariu armji rumă
walki /
skiej lokceważęcy podczas wielkiej wojny,gózie ona rzeczywiście
w porównaniu z атије ronyjskę - nie była na …! kmlifiko
wania się, jako armji regularnej/. Gen .KALININ zwoża,%e bols zeb../tmhmżżjżo sila port
wiey,dononstrując przeeiyko Pu

19904

- 75
решен Besambjg,uwtroezy do Sukgerji i
na/seatakuje
wychodząs dalej ku Dosforoni u/atuig sadamie nowego sprzymierzońce Mustafn Коца). posty»
rz kome się
Dia praeciwäziienia tej akcji
zgodziła na formowanie korpusu konnego kosaków w ilości @
40,000 luisi.
5
Zupełnie mie opomując możliwości rozwałania вущішіойзо pla
па и

szędzie sowietów i Kemmia, trudno jednak mgodzić się

ma ocenę sytwacji mili(ornej i wewmętranej

rze

komo ma opie mé ніс ривтіє tylko na sile tych 40,000 komsków,
malując czerwono roskłać axuji czerwone} etc.eto...
Matomiast jest bardziej cherakterystyczna te część reportuÿ
które powiada że widocznie i Rumuija stangÆn do popierania
przedstawiciela tendencji skrajnie-nonstchiemnej,stawiajęc za warunek popierania wspomnienej akcji objęcie prees Erasnora Naczelnego Dowództwa i dyktatury. Поесяу ,
na które,zażywszy w odegrywnie historyome} mli,mredy i
mbitay lim? migdy się nie zoodzi,chyba okolionnotel тоа
go ku temu zmusić.
Dsme,że tekie okoliczneści powstać momy są następujące:
а/Шґасову autorytet

po rozbiciu jego armji та

obecna Frenpla jest oparta nie ra jego momlaypm

muhafazy ne zaufaniu db niego w szeregach jego po/w*ad
nyGk,lecz na formalnej jego nominacji jako Nerzelnego Wodza,
który ze względu ma stan wrszmi! w duishoniach antysowisekish
trwa dotychozas,nie mając komiecznóści w zorzędzeniu :…
kolwiek zmian,
b/X utraconym Miguela # tych mph pow-“w иш

kozaków i ludności autysowieckiej tam na miej sou,w îmii em .,
- co zostaja stwierdzone w małęozonych mportér steunim do
nocnego "”a”” i komaczy sny,
G/Coraz większym wzmocnieniu wpływów Kregnowa,*5ry
sam przez się jest bezwarunkowo naj bardziej zdolnym, poł itycz»
rie wślęcym,energioznym remararen,a popiemnie po stanorcze
ich
przes Niemcy stwarza що smreolę siły wsród resgtak Krymak
d r
i kożhierzy Wrangla, jak również na wiejscu,gdpie jek wide
?\

%

$$$
ч

\““{№
\

uho-nych raportów,imię KRASNOTA jest usilnie №
шт
smut: | 20,)R
| archives
Litew

«ie

ріп: dobrze mopetrzonych pieniędze jęro własnych ome
sarjuasy ,jak i zapewne на pomocą tych wpływów “animaux,“:
wane

które zosiały zaszczepione w dosji нож.
POPIWAANIA WBĄNOLA /ктоцг лзонак 4387 и SBRGU DAWNiM SPRZI-UIRAZANOZH AIJANEON/ і ОЗМАЗІАКІЯ КадононА 3807 PODOTANA DQ
дорыи ч сасінткаен ROSI J
BALANSOAANZAŞKTORA MOZA
SKICH ANTYSOFLEOKIOH, POPEAAXGK Ида MALS*ZY nOZUMLEG
(«он Рат
JSZNBI Nikah
PYLO 4 Tri
RJOTOT

30 sk20OM0MH 50

WYOWONGAG 3 ZABOZINIA 24 50GJA UQZA
313 ZMIRNIG TYLKO TBUHEZEZNIA A 19TN TN la Tag STOPIDL
зтаыг‚ьозвы @ POLIIYOZNIOU POKISLAGU,B82+
SIECI
1 моздьнив DLA ODBUDOYAN IA
(
NAJZIRJNIE

UIITHSI

RQSJL 4YWOŁUWJY тако нішеаянової,нішеокод i DAME? нодор
мжителошх ся гакожа охнтацдая WUROPI,GDZIS J0M&K TA Sita
&
STAJE SIR оахиник ша POLINCÆUEE,PONAZNA,
KOZAGL,
nenn
# Konstantynopolu istnieją następujące orsantzasje kozaków:
a/Objedinionn} soviet Bona,Kubani. Tereko "prezesem
&
konktórego jest sem.Bomj owski atamau Doński,
certruje przewaśnie tylko oficerałwo i niema żadnego wpływu
na azereza kota,poniewad prezes i ovtemkovia raiy nie sa
wybieralni prze haw-Joni # powinacji gen.¥rancle.
b/Sujus Nezroidimija kozanzestwa" = prezes przedstęwicisl dońskich kormaków pułk ,DUPADOW, członkowie przedstawiciel kozekéw berskich #ALEZYKOW,cieszący się dugg popular
nogeie jako pattyzant,powsteniss i dobry ormanizatorzod Kuba
skich CHMARA,a od Astrachaistich na razie niema.,
Organizanja obierolna,a vice whejges nefwigkory kontakt #
ludnością na niejscu,zosobns w fundusze,rzekowo z miejsc i
amerykańskie i najbardziej liczeana bo ilość narejestrowanych
ostonków sięga da cd 7 - 8 tysięcy ludzi.
Oreanizacja nis uansje Bady prexyăjowne j

| mahoń|

ho…“
go i jako геаксуј по smlesa jg. Oremnizacia ta utala sie ne
pajpoważniejszę ze wszystkich. Kontakt jej z pute.GNIPORTRD» i
znajdującym się w Polsce nie jest- na razie ustalony
шо
к;
przez

dee

r

i

-.

