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`elem oéracowania àest éròedstawienie dòiałalności włoskich còłonków 

`ommissione EjissioneF fnteralleata in moloniaK aecóòàę o àeà ìtworòeniì éowòięła 

kaàwóżsòa oada toàenna w maróżì OO stócònia NVNV rKI a więc ì érogì dóskìsài nad 

éokoàemK t àeà skład òwócięskie mocarstwa delegowałó éo dwóch éròedstawicieli – 

cówilnego i woàskowegoI éròógotowanóch do roòéoònania sótìacài na òiemiach 

éolskichK pkoméletowanie takiego składì nie bóło łatweK mo érostì wśród bardòieà 

ònanóch éolitóków i woàskowóch brakowało ekséertów od séraw éolskichNK 

w koniecònościI ale też òe wòględì na naéięte stosìnki na wschodnich rìbieżach 

ksòtałtìàąceà się granicó molskiI w składòie komisài ònalaòłó się osobó ònaàące sérawó 

rosóàskieK mròewodnicòącó goseéh koìlens bół nie tóle bółóm francìskim ministrem 

woànó i skarbìI ile ambasadorem w oosàiI skąd éowrócił w końcì NVNU rKI o còóm 

informował „janchester dìardian” NQ grìdnia NVNU rK gak bardòo sérawó rosóàskie 

interesowałó obradìàącóch w maróżì éolitóków świadcòó séotkanie òorganiòowane ò 

ambK koìlensem na nìai d’lrsaó ò ìdòiałem éreòódenta tilsonaI éròedstawiciela 

gaéonii oraò éremierów i ministrów séraw òagranicònóch mocarstwOK toàskowóm 

còłonkiem jisài ò ramienia crancài bół genK eenri Albert kiesselI także maàącó òa sobą 

doświadcòenie rosóàskieI gdòie bół w sòefem misài woàskoweàK lbì tóch wóbitnóch 

éròedstawicieli jisài éoònał genK diovanni ionghena oomeiI któró od OP lìtego NVNS rK 

bół sòefem jissione jilitare ftaliana éresso il dran nìertiere denerale in oìssiaK gak 

                                                
N bkséertem w dosłownóm sensie bół oobert eK iordI érofesor historii w earwardòieI aìtor teòó 

doktorskieà oéìblikowaneà w NVNR rK i dotócòąceà drìgiego roòbiorì molskiX wódK éolskie NVTPK ld 
éołowó NVNU rK bół on w grìéie qhe fnèìiró éròógotowìàąceà éod kierownictwem éłka eoìsa 
amerókańską wersàę éokoàowąK 

O AmbK koìlens w oéinii crancesco qommasiniego bół osobą w komisài centralnąW „òe wòględì 
na rangę w dóélomacài oraò éròesòłość éolitócòną éròewóżsòał o całe niebo wsòóstkich còłonków teà 
misài” EcK qommasiniI ldrodzenie molskiI tarsòawa NVOUI sK OTUFK 
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to àìż éròed lató òaìważył érofK Antonello BiaginiI genK oomei od marca do 

éaźdòiernika NVNU rK bół àedónóm éròedstawicielem tłoch éròó ròądòie bolsòewickimK 

kieòależnie od sòcòególnie wówcòas ważnóch obowiąòków séocòówaàącóch na nim 

àako sòefie misài woàskoweàI òmìsòonó bół do wóéełniania òadań o charakteròe 

dóélomatócònómK mròeróżnóch incódentów nie mogło brakować i nie brakowałoK mo 

éowrocie do kraàì òostał `aéo di ptato jaggiore del coréo di `avalleriaK walicòół 

