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.I miejsce gabinetu Moraczewskiego;przyszadł
do władzy dziś gabinet,którego skład macie w załączonych
pismach,
Motywy zmiany cabinetu były następujące:
|

Brak środków technicznych i brak możności
wytworzenia ich w Polśce zmuszał w polityce zewnętrznej
skierować w'szystkie wysiłki w kierunku uzyskania od autant“;
pomocy pieniężnej,aprowizabyjnej i uzyskania od niej broni,
Gel ten najłatwiej mógł być uzyskany przez
ugodę z narodową demokracją.
W polityce wewnętrznej chodziło mi o to,by
+

doprowadzić do

sejmu bez zbył ostrej formy walk wewnętrz-

nych,któreby mogły doprowadzić do krwi rozlewu.
Gel ten mógł być osiągnięty przez оратбіе
się na części lewicy / ludowcy - P.P.53./,co wywołało podział
|

ь

1етісу

na dwa obozy i osłabiło siłę jej

uderzeń opozycyjnych,
‘.,

Trudność polegała na utrzymaniu zgodności i
równoległości tych dwuch linji, jednej wychyłającej się z

|

konieczności polityki zewnętrznej na prawo,drugiej wychylającej się w polityce wewnętrznej na lewo.
Trudności spiętrzyły się,gdy wbrew poprzed=
nim przewidywaniom moim,że Niemey dopiero w›marcu poczną
opuszczać swoje tereny okupacyjne Oberostu,ruch ewakua-

blizkiem,

Ustępujący

rozbici

zdemoralizowani,owszem

którą
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nie
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są

wcale
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site, poważnie liczyć. Współdziałają oni

z bolszewikami i Polskę czeka konieczność wojny z tym
sojuszem niemiecko - bbolszewickim, wojny,która jedy nie Polska w całej Ruropie musi wziąć realnie na swoje
barki,
Wszystkie te fakty sprawiły,że kwestja pomoc);
entent'y stała sim sprawą najbardziej palącą i stąd
konieczność gabinetu Paderewskiego,przez którego, jak
liczę,pomoc ta będzie mogła by é uzyskana.
W myśl inst ruke ji, danej Wam przy wyjeśdzie
chciałem za cenę gabinetu fachowego uzyskać ugodę z
Komitetem Paryskim,stąd rozmyślnie przewlekałem sprawę
utworzenia gabinetu nowego,by ta koncesja mogłaby być
ciągle dla Was ceną, za którą uzyskacie kompromis z
Komitetem Paryskim

.

Trudności komunikacy jne, brak

częstszych wiadomości od Was wogóle i `іпіоггпакдіі,;]Ык
właśnie w tej kwestji gabinetu fachowego zostały posunięte Wasze pertraktacje, - uczyniły niemożliwą grę:
gabinet fachowy za ugodę z
R

Komitete Paryskim.

Katastrofalny brak amunicji,zwłaszcza nież

|

mieckiej,a przedewszystkiem zupełna pustka kasy państwowej zmusi:=ł mnie do przyspieszenia decyzji w sprawie
gabinetu fachowego. Dotychczasowy gabinet w sposób zupełnie nieopatrzmy nie postarał się o możności techniczne wybijania nowych banknotów i w ostatniej chwili,gdy
katastrofa finansowa juà savwisia,przekonal sig,%e wybi-
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janie monety może być uruchomione dopiero w połowie
- Poznańczycy,którzy mają w zanadrzu miljony
lute go.
etu
nie chcieli pieniędzy tych oddać do dyspozycji gabin
Koraczewskiego.
"Obecny cabinet fachowy ma przedewszystkiem
ułatwić uzyskanie pomocy od entent'y,która jak dotychczas
,
obiecuje ją,ale w stopniu niedostatecznym.Po drugie

ma wybrnąć z sytuacji fiqaneowej.
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listą definitywną. Rozmyślnie umieściłem na niej

osoby,które mandatu nie
zrekonstruowania listy
lewicową.

przyjug, co da pretekst do
. Lista będzie miała przewagę

W każdym razie wejdą do niej

:

Dluski ,

Sokolnickię i Sujkowski z Waszej misji; uzupełni ją
pięć lub siedem nazwi'skmśród nich napewno

Diamand

i Patek. Inne nazwiska - jeszcze nie ustalone.Ugoda z Komitetem Paryskim byłaby więc trzecim zyskiem
zmiany gabînetù.

koralnym efektem jest to,że Paderewski przez przyjęcie władzy swej odemnie uznaje przez to samo mnie jako
Naczelnika Państwa;

drugie, że przez swoje podziękowanie

skierowane do ustępufącego gabinetu uznała to,co było
dotychczas w polityce”: polskiej i staje w sprzeczności z
namiętną i bezwzględną krytyką gabinetu ze strony narodowej demokracji,potępiającą w czambw jego dotychczaśową

robotę. Narodowa Demokracja z obecnej zmiany gabinetu
nie jest zbył zadowoloną,0d. kilku dni dawała wyraz swego
rozczarowania co do osoby Paderewskiego,ajej

pryncy-

pialność będzie,zdaje się, zwiększać dystans między Paderewskim,a oficjalnemi-sferami narodowej demokracji.
, Mianowanie gabinetu fachowego wywoła trudnlości
ze strony lewicy. Chodzié będzie o to,by P,P,S, mogła
wytrzymać zwycięsko napór opozycji z dołu. Będzie to dla
niej o tyle trudnem,że od początku stawiałże jako dogmat :
Hząd Ludowo-Robotniczy. Strejk,ogłoszony jako protest
przeciw ustąpieniu cabinctu Moraczewskiego ma być przez
P.P.5. ograniczony do l-dniowej demonstracji,.

