Tad

Polski

Pasują-o Low—.:w Helsingforsie
4 Watck
,
Wojskowy
No...2072...

З fi| meJ 2

...

Relgingfors dnia 7

M.S.Wojsk Szt,G0en, Oddz.II. .... 8 egz.
Attache Wojsk,.P.P w Rewlu
з "
Ì #
Attache WejskoP.P; w Rydze
PoseZ Sokolnicki H;fors

De
M,5,WOJSK,

stycznia 1922 r.

SZTABU GEN,

,

y *

* .

ODDZ,II,
P e c z t a - P e 1 o w a 58,

W zalpozeniu przesyXam raporty p.t, Sytuacja pelityczna w Fin=
Landji za czas ой 1, do 7 stycznia Б,г, 4

sytuacja wojskowa na pogra=

niczu Finsko-Aos. i w Karelji Wschodniej do dnia 5 stycznia b.r,
Attache Wojskowy

мо

т

%

Sytuacja polityczna w Finlandji
za czas od 1.do 7.stycznia
1922. r.

в;
+*
#

-

PILSUDSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

), C р"
ga sa

Z okazji fyezefi noworoeznych Bose3 Sokolnicki odezyta* Prezydentowi Zzeczypospolitej deklaraeję,zawżerającą gotowość Polski do zaofiaготап1& naszego przyjacielskiego pośrednictwa w sporze fifńsko- rosyjskim.
Niestoty,rząd fiński otrzymał był właśnie wiadomość z Warszawy o wyparciu sie M.S.Z. wobec przedstawiciela sowieckiego poatrnmin‘ﬁnlmui
w Lidze Narodów,co zrobiło tutaj jakj najgorsze wrażenie. Stanowisko

M,5.2. odrófmiające podtrzymanie Finlandji w granicach Traktatu Dorackiego od podtrzymania ostatniego wystgpienia Finlandji w Lidze
arodów,może być tutaj tylko rozumiane, jako nieszczerość ,lub teź dwuicowość,czyli gra na dwie strony. Przecieź prawo do zaopiekowania się
Karel ją Ш“ rości sobie właśnie ma zasadzie tegof Beauties!)

Traktatu,w którym Finlandja wymogła ze strony sowietów przyźeczenia
autonomji dla Karelji.Zupeinie mylnem byłoby sądzić z biernego zachowania się konsula Ernsta w Warszawie o des&nteresment Finlandji w danej sprawie. Ernst jest tu tylko wyrazicielem biernej i niezdecydowanej polityki swego rzędu,który zamiast starać się wziąć w swoje rece
ster wypadków,sa© ponoszony jest przez ich falę,lawirując niepewnie
pomiędzy prawieg a lewicą,w ustawicznym strachu przed obaloniem go.
Regd fiński obecnie niema określonej polityki zagranicznej. Podobny
błędy i niekonsekwencje natomiast naszej Lpolityki w stosunku do Fintylko чувяки/пло przez kurczowo trzymających się swoich
foteli ministerjalnych polityków "bezwzględnie neutralnych",dla odpierania zarzutów prawicy,w sprawie unikania przez rząd Ściólejszego
zbliżenia z Polskę. Wobec tego Prezydent odpowiedział Posłowi równieś
dosyć blado,kładgo głównie nacisk na Ligę Narodów. Przy tej sposobności
.

Poseł podziękował za otrzymaną wielką wstęgę z gwiazdą Białej Róży.
Było to dla mnie pierwszą sudjencją u Prezydenta.
Natomi-st bardzo dobre wrażenie wywarł załączony w tłumaczeniu
list mój przesłany z okazji Nowego Roku generałowi Fneklowi.P.Holsti
specjalnie za przesłanie takiego listu podziękował nietylko mmie,lecz
i samemu Posłowi. Zawigzujęc do tego listu,p.Holsti chciał odbyć spe-

cjalng konferencję z Posłem Sokolnickim,czego jednak w ciągu następnych
pięciu dni nie uczynił. Poseł ma zupełną słuszność,uwafajgc z doświadczenia wszelkie nadmierne grzeczności ze strony p.Holstiego właśnie
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lawirowaniem dla unikania koniecznoś-