ìdòiał w chwalebneà dla tłochów bitwie sittorio senetoPK 

Bogate doświadcòenie òdobóte w bìròliweà oosài bóło dobrą rekomendacàą dla 

genK oomei àako włoskiego còłonka jissione fnteralleata in moloniaK modkreślaàąc 

dwoàaki charakter jisài – a więc międòónarodowóI àako reéreòentanci ententó oraò 

narodowóI àako éròedstawiciele konkretnóch éaństwI genK oomei – éodobnie àak i 

éoòostali – wóstęéował w obì tóch rolachK misane éròeò niego raéortó i informacàe bółó 

więc wósółane éròede wsòóstkim do `onsiglio pìéremo di dìerraJpeòione ftaliana oraò 

aelegaòione ftaliana éer la maceI peòione jilitareK w kolei informacàe cówilnego 

còłonka jisài jiędòóalianckieàI któróm ò ramienia tłoch bół minister éełnomocnó 

`esare diìlio jontagna bółó adresowane do ministra séraw òagranicònóch pódneó 

ponnino lìb beòéośrednio do maróża do aelegaòione ftaliana éer la maceQK 

qak àak éròedstawiciele tłoch informowali swoichI narodowóch éròełożonóchI 

tak samo éostęéowali crancìòiI Brótóàcòócó i AmerókanieRK t sìmie więc do kilkì 

ważnóch stolic docierałó informacàe redagowane éròeò osobó doświadcòone w 

dòiałalności dóélomatócòneà i woàskoweàI które na ogół wiernie odòwierciedlałó obraò 

sótìacài odradòaàąceà się molskiK geśli w teà koreséondencài kładòiono nacisk na sérawó 

sòcòególnie interesìàące dane éaństwoI to w informacàach éròekaòówanóch do maróża ò 

éodéisem éròewodnicòącego jisài ambK koìlensa éreòentowano ìògodnione 

stanowisko wsòóstkich àeà còłonków lìb referowano dóskìsàęK pekretariat honferencài 

mokoàoweà na ogół nie fatógował się ò àakimikolwiek reakcàamiK katomiast ròądó 

mocarstw éorìcòałó swóm éròedstawicielom w jisài jiędòóalianckieà różne òadaniaK 

fch oficàalnó charakter nie éoòostawia wątéliwościK qak więc tròeba bó ìònaćI że 

                                                
P AK BiaginiI ia jissione jilitare ftaliana in oussia e il riméartio dei érigionieri di guerra EKKK)I 

wW ia érima guerra mondiale e il TrentinoK Convegno fnternazionale EKKK) Atti  a  cìra  di  pK  BenvenìtiI  
oovereto NVUMI sK RTVX òobK też tegożI fn oussia fra guerra e rivoluzioneK ia missione militare ftaliana 
N9NR–N9NUI ooma NVUPI także tegoż fl generale diovanni oomeiJionghenaI wW ptato jaggiore 
dell’esercitoK rfficio storicoK jemorie ptoriche militariI ooma NVUQI sK PTTJQMPK 

Q jinK éełnomocnó ff klasó jontagna bół éròed woàną ambasadorem w mersàiI éóźnieà w drecàiK 
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éròóàaòd jisài do molski NO lìtego NVNV rK oònacòał ìònanie éaństwa éolskiego de factoI 

acòkolwiek na formalne éotwierdòenie tego faktì w tarsòawie nadal ocòekiwanoK mo 

ptanach wàednocòonóchI które ìònałó ròąd maderewskiego PM stócòniaI stosowne 

dokìmentó éròekaòałó także éoòostałe mocarstwaK jinK jontagna ìcòónił to OT lìtego 

w imieniì króla włoskiegoK ldéowiedź ròądì éolskiego bóła adresowana do A pan 

bxcellence jounsier diulio Cesare jontagnaI jinistre mléniéotentiare de pa jagesté 

le ooi d’ftalieSK 

t kreśleniì òadań dla jisài lideròó włoscó – éremier lrlando i minister 

ponnino nie bóli séecàalnie aktówniK modcòas éosiedòenia kaàwóżsòeà oadó toàenneà 

OO stócònia NVNV rK w maróżìI ponnino òatrosòcòół się àedónie o toI abó owa jisàa 