Liorg, ie

blizki termin wyborów wywoła gorączkę,która pochkonie
znaczny zapas energji i nie pozwoli wyładować jej w

,

aa

innym

kierunku,

Jak

wiecie,bąwi tu pułk, Wade,stojący oficjal-

nie na czele misji angielskiej. Jak świadczą załączone odpisy
jego not,odradza on w imieniu swego rządu akcji antyniemieckiej
w Poznańskiem. Kilka dni przedtem entent'a za pośrednictwem

i

Vyxa zażądała wycofania wojsk polskich z granic dawnych Tęgier,

|

W ostatnim czasie pułk. Wade na konferencji ze ang
chęć pośredniczenia między Paulina Rusinami. Rozwadowski nie
umiał i prawdopodobnie nie potrafi w najbliższym czasie stworzyć w Galicji Wschodniej korzystnych dla nas faktów dokonanych
przed wszczęciem pertraktacji pośredniczący ch,
Pośrednictwó to wypadnie na naszą niekorzyść,
Zlikwidować naszą wojnę z Rusinami chciałby pułk. Wade drogą okupacji Galicji Wschodniej przez wojska entent'y, a więc oku-

wr

pacji Lwowa i Borysławia, Przedstawiałem mu, że w sprawie Poznań skiego,Spiiu i Orawy rozstrzygnięcie entent'y zostało zrobione _
na niekorzyść Polski . Лиге??? sprawie Lwowa zadecyduje entent'e-4

również na naszą niekorzyśćyło każdy rząd,który takie rozstrzyg nięcie zaakceptuje padnie pod wpływem oburzenia opinji polskiej
Wyczuć się daje konkurencja między Anglją i
Francją. Dowodem fakt, ke gdy tylko pułk, nge dowiedział się
o zamiarze wyjazdu gen, francuzkiego Brthelemy z Budapesztu

do Lwowa /jutro ma być on w Krakowie wraz z 50 swoimi oficerami/, natychmiast wyjawił ochotę udania się również i ze swej
strony do Lwowa.
Wysłanie Dowbora do Poznania było celowe.

Liczę na to,że on sam i jego oficerowie tak swoją niezna jomością służby

, jak i sem zachowaniem wywołają wśród polskich

żoknierzy,b, armji niemieckiej, przyzwyczajonych do dobrych i
rozczarowanie do
odpowiedzialnych oficerów -

jego osoby

czynników politycznych.

i

Sin-wy zagraniczne będą oddane Komisji,
której skład nie-został jeszcze ustalony,a której
przewodniczący będzie Paderewski. W sklad tej

©

Komisji

wejdą wobec odmowy socjalistów jeden ludowi ec, je den
reprezentant Koła Między partyjnego i jeden z centrum

|

/Bukowiecki/,dalej reprezentanci po jednym z Galicji

:
|
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i Poznańskiego. Personalja pod tym względem jeszcze nie ust alone.

Na wojsko spadł,; następujące zadania:
1/ akcja w Galicji Wschodniej, 2/ trzymanie granicy

Sląska i Prusjaciodnich
z własnej

inicjatywy,

4/

, wyzwalających się dziś
stworzenie militaruäe‘r

fait écomplis na kresach péinocno-wschodnich przy-

najmniej co do ziemi Suwalskiej i Grodzieńskiej,
5/ wstrzymanie fali bolszewickiej na ziemie polskie.
Bolszewitśy po przez Polskę mają zamiary

|
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na Wołyniu, 3/ pomoc dla Ksiçstwà Poznańskiego,

złączyć się z bolszewizmem na zachodzie,z ruchem
Spartakusowców niemieckich, Operacje wojsk bolsze-

ważny sukces polityczny i militarny oddziałujący

„=>

wickich sowietów przez obsadzenie Wilna osiągły

niepokojąco na społeczeństwo,apodniecająco na bolszeж4 за 1о ка 1 пу .
Prócz tego wojsko musi spełniać zadanie

Akcja wojskowa przeciw Rusinon

zmusiła

bardzo znaczne siły skierować na ten teren. Tem
samem front przecliw bolszewikom jest bezwzględnie za
słaby i nie wystarczający i grozi tem,że siły polskie

а

$'a-zy mania wewnątrz kraju ładu i porządku.,

\

naporu bolszewickiego nie zdołają wytrzymać, Pozatem
kraj przengysyłlgć wszystkich wojsk bojowo gotowych
został ogołocony z oddziałów jako tako wyświczonych
i wydyscyplinowanych,co może pociągnąć za sobą
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