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być
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Anglja

Polskich

angielsko-

z Bolszewikami

Ęogłaby projekty nasze po-

przeć w Paryżu.
Go do sprawy rozpoczęcia rokowań pokojowych Estońsko-Bolszewickich
Gregory był zdania,że nie należy żeby pojedyńcze państewka zawierały osobno
pokój, a żeby stworzyć porozumienie Polsko-Estońskó-Łotewsko-Finlandzkie,
któreby wspólnie, pod egidą Folski,postawiło bolszewikom warunki.
Gzy jednak Aljanci wogóle staną na gruncie zawierania pokoju z #olsze
wikami tego Gregory nie mógł powiedzieć. Rząd Angielski,ma, z jednej stroпу; do wytrzymania atak prawicy, poparty przez miarodajne cìynniki War Office'u,którzy uważają opuszczenie Kołczaka i Venikina za hafbe dla Anglji
i, z drugiej strony, żądanie lewicy chcącej zaprzestania awantury rosyjskig
W tych sprzecznych dążeniach Foreign Office i p.Lloyd George nie mogą się
zdecydować na stanowczą akcję. 8
Po tej rozmowie Łelegrafowałem do Ministerjum Spraw Zagranicznych
/Depesza Nr.21/i,czując,że spraÿa naszej mocarstwowej potęgi wchodzi w fazę
ostateczną, pojechalemlna dwa dni do Paryża,ażeby otrzymać dyspozycje od
Prezydenta Paderewskiego. Do tego czasu unikałem widzenia się z bardziej
decydu jacymi cźynniknmi w F.0.gdyż, nie mając dyrektyw, obawiałem się,by
się nie posunąć zbÿt daleko, W Paryżu zastałem Pana Prezydneta podzielającego w zupełności mójppogląd, ale dowiedziałem się o stanowisku Najwyższej Kady wykluczające, na razie, jakiekolwiek finalizowanie.Namawiałem
jednak Pana Prezydenta na przyjazd do Londynu dla omów/ienie az jeszcze
tych zagadnień z p. Lloyd Geforgem,który jest podobno,prócz w sprawie galicyjskiej lepiej ala Polski usposobiony.Przyjazd Pana Prezydenta byłby
korzystnym:
ì/ Ze względu na wywarébe nacisku na Lloyd Georg@'a

w sprawie Ga-

licji Wschodniej.
2/ Dia pozyskanig jego poparéia w Paryżu, co do gwarantowania neutral
ności Niemiec w razie wyprawy polskiej przeciwko von der Goltz'owi z ramiBnia aljantów.
3/ Dla omównie doniodłych kwesti wyżej wyłuszczonych,tyczących się

wysunięcia Polski,jako mocarstwa decydującego na Wschodzie,a około którego
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zapatrywaniach.Dowiedaia-
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raport
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Polska-

jako klucz całej sytuacji i projekt

skupienia Lotwy£Li twy-Ukrainy , ewentualnie Białej-Rusi,przy Polsce, jako jedynie rozumne rozwiązanie.Lord Curzon miał aprobować ten raport i posłać
go natychmiast Lloyd Gerrge'owi,jeszcze wtenczas bawiącemu w Faryżu.Powną
zmianę Lloyd George'a w traktowaniu apra; Polski przypisuję temu raportowi,
stanowisko zaś w sprawie Galicji Wschodniej jeśt prawdopodobnie świeszką,
postawioną lewicy,która uważa nasze imperjalistyczne zamiary na Galicję
Wschodnią, jako kamień śbrazy między nią a Polską.
Te wtorek 15.b.m.Rzad Angielski wysłał telegram do Estończyków,by
broń Boże nie zawierali pokoju z Bolszewikami bez porozumśśnkia z innymi
beliigerentami i ze Anglja jest gotowa dać Estończykom doradèe - Anglika.
Dowodzi to, że myśl wspólnego kroku na Wschodzie zaczyna przybierać konkretną formę.
Delegat Taryby Czapiński,który był w tych dniach w Foreign Office
został zapytany,jak Litwa przyjęłaby propozycje Unji 2 Polska.Czapiñski
odpowiedział,że o ile Litwa w takim wypadku otrzyma Wilno,to na każdą A
federację w Polską pójść gotowa.
Raz jeszcze zaznaczam,że wchodzimy w fazę decydującą o naszej przyszłości,że w Anglji można pbecnie najwięcej uzyskać, i że należy mi dać
konkretne dyrektywy,abym mógł z decydującymi czynnikami o kwestji Wschodniej
fozmawiać. Wiadomości przysłane za Nr. 2502/71 / DII 26/ z dnia l5.września
uważam za wskazówkę,że M.S.Z. podziela moje poglądy i że sprawę mogę prowadzić śmielej w kierunku projektu federalistycanego.
E.Sapieha m.p.
Londyn,23.wrzesnia 1919.
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