éostarała się nakłonić molaków do ogranicòenia ich aktówności „do stawiania oéorì 

bolsòewikom”TK rwaga ta oònacòała àednakI że minK ponnino trafnie odcòótał wielkie 

obawó „tielkieà aòiesiątki” dotócòące òamiarów miłsìdskiego odnośnie wschodnich 

granic molskiK mròekonówał bowiemI że granice òachodnie molski ìstalą mocarstwaI 

natomiast wschodnie òależą wółącònie od aktówności molakówUK oóżnie naòówanó 

érogram éowrotì molski do stanì terótorialnego éròed roòbiorami Edla wielì éo érostì 

iméerialistócònóF nieéokoił liderów konferencài éokoàoweàK t grę wchodòił éròecież 

koméleks séraw rosóàskich ò sòeroko roòìmianóm bolsòewiòmem na còeleI któróm 

interesowano się éowsòechnieK Bół on wśród naàważnieàsòóchI ale także naàbardòieà 

ekséloatowanóch dla ìòasadnienia éròeróżnóch teoriiI kombinacàiI obaw i nadòieiK 

pkoro róòóko roòlania się „còerwoneà òaraòó” bóło éoważneI to i éótanie o tamó 

éowstròómìàące ten éotok – doniosłeK pérawa ta bóła obecna we wsòóstkich dóskìsàach 

i roòważaniach liderów konferencài éokoàoweà dotócòącóch molskiI chociaż còęsto tólko 

éośrednioK  jożna  też mówić o  swoisteà  rówaliòacài  międòó  molską a  kiemcami  o  toI  

które ò tóch éaństw àest bardòieà éredestónowane do roli tamó antóbolsòewickieàK 

wraòì do roli teà wódawała się bóć bardòieà éredestónowana molskaI niż nadal 

òrewoltowane i éodminowane séołecònie kiemcóK pkoro takI to należało òdecódować 

się na „wòmocnienie armii éolskieà àako barieró éròeciwko bolsòewiòmowi” – mówił 

                                                                                                                                          
R gaéonia òreòógnowała ò delegowania swoich éròedstawicieli do składì jisàiK 
S AAkI jpwI sógnK VNUI kK NJOK 
T pérawó éolskie na konferencji éokojowej w maróżu w N9N9 rK aokumentó i materiałóI 

tarsòawa NVSTI tK ffI sK QQK 
U morK mKinK AK `òìbińskiI talka gózefa miłsudskiego o nowó kształt éolitócznó buroéó 

ŚrodkowoJtschodniej w latach N9NU–N9ONI qorìń OMMOK 
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genK oomei NR lìtego NVNV rK w gronie còłonków jisàiVK ttórował mì minK jontagnaI 

któró dwa dni éóźnieà wobec tego samego gremiìm wskaòówał na koniecòność éilneà 

éomocó materialneàI w tóm aérowiòacóàneàK térawdòie w molsce nie ma bolsòewikówI 

àednak „òarodek bolsòewiòmì àest wsòędòie i należó obawiać sięI bó ò éowodì nędòó 

lìdności ten òarodek nie ònalaòł séròóàaàącego terenì i nie roòwinął sięK iìdòieI któróm 

brakìàe wsòóstkiegoI łatwo ìlegaàą mirażowi teorii komìnistócòneà i ìsłìchaàą bóć 

możeI éodżegań do rabìnkì”NMK 

mròekonanie minK jontagnaI nie còęsto òresòtą angażìàącego się w séoró 

międòó còłonkami jisàiI ònalaòło odòwierciedlenie w raéorcie będącóm 

éodsìmowaniem dòiałalności jisài w molsceK aostròeżono wérawdòie ogranicòoną 

aktówność éartii komìnistócòneà i rìchì bolsòewickiegoI ale ich aéele mogą bóć 

skìtecònieàsòe àeślibó dosòło do roòcòarowania ò éowodì éròebiegì granicI còó 

niewóstarcòaàąceà éomocó materialneà òe stronó soàìsònikówK „geśli éomoc nadeàdòie 

sòóbko wódaàe sięI że òrów éolskiego éatriotóòmì òatriìmfìàe nad wsòelkimi intrógami 