Na ostatnie

p. Holstiogn z p.Czerm

konferencji

nychem,dano wyraźnie do poznania Finlaudji zevstronv sowietów,że
---

państw,mcże liczyć na przychylna traktowanie i zalatwienle sprawy
przez sowietów. Ponieważ jest ;z'dlś›i;£iandJi
w obecnym układzie

rządowym i kombinacji partyjnej linją najmniejszego oporu,nie aneine commewow saiva
w żaden sposób na przyszłość, czego się tutaj tak boją,
rzęd uspokojony na razie co do bezpośredniego niebezpieczeństwa,
prawdopodobnie gotów byłby podparciem postępowców i socjalistów
poświęcić Karelję dla dobrych stosunków z Rosję. Premier Yennola
w długiej mowie sejmowej starał się dowieść zupełną lojalność
sąsiedzką Finlandji wobec Rosji i powstania karelskiego, co wywołało jednak tylko na-mięjne protesty socjalistów przytaczejących
dowody czÿnnego poparcia powstania karelskiego ze strony fifskich
władz kolejowych i Skydskóru głównie. Prawica notomiast napiętno—ą
wała ostro poniżającą godność kraju,uległ06ć rządu wobec sowietów.
Tylko ponowne uprzytomnienie sobie całej grozy bezpośredniego niebezpieczeństwa,albo też zwycięstwo w opinji publicznej kierunku
aktywistycznego z powodu grożącego upadku powstania karelskiego
(ostatnia silna koncentracja wojsk czerwonych i dowóz nowych dywizji),może zmusić rząd do poszukania sobie solidnego oparcia,
w postaci konwencji,lub związku,

i

Hzgdowa partja agrarjuszy,a więc i cały kierunek przedstawiony w armji przez generała Kivekosa i pułkownika Sihyg,oraz
Emelusa,zasadniczo podtrzymując Karlję i skłonne do zbliżenia
z Polską,mają pewne obawy,wynikające jeszcze z posądzania Polskę
o imperjalizm i zaborczość. Ponieważ demokracja
finska zmusila swego czasu rząd do zaprzestania dalszej wojny
z Rosjęą,gdy obóz Mannerheima chciał się łączyć z reakcją rosyjską
; dla wspólnego obalenia komunizmu,istnieje wśród jej przedstawiwie/ -jli pewna obawa przed ewentualnemi zamiarami Polski zbrojnego obalenia bolszewizmu w Rosji,względnie w sojuszu z reakcję. Pozyskanie tego kierunku dla nas ogromnie jest waźne.Kandydatem na stano. wisko głównodowodzącego w razie wojny wóród tego obozu jest generar Kivekes.
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Finlandja ; „Милли›pragnęłaby
z góry r6zostać w dobrych stosunkach z Niemcami.Wobec tego propagan@a wspólności interesów z naszej strony,w je'nym i drugim
obośie,jest konieczną,w celu pozyskania Finlandji włafnie dla
związku czysto obronnego,wyłgcznie przeciwko Rosji sowieckiej,
/wogóle niebezpieczeństwu wschodniemu,dla zagwarantowania wspólnych
naszych zdobyczy pokojowych,Dzięki posiadanym tutaj znajomościom
i wpływom,propaganda ta ma widoki powodzenia. Umówionc się rów„Mie& co do wzjaemnej kampanji prasowej.
/

W zwigzku z wrastajgcemi szansami generat a Mennerheima,
głównego pomimo wszystko landydata na głównodowodzgcego na wypadek wojny,widoczne jego ostatnio zbliżenie z nami podzisłało odpowiednio i na generała Kiyckes@ i cały ten wspomniany wyśej kierunek wojskowo-polityczny. Znaczenie Polski,jako pofgdanego sojusznika Finlandji ogromnie się podniosło i widoczne są pewne
starania,by nie daf sięubiedz wpozyskaniunasprzezNannerheime.
Wobecostatniej fazy stosunków fifsko-bolszewickich i odunigcia
“„ razie niebezpieczefństwa wojny,niema obecnie widoków na zmianę
rządu. Możemy więc tylko liczyć na wzmożenie się przychylnego nam
nacisku nań opinji publicznej.
Pod naciskiem bolszewików,minister spraw wewnętrzn. ,an—'
/
fvuori wydał raspandi-niciuna…. z Finlandji przejstawicieli