i wyjaśniony .
G/"Kazaczja Pomoszez" na

czele

z

кажеться,

tylko wyższych dowódców i żadnego wpływu nima,
d/Następnie szereg drobnych organizacji Kubańskich jak
I.BYOZA /znajduje się rzekomo w Praize Gzeskiej /i
JEANISA /znajduje się rzekomo w Warszawie.
2.TYMOSZENKOÏA /zakonspirowana i oblicze nie jest wy- jaśnione/ .
З/ЖАКАНЕНКО ІНАКА /réunées jak poprzednio/.
4.HOHOPSNOW "Trudowaja Kubanskaja Partja".
any-m. te grupy oprécs grupy gen.B0GiJEWSKIEGO, mającego
na celu również "Wielikuju i Niedielimuju",stoję na gruncie
lokalnych konstytuani,stawiajęc im za zadanie, rozpoczynając
od organizacji lokalnej autonomji i aż do zupełnej niepodl «pYości,
U kos-Bv jest

przewpiajges,ie proces odbudowy

całej Rosji ze względu па siłę sowie tów i brak przeciwstawie-

?н. sie bedziè dzugotrwaly,2e parfore tej rzeozy nie da się
/ zakatwió,a więc komaczyzna,która znajduje się w lepszych warun

!n- wstosunku do obalenia bolszewizmu po dokonaniu tego zada| mia będzie musiała żyć swojem życiem samodzielmen dłuższy czas
| opierając się o państwa Ksulaskie,wóród których powstająca tew oparciu się o Turcję jest bardzó przychylnie wśród ko
| gekén traktomna. Pr
.
Problem odbudowania Rosji “ald.lucian częściowe~
go zwalczania un… wydaje się bardziej realnym i sądage se słyszaenych przez członka poselstwa opióji anglików i
żym ostatnim konwenjujs.
Z tej oceny sytuacji wynika,iś w stosunku do kozaków kontymuowanie puccini-huh sig GIIŁORYBOWA Will (zekar.
7.8.i 9./ jest nadal weksmene bo wywołuje z jednej |… 3544»

żenie kosaków z państwami Kaukaskiemi,a z drugiej strony,wprowadzajęc rozbieżność ,zuniej sza лимит ma mnw ими
plany BOCAJRNSX 1200,KRASNOHA 4 WRANGLA.
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Miu-kauen
o Turoje,jak rémnies komakow o pafistwa Kaukazkie wydaje się fork
i korzys ima dla nn
dla naszej
jako

Hatomiest popieranie tendencji opierania się

&

h
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un

Vago rlives.
Krótki mój

pobyt w Konstantynopolu i brak

ków nie dałą mie

«po-mum śroi

Jeszcze możności dokładnie sbalad tutu-

cję na Zaukonie,ale posiadam ogólw wrażenie,że obalenie
władzy sowietów na wiosnę/przyssłego roku źx$./ze względu
na warunki klimatyczne jest problematem opartym na realnych
podstawach,
Згевнір załączone odpisy raportów,charakierysujących sytume;
lg па północnym Kaukazie w ten sposób je zabarwiają.
Dam o silnej akcji destrukcyjnej i partyzanckiej na Bółnec
nym Kaukazie w rejonie Now rpsyjska,84 wgodne z wiadomościar
»

ni amerykański abtaché militaire us pode
Istarie daw ch ich wywiadi przymnaszonego dla wyjaśnienia
możliwości wykorzystanie Bureau-h dla akcji pomocy grod~
ne} Hosji.
Oprócz tego należy prayjgé pod umage te

do

wiosny przyszłego roku jest możliwość,że dojrzeje chwile
wyemmopowania się Kemala z pod wpływów sowieckich,który
[bo napewno zechce narody Kaukazkie i komaczyznę wykorzysteć
jako narzędzie do istotnego odseparowania Angory od Moskwy
i powstańcom wszelkiej pomocy ku temu udzieli, Również z roz
mowy & przedstawicieLami komitetu wnuki.;- uniosk

Хец,2е we worystkich narodach Keukazu,nie wyrgesa do nawet or
Grmian,0i wieków nie muwi turków, - powstały i posta
je tendencje i .::–џи. mamma; mówiąc już o
Azerbejdżanie i Hmm-'“ który jako mahometanie,sero=m,
duszę i myślą już teraz przy Turcji stoi,
Więc KEMAL grumt dla siebie podaiay na Kaukazie znaj dzie,
BOBICKI /-/
Pukk.ont.Gm.i Attaché Wojskowy
w Kkonstantymopolu.
Za ugolność
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