internacàonalistów”NNK 

Źródłem dodatkowóch komélikacài w éolskieà éolitóce wschodnieà bółó 

mesàanistócòne aséiracàe panta pede i éolskich hierarchów katolickichK modeàmìàąc ten 

wątek tròeba òaònacòóćI że òanim w tarsòawie NO lìtego NVNV rK éoàawili się włoscó 

còłonkowie jisài jiędòónarodoweàNO dòiałał tam àìż od maàa kilkì osobowó òeséółI na 

còele którego stał wiòótator aéostolski ksK Achilles oattiK Bóli oni faktócònie 

éierwsòómi włoskimi obserwatorami rodòąceà się molskiK mròekaòówane do oòómì 

raéortó o różnóch aséektach obserwowaneà ròecòówistości bółó éròeònacòane wółącònie 

do kardónała sekretaròa stanìK l rodakach bawiącóch także w tarsòawie w ogóle nie 

wséominałI świadom trwaàącego nadal konfliktì o tòwK kwestię ròómskąNPK qakże jisài 

éoświęcił ledwie dwie wòmiankiK mierwsòą NN marca NVNV rKI kiedó òaìważył istnienie 

jisài òłożoneà ò tak wielì sòacownóch osób „któróch bółem érekìrsorem”K możegnał 

                                                
V pérawó éolskieI tK ffI sK OQMK 
NM pérawó éolskieI tK fffI sK PNK 
NN pérawó éolskieI tK fffI sK TVI UPK 
NO t składòie grìéó włoskieà bóli także màr diìseéée ptabileI két ieoéoldo sentìri i éorK 

ionghena oomei Ewg informacài érasowóchF nie licòąc éersonelì éomocnicòegoK t sìmie okK NM osóbK 
NP péór ten ciążył też na stosìnkach ò éaństwami tròecimiK molski attaché woàskowó informował 

kacòelne aowódòtwo tmI że òbliżenie się do àedneà stronó tego konfliktì wówołìàe wrogość drìgieàK 
„tóstarcòó òłożyć éierwsòą wiòótę ì àedneà żebó ì drìgieà nie otròómać éosłìchania ò éowodì chorobóI 
wóàaòdì còó inneà ròekomeà éròesòkodó”K `At lddòiał ff kKaI pòtab deneralnóI tecòka NVVI hwK QJkr 
UTPOLffX raéort attache màr monińskiegoI beò datóK 
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jisàę informacàą naéisaną P kwietnia NVNV rKW „eo semére temìto di non bìone 

inflìenòe „intesistiche” Eforse è da dire „intesistico – massoniche”FX certamente le 

éotenòe dell’fntesa non si occìéano della molonia érecisamente éerché essa è cattolica e 

devota alla panta pede Eora anche i giornali cominciano a toccare gìesto tastoF”NQK 

kie dostròegł też włoskich còłonków jisài jiędòóalianckieà ambK crancesco 

qommasini w ònaneà książceI któreà séecàalną ìwagę éoświęca érofK hròósòtof 

ŻaboklickiK qommasini martwił sięI że éròewodnictwo òłożone w ręce ambK koìlensa 

òroòìmiano w molsce àako ìònanie éròewagi interesów francìskichK frótowało go teżI że 

w éotocòneà mowie wóstęéìàe ona àako „misàa koìlensa”K qómcòasem àakiekolwiek 

wónosòenie àeà òasłìg nie może wchodòić w gręI skoro bóła źle ògranąI a éowieròone àeà 

òadania wóéełniała éowieròchownieK wamiast wółącònie òbierać informacàe jisàa – wg 

qommasiniego – wdała się w sérawóI które absolìtnie do nieà nie należałóI àak konflikt 

éolskoJniemieckiI éolskoJìkraiński w dalicài tschodnieà còó éolskoJcòeski na Śląskì 

`iesòóńskimNRK 

tómienione obsòaró òainteresowania wómìsòałó dìżą mobilność còłonków 

jisàiI éròemiesòcòaàącóch się na séore odległościI òwókle w séecàalnóch éociągachI 

które ròecò àasna istnieàąceà infrastrìktìró nie mogłó éròeskocòóćK qrwaàące niemal dwa 

miesiące éeregrónacàe éo òiemiach éolskichI nie mówiąc o licònóch séotkaniach 

towaròóskichI stwaròałó okaòàę do roòmów na temat séraw éolskichK `òłonkowie jisàiI 

ìwòględniaàąc ogólne kierìnki éolitóki swego éaństwaI dóséonowali éewnóm 

marginesem swobodó éoòwalaàącóm ìkaòać własne éròekonaniaI a òwłasòcòa sóméatieK 

drìéa włoska dóséonowała atìtem w éostaci kétK ieoéoldo sentìriI któró ożenionó ò 

molką nie tólko ònał historię i kìltìrę kraàì małżonkiI ale swobodnie mówił éo éolskìK 

ka tle éoòostałóch mówiącóch éo francìskì Eéoòa AmerókanamiNSF bóła to ìmieàętność 

ò éowodòeniem wókoròóstówana éodcòas séotkań w gronie „érostóch lìdòi”I 

òachwóconóch możliwością beòéośredniego kontaktì ò ważnómi osobami „òe świata”K 

kieàednokrotnie owóm kontaktem bóło kilka słów wóéowiedòianóch éo éolskì 

ò wsòechobecną wówcòas éolską wersàą sive la mologneI bó wokół delegacài włoskieàI 

                                                
NQ Acta kìntiatìare molonaeK qomìs isffK Achilles oatti ENVNU–NVONFI volK QI editit ptanislaìs 

tilk pawI oomae NVVUI sK NQTI ORQK 
NR cK qommasiniI ldrodzenieI sK NOK 
NS Bóła to w éracó jisài ìciążliwa ìłomnośćK aochodòiło nieraò do sótìacài éaradoksalnóchI 

kiedó néK minK jontagna stresòcòał roòmowęI którą w àęòókì angielskim éròeérowadòał ò genK hernanI 
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włoskich mìndìrów skìéiała się sóméatiaI odwołìàąca się do éròesòłości ważneà dla 

obì narodówK fstotnó ładìnek tóch elementów odnaàdìàemó w okolicònościowóch 

éròemówieniach – éowitalnóch còó éożegnalnóchI ale też w toastachI licònóch w owóm 

radosnóm dla molaków còasieI choć éròecież wcale nie dostatnimNTK toàciech horfantóI 

wóbitnó dòiałacò nieéodległościowóI dłìgoletni éoseł do seàmì érìskiego wònosòąc 

kielich na ìrocòósteà kolacài O marca NVNV rK w moònaniì takie słowa skierował do 

éròedstawicieli tłoch w jisài jiędòósoàìsònicòeàW „ptosìnki éròóàaòne łącòółó òawsòe 

molskę i éiękną wasòą oàcòóònęK ltròómówaliśmó od was wiedòęI sòtìkę i ìmieàętność 

éolitócònąK karód éolski òawdòięcòa wam w ònacòneà còęści toI ò còego àest dìmnó 

obecnieK tó roòéocòęliście walkę òa wasòą wolnośćI nieéodległość i òàednocòenieI 

naàleési sónowie nasòeà oàcòóònó stanęli éod wasòómi sòtandaramiI abó walcòóć 

éròeciwko wséólnemì wrogowiK 

gest wóàątkowa analogia międòó nasòómi wósiłkami dla odòóskania wolności ò 

wasòómiK qo też naród włoski odcòìwał żówo nasòe niesòcòęście i sóméatóòował ò 

namiI ilekroć chwótaliśmó òa brońI abó bronić nasòeà oàcòóònóK kie òaéomnimó nigdóI 