| rzędu karelskiego,Andrejewa Hybttinena.Zarządzenie to wywołało
tak potężny odruch oburzenia wśród opinji publicznej,%e musiało
być niezwłocznie cofnięte,pod oficjalnym

dobrowolny

ich wyjazd ucznił je zbytecznem. Ritavuori jest jednym z najradyralniejszych postępowców,bardzo zbliżonych do socjalistôw.Tymezasem tenże

wyjechał wraz z byłym ministrem Erichem do

Genewy,dla zreferowania tam zatargu fifńisko-karelsko- rosyjskiego.
"Put"uwafa takie wydyryga wydelegowanie przez Finlandję członka
prowadzącego wojnę z Rosją,bandyckiego rzędu,aktem wrogim w stosunku do Rosji,zăamaniem Traktatu Dorpackiego i podłą intryg3.
Па razie rząd toleruje wciąź podobne prowokacje tego jawnie bolszewickiego organu,ograniczajęc się na razie do mydalenia z "inlandji dwóch członków redakcji,Jordajskiego i Hinze.
4 stycznia b.r.,seneni Блоха w czasie wydanego przeze mnie .
na jego cześć &niadnnilwswindczył(mi formalnie,%e №
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się w ciągu

tam wybiera,przypprewszej przy pierwszej
tuacja na to pozwoli.Ofriadezyzem mu,fe
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znaczenie,dla podkreślenia

rządu,sami
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generał Enckel ma w dalszym ciggu decy
dujecywpływ na
eoncoesoo
Prezydenta i rząd. Jest on zwalczany zarówno przez
obóz Zivekesa,

jak m;:,3m przeciwny ich kombinacjom
politycznym.
Obecnie stara się on bardzo 0 вжх stanowisko zagra
nicznego przedstawiciela Finlandji,co lepiejby odpowiadało jego
ambicji i ssy
interesom osobistym.
Dnia 5.stycznia wreszcie p.Holsti zaprosił do siebi
e Posła
Sokolnickiego i zapytał się jego o znaczenie zwrot
u w jego dsklaracjà noworocznej,%e Polska byłaby Szczęśliwg,gdyb
y mogła dopomódz
do pokojowego шум–или sporu,oraz zwrotu końco
wegomałsczonogo
listu mojego do genersła Enckla. Minister odpowiedzi
ał,%e chodzi.
20 o zaofiarowanie pośrednictwa,które jednak sowie
ty już odrzuciły,0r&z ,56 w li6cie moim wyraźałem opinję polsk
ich władz wojskowych,#e jednak ma nadzieję,5e w razie odnośnej
inicjatywy ze strony
Finlandji,rzgd polski przyłączy się do tego
zdania.Przypomnisł
przytem zaproponowaną 15.grudnia forwstxeść forma
lnie konwencję,
na co dotychczas rząd fifiski nie odpowiedział.Do
dał,#e opinja
publiczna w Polsce bezwzględnie ujęłaby się
za Finlandję w razie
ataku sowieckiego,%e jednak radzi Finlandji wszys
tko uczynić,dla
utrzymania pokoju,który jest zasadniczym celem
naszej polityki.
Finlandja musi bezwzględnie pozostać w ramac
h Traktatu Dorpackiego i nie powinna równieś narażać pokoju,0 ileby
rząd sowiecki zaź9dał wydalenia z Finlandji działaczy rosyjskich
.Podobny konflikt
т байпут razie nie byłby w Polsce popularnym.Pose
ł oświadczył
równieź,%e Polska bezwgtpienia gotows jest w
zasadzie okazywać
Finlanaji bardzo daleko idgeg pomoc,lecz dopie
ro wtedy,gdy rząd
fiński pójdzie na układ,gwarantujący obu stron
om

wzajemne ko-

rzyści.P.Holsti ze swojej s rony prosił o wytłu
maczenie mu dziwnego stanowiska rządu fi
негатив 3 jednaj