że w ciągì strasòliweà woànóI którą roòéętał militaróòm érìskiI naród włoski bół 

éierwsòómI któró éròeò éarlament swóà żądał molski wolneà i òàednocòoneàK wa tę 

sòlachetną éostawę éròóàmiàcie nasòe gorące éodòiękowaniaI wóraòó sòcòerego 

éodòiwìK hrew włoskaI która tak obficie éròelaną òostałaI także òa wóswobodòenie 

molskiI będòie cmentaròem sòlachetnómI któró ìtwierdòi na òawsòe éròóàaźń międòó 

Włochami a molskąK 

kiech żóàą dòielne i éiękne tłochó”NUK 

Słowom tómI ocòówiście éròedrìkowanóm w gaòetachI wtórowałó tekstó 

wónosòące ònacòenie jisài àako ciała niemal wsòechwładnegoI które òagwarantìàe 

molsce realiòacàę àeà éostìlatówI maròeń nawetK alatego wcale nie àest odosobnionó 

tekst étK „tielki dòień” naéisanó ò éowodì éròóàaòdì jisàiW „wsòóstkie wielkie 

wódaròenia ò éròesòłości àak éròóàaòd lttona fff còó kaéoleona bledną wobec 

                                                                                                                                          
àak to miało mieàsce éodcòas éosiedòenia jisài jiędòósoàìsònicòeà NR lìtego NVNV rK w tarsòawieI éorK 
pérawó éolskieI tK ffI sK OQMK  

NT denK `arton de tiart naéisałI że éròóbówsòó do moònania wéadł „w wir konferencài òa dniaI a 
kolacài i balów co wiecòór”K AK `arton de tiartI tséomnieniaI „wesòótó eistorócòne” NVUUI tK USI sK VTK 

NU aòiennik moònańskiI QKMPKNVNVI sK OK 
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ònacòenia dòieàowego teà ìrocòóstości będąceà sómbolem éròóàaźni i éròómieròa 

wolnóchI nieéodległóch i równoròędnóch narodów świata cówiliòowanego”NVK 

doséodaròe ò natìró ròecòó bóli bardòo ostrożni abó wónosòeniem òasłìg i 

ònacòenia éewnóch gości nie òraòić sobie éoòostałóchI na ogół drażliwóch na tle 

własneà éoòócài i òasłìgK crancìòów wósìwaàącóch się ò różnóch racài na mieàsce 

éierwsòeI éoòostali còłonkowie jisài traktowali racòeà chłodnoK Brótóàski ekséert 

woàskowó genK `arton de tiart odnotowałI że crancìòi „ani na chwilę” nie éoòwalali 

òaéomniećI że molska leżó w àeà sferòe wéłówówK „crancìòi ò ròadka tólko òadawali 

sobie trìd éostęéowania ò taktem i nie ònosiliI bó àakakolwiek éomoc bóła 

éròekaòówana molsce inacòeà niż òa ich éośrednictwemK hażdó gest innego éaństwa 

ìważali òa ingerencàę”OMK w kolei genK crancis hernan ò rpA w raéorcie ò NN kwietnia 

NVNV rKI adresowanóm do tilsona ò wóraźną niechęcią éisał o militaróòmie francìskim 

éròenosòonóm do molskiONK peéaratóstócòne kontaktó francìskich còłonków jisàiI 

òwłasòcòa ich ekséerta woàskowego genK kiessel ò miłsìdskim oraò innómi 

éròedstawicielami armii i ròądì éolskiego wówołówałó różne niechęciI alarmó nawetK 

denK oomei w raéorcie ò ON lìtego NVNV rK informował o élanach éostawienia àako 

organiòatora woàska éolskiego właśnie genK eenri AK kiesselaK geśli taka kombinacàa 

òostanie ìskìtecònionaI to dominacàa crancài w teà còęści bìroéó będòie miażdżącaI 

gdóż obeàmie także `òechó i tęgróOOK t raéorcie éodsìmowìàącóm swóà éobót w 

molsce genK oomei ìchólił się od wóéowiedòi na temat woàskowóch efektów jisài 

éisòącW `irca la organiòòaòione dell’esercito éolacco la `ommissione non éotè érendere 

conclìsioniI éoichè la cranciaI can trattative seéarate érovvide ad assicìrarsi la 

esclìsività di tale iméortante lavoro”OPK 

tséomnianó wóżeà genK kiessel éròekonanie o sweà ìéròówileàowaneà éoòócài J 

nie  tólko  w  jisàiI  ale  molsce  w  ogóle   Jmanifestował na  różne  séosobóK  `hętnie  też 

wóéròedòał innóch woàskowóchI còó to wóżsòóch rangą còó stażemI éodcòas ceremonii 