strony prsyrzek} Mn-

landji poparcie w Genewie, z drugiej strony wyparł
się tego wobec
gowietów.Poseł tg sprawg zbagatelizować i m.i.powied
ział,£e Polska
podtrzymuje
tylko w ramach Traktatu Dorpackiego 1, &e
odpowiedź negatywna udzielona dla nieskomplikowan
ia sprawy sowie
tombyłęupnednlo dla zaznaczenia właśnie
lojalności zînkulunﬂmà
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munikowana p.Ernstowi,nie

wywołału

jego

sprzeciwu.

P.Holsti

туга–51;

nadrzieje,fe p.Fhrstrüm,dla ktirego oczekuje agrement,będzie właśnie
tym poźgdanym czynnym i zabiegliwym pośrednikiem.Niestety,w rzeczywisto&ci nie przedstawia tutaj nikogo,jest jelynie zausznikiem
p.Holstieg@,który równieś źadnej inicjatywy objawiać nie będzie.
P.Holsti przyznał się wobce Posła do kontynuowania poufnych
i ściśle osobistych rozmów z sowieckim chargóe d'affaires.Tegdé
właśnie dnża p.Czernych zapowiedział ostrę notę sowiecką, żądającą
wydalenia działaczy rosyjskich,przy czem p.Holstiemu udało jakoby
się wytnrgowaę pozbawienie tej noty z góry charakteru "terminowego" ultimatum. W razie otrzymania takiego,p.Holsti zapowiedział

p.Sokolnickiemu ponowne zaproszenia na naradę przedstawicieli
koalicji.Tymczasem jednak uważa on,wnioskując z tonu rozmowy z p.
Czernychem,napięcie sytuacji za nieco obniżone. W sferach sztabu
generalnego zapatrują 819 па połofenie również dosyć spokojnie.

și
„.;

Dnia 7-go b.m. odbędzie się posiedzenie rządu z udziałem

/

Frezydenta,na którem mają zapaść zasadnicze decyzje co do dalszego
kierunku polityki fifiskiej w stosunku do Rosji z jednej,oraz

)

do państw zaprzyjaźnionych (Polske)z drugiej strony.Dla możliwego

';

uniemośliwienia otrzymania spodziewanej noty sowicckiej,już w ciągu

“і";

dnia 6-go b.m. rząd zamknął na ten dzień

komunikację telegraficzną

*

z Moskwg.

т sprawie odwołania komisji reewakuacyjnej z Petershurga,rzgć sowiecki zbył milczeniem i zażgóał
wyjazdu fińskich jej członków w ciągu 24 godzin,udzielając im
niezwrocznie wiz.Opiuja publiczna Yinlaniji tym postępowaniem
sowietów w najwyższym stopniu jest oburzone. Podobna tylko niezbędny
dla ochrony majątku komisji personel ma tymczasem pozostać jeszcze
na miejscu.
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poseł {Зинаида zawiadomii swój rząd o nraychyl-

nej decyzji rzędów ‚шатё- w sprawie £ydania uwolnienia z wigzienia

generała Charpentier,obywatela fińskiogo.Polał przy tej sposobności,
żo uważa połofenie za nieco lepsze wogólo.Rzgd #ifiski tak się prze192 optymizmem,%e sztab genoralny cofug% nawet przejóciowo odwołanie
urlopów.Tymczasew zjawił się dnia 28 b.m. wieczorem sowiecki chargé
d'aff.Czernych u ministra Holsti

i postawil mu sześć zapowiedzi ,

fwiadczących o niezwykłym zaostrzeniu sytuacji : !../пишите
zaprzestanie jakicBkolwiek zakufów sowieckich w FinlandJi, 2/.odwołanie sowieckiej misji reowakuacyjnej,z propozycję uczynienia tego
samego przez rząd fifiski w stosunku

do jego misji w Moskwie,3/.Hie-

zwłoczne wywiezienie kapitałów sowicckich z Eelsingforsu do Rewla,
niezwłocznej zmiany kursu zagranicznej polityki 7inlandji,obecnis wręcz isptzacznej z jej zobowigzeniami przyjetemi
w Dorpacie, 5/.konicemnoté niezwłocznego zaprzestania fińskiej partyzantki w Karelji, 6/.odpowiedzialność Finlendji za wezelkie biefące wypadki w Finlan@ji.

и

Na tłumaczenie się p.Folstiego,Uzernych odpowiedział wręcz,
йо widzi,1% jakiekolwiek rozmowy z rzędem finlendzkim do niczego

,nie deprowedzają. Dodał,£0 koncentracja wojsk па Przesmyku ma co
prawych charakter czysto obrony,śe Јоана! rząd sowiecki nieukrywa,
fie wywołana ona została agresymnym zachowaniem Finlandji.Rzgd sowiecki mniej obecnie,nif kiedykolwiek może pozwolić na lekceważenie
jego praw.Rosja potrafi zmusić Firlandję do poszanowania przyjętych
obowigzkéw.Nicch Yimlandja nie liczy па fang czynną pomoc ze strony
państw baltyckich,lub Ligi Narodéw.P.Holsti Odpowiedział zapewnieniami o szczeroj GhQci Yimlandji utrzymywanie pokoju i dobrych stosunków sąsiedzkich z Rosję.P.Holsti uczynił p.Czernycha osobifcie
odpowiedzialnym w razie stronniczego informowania jego rządu. Odpowiedziano mu,$e dopóki Rosja nie przekona się пвосвп‘іс о dowodach
dobrej woli Pinlandji,nie mofie ћу& тоту o skutecznych rokowaniach.
Za razie Rogja ma do czynienia z uzbrojonę od stóp do głowy "inlandję (aluzja do Skydskóru) “imam tylko na sposobność napadu na

-

robotników i włościan w Rosji.Obaj politycy poźegnali się pod wra-
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zoniom niezwykłego zaostrzenia sytuacji. Po tej rozmowie pó%ay
m
jeszcze wieczorem minister
zeprogiż prze stawisieli pańtw
Intenty,ołaz kotwy i Estonji na wspólną konferencję w celu
omówienia dalszego postępowania regdn,linigtrowie Anglji i Wkoch
nzmali syfuację za tak powsfng,ce radsili utworsenie rzydu obrony narod
owej
и

i porozumienie się а депетв&ет Nannerheinom. Poser
starający się tutaj naśladować rolę

наочна Па;;детті,

YivalBy w lzyăze i bavigey sig

w bezitterosomnege Opiek na rządu fińrkiego,był
winściwie infcjatgrem

urządzania tych zebrań dyplomatyosnyon." ten sposó
b wzbudzając w тва"
śzio fińskim nadzgâgiwäâægggekÿggäçgfÿuropyâqÿciçge
on go od

ssukania

pomvcyntam,

moją

wspólneinteresy 2 Finland jg.Zbio-

rowe te konferencje nie dają oczywiście żadnego rezuliatu.
Wchec powagi chwili rząd zarządził pogotowie koleji
żelaznej.

Z powodu próby

komunistów wysadzenia jednego z najważniejszych
mostów kolejowych
w poblifu granicy,smobilizowano tam lokalny
Skydské е.
0 przejęciu opinji publicznej wypadkami świadczą
fantastyczne
pogłoski kursujące po mieście o rozmiarach przyg
otowań wojennych, tak
sowieckich, jak i fifiskich.Mam wrażenie,5e pomim
o całej gotowości
@o natychmiastowego wystąpienia Skydskóru,oraz
pewności siebie rolicj
i dofensywy pod względem ewidencji elementów
wywrotowych,giła i rezgałęzienie bojowych Organizacji komunistyc
znych w kraju,es tutaj na
Ogół nie docenianie.ﬂatumiast rachuby sowie
tów na skuteczną pomoc

(mereergen

łych czynników sg co najmniej grubo przesadzon
e.Wobec wypaćków ostatnich,rząęd zdradze wyraźną bezradność,nie widsé jedna
k jeszcze Sadnej
skłomupóci do kompromisów z vrawicg i aktywistam
i.Generał Mannerheim
nazwał wobec muie niezawarcie konwencji z Polskę
przez rząd fiński,
względnie niereagowanie na odnośną konkretną propo
zycję posła Sokolnickiego,jednym z najcięższych grzechów obecnego rzędu
,"którego prze-

bacayé jemu nie można".Poś wpływem karelczyków,0r&
z &ciólejszego obozu Kannorteima,sktywiści dojrzewają obecnie do poczucia
konieczności
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komitetu

jeszcze zdanie,fe Ffolska jest państwem

sezonovam;stabem i niepowa&nem, Realnym opiekunem
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zagmatwanej sytuacji określi zapewnie przyszłą orjentację polit
yczng Finlandji
na czas dłu$szy.
Poser Sokolnicki przypuszcza,5e w razie powodzenia
obecneĘp
"coup" bolszewickiego przeciw Finlandji nastąpi kolej
ne zacseв
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ton dosyć spokojny.Przyniła się ona do wprawienia rzędu w optymistyczniejszy nastrój po ostatniej grofbie zerwania ze strony
p.Czernycha. Nie ulega źżadnej wgtpliwości,8e paniczny nastrój,
który rzęd objawiał w ciągu całego przesilenia spowodowanym jest
znacznie mniej obawą wojny faktycznej z sowietami,niż_2£2łgaig

go_EZŻEE-2523gnalistów. Lenin i Trocki 016 рапб#
Yennoli i Holstiego są znacznie mniejszym niebezpieczeństwem od
generała Mannerheima,Równieś niepokój rządu wywołany wzmożoną
agitacją komunistyczną i gro&bg rozruchów,uzasadniony jest
lararss
ewentualng koniecznością użycia przeciwko komunistom Skydskóru,
--który w oczach rządu jest wiernym narzędziem w ręku Mannerheima
momencieewonemozsrr
i łatwo dałby się nakłonić do pełnego wykorzystania swego
zwycię-

stwa nad wrogiem wewnętrznym.Wiadomo,#e takie występienie komunistów jest właśnie marzeniem Skydskóru. Organizacja komuniśtycz—
na dosyć jest rozgałęziona i ma swoje centra w Kajanie i
komunigei rozporzgäzajg pewng ilogcig broni a nawet kmx k.m
Przedewszystkiem majg ogromne kapitały,napływające wciąż z Moskwy,
Socjaliści,którzy tutej Świadomie,czy nie sﬁiad5mie 63 Rrientamt
agentami rzędu sowieckiego,oświsdczyli w sejmie,fe sa zadowoleni
z ulegiobci regdu wobec fgdaf somieckich,%e ostatnig swoją interpelacją prmbiz chcieli tylko poméas Finlandji do supeinego oczyszczenia jej od wszelkich podejrzeń współdziałania z powtańcami
karelskimi.Zaznaczyli natomiast,&e główną przeszkodą do utrzymania
dobrych stosunków z Moskwg ich zdaniem jest dalsze istnienie SkydskAru,będgęcego ustawiczną prowokacją.OŚwiadczenie to zfredza bardza
wyraźnie bolszewickie zamiary.,
Kz@d wobec przedstawicieli koalicji,dka zaznaczenia swojej
lojalności,zapowiedział wydalenie z Finlandji rządu karelskiego,
Tymczasem nic podobnego nie nastgpiło.Karelczycy uwaśają,£e nie
znajdzie się w Finlandji Żaden policjant,lub fandarm,ktéryby w stoРека
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Stosunek Szwedów do tej sprawy uzależniony będzie głównie od
Bk

stanowiska Mannerheima,Biorgc pod uwagę,5e w sejmie na dwustu
posłów,zasiada 80 socjalistów,2 komunistów,2 chrześć.socjalistów,
26 postępowców,40 agrarjuszów,21 szwedów,26 prawiepwców, można
sobie wyobrazić trudności polityki fifiskiej.
Dnia 30/XII. przyjechał z Moskwy poseł Gyllenbógel.,
Przyjazd ten dotychczas był odkładany ze względu na napre sene
stosunki. Rzgd fiñski nie арофлі% sig na odwozanie z Moskwy

ku temu potrzeby,.
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