éowitalnóch ò ìdòiałem koméanii honorowóchK mostęéowanie to éodcòas éowitania w 

                                                
NV aòiennik moònańskiI OKMPKNVNV rKI sK NK 
OM AK `arton de tiartI tséomnieniaI sK PN i nK 
ON oK ptK BakerI toodrow tilson and torld pettlementI dloìcester EjssF NVSMI tK fffI sK OOQJ

OORX nawiasowo można dodaćI że genK hernan bół naàbardòieà „òniesmacòonóm” còłonkiem jisàiI 
negatównie ìséosobionóm do wsòóstkiego co nosiło steméel francìski Ełącònie ò àęòókiemFI ale także 
dróg dla séecàalnie sérowadòonego „cadillaca”K 

OO Archivio del jinistero della aifesa Addetti jilitariI volK NPMI raéort ON lìtego NVNV rK 
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moònaniì genK oomei skomentował sarkastócònie mówiąc do głównodowodòącego 

woàskami wielkoéolskimi genK aowboraJjìśnickiegoW „ldnosi się wrażenieI àakobó w 

skład misài wchodòili wółącònie crancìòi”K rwaga taI skierowana do organiòatora 

ìrocòóstości wówołała àego fìrięI którą wóładował na éròóéadkowo séotkanóm oficeròe 

éolskimOQK 

kasilaàące się i éogłębiaàące séoró w maróżìI w któróch ocòekiwania włoskie nie 

ònaàdowałó ani soàìsòników ani òroòìmieniaI éròekładałó się mimo wsòóstko na 

stanowisko òaàmowane w łonie jisài éròeò minK jontagna i genK oomeiK kiewielkie 

òainteresowanie lrlando i ponnino dla séorów dotócòącóch losów dalicài tschodnieà ò 

iwowem na còele séowodowało analogicòną éostawę włoskich còłonków w jisàiK 

SądòęI że minK jontagna ìchólał się od éodróżó do iwowaK t sótìacài gdó genK oomei 

òaangażowanó bół w sérawó Śląska `iesòóńskiegoI w składòie éodkomisài 

„galicóàskieà” maàąceà naròìcić molakom i rkraińcom roòeàmI tłochó reéreòentował 

màr diìseéée ptabileK gego éoòócàa ò natìró ròecòó bóła słabsòa wobec generałów ò 

crancài i tielkieà Brótanii oraò aìtorótatównego delegata ptanów wàednocòonóch érofK 

iordaK rdòiał tego ostatniego dowodòiI że éodkomisàa nie miała wółącònie charakterì 

woàskowegoK 

tóérawa ta òakońcòóła się òraòì sìkcesem gdóż OPLOQ lìtego osiągnięto 

òawiesòenie dòiałań woàskowóchI które bóło éròedłużane aìtomatócònie àeśli żadna òe 

stron nie wóéowie go ò NOJgodòinnóm wóéròedòeniem éròed negocàatorami alianckimiK 

mroblem w tómI że o sìkcesie można bóło mówić tólko tódòieńK `òłonkowie jisài nie 

skrówali sweà beòradności wobec konfliktì éolskoJìkraińskiegoK denK Berthélemó 

referìàąc Q marca w moònaniì efektó dòiałań éodkomisàiI która òakońcòóła fiaskiem swą 

misàę na wschodòie mówiłI że w wónikì agresównóch dòiałań rkraińców dosòło do 

òniewagi ententóI któreà érestiż òostał „éoważnie narìsòonó”K jinK jontagna 

komentìàąc sótìacàę òaìważyłI że ìéadek iwowa „ònalaòłbó fatalnó oddźwięk w 

éolitóce wewnętròneà molski i nastąéiłobó róòóko wówołania tam éoważnóch 

roòrìchów”ORK qakieà ewentìalności chciał też ìniknąć genK oomeiI któró ON marca 

                                                                                                                                          
OP AK dionfridaI jissioni e addetti militari in molonia N9N9–N9OPK ptato jaggiore del’bsercitoK 

rfficio ptoricoI ooma NVVSI sK ONUK  
OQ aK hęsòóckiI w dni éowstania wielkoéolskiegoK moònań OMMRI sK RPK 
OR pérawó éolskieI  tK  ffI  sK  ORRX  sòcòegółowo  omawia  oK  dalìbaI  „kiech nas rozsądzi miecz i 

krew”K honflikt éolsko−ukraiński o dalicję tschodnią w latach N9NU−N9N9K moònań OMMQI sK NMV i nK 
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éostìlował włącòenie dalicài tschodnieà do molskiK qakie roòwiąòanie dałobó wséólną 

granicę ò oìmìnią i éowstanie „barieró éròeciwko niebeòéiecòeństwì òe wschodì”OSK 

wgodne ò éolskimi éostìlatami stanowisko włoskich còłonków jisài 

jiędòósoàìsònicòeà éoàawiło się także éodcòas éodsìmowìàącóch obrad w maróżì U 

kwietnia NVNV rK modcòas gdó sir bsme eoward ò tielkieà Brótanii i érofK iord ò rpA 

chcieli ò roòstròógnięciem tego éroblemì còekać aż ìkonstótììàe się ròąd w oosàiI daàąc 

w międòócòasie molsce mandat do administrowania tóm obsòarem ò ramienia iigi 

karodówI genK oomei wolał abó „òagadnienie òostało roòstròógnięte natóchmiast éròeò 

éroste i òwókłe éròóònanie go molsce”OTK  

wasógnaliòowana éowóżeà włoska wstròemięźliwość w sérawie ìkraińskieà 

miała ten éoòótównó skìtekI że i odiìm nieéowodòenia mediacài alianckieà w tóm 

obsòaròe bóło éroéorcàonalnie mnieàsòeK mowóżsòe stwierdòenie można odnieść także 

do érowadòonóch éròeò dwa tógodnie negocàacài w moònaniì w sérawie warìnków 

wérowadòenia w żócie l’armistiòio a qrevirsi NS febbraio NVNVK molacó ìsilnie 

òabiegaliI abó koleàne éròedłużenie roòeàmì ò kiemcami obeàmowało także moònańskieI 

obàęte éowstaniem wielkoéolskimI roòwiàaàącóm się od OT grìdnia NVNU rK tiedòieli 

dobròeI że w konfrontacài ò éròógotowówaną do akcài ofensówneà armią niemiecką 

EéokonanąI ale nie roòbitą!F oddòiałó éowstańcòe bółó beò sòansK kiemcó òaś traktowali 

éowstańców àak bìntowników i seéaratóstówI gdóż roòeàm éodéisanó w `oméiègne 

ìwòględniał na wschodòie éròebieg granicó kiemiec wedłìg stanì ò NVNQ rK 

t teà dramatócònie się ìkładaàąceà sótìacài genK oomei w séosób àednoònacònó 

éoéarł òabiegi molaków abó éròedłużenie roòeàmì ò kiemcami òawierało òalecenie 

òaéròestania dòiałań woàennóch w moònańskiemK t érotokole ò éosiedòenia jisài NP 

lìtego NVNV rK òaéisanoI że genK oomei „nalega na koniecòność ìregìlowania sérawó òa 

éomocą klaìòìli roòeàmoweàK `hodòi o òagadnienie militarneI które éowinno bóć 

ìregìlowane séosobem militarnómK ooòeàm stworòó w moònańskiem nową sótìacàęI 

daleko bardòieà koròóstnąI niż sótìacàa obecnaI któreà brak àasności”OUK pòcòególnie 

nieéokoiło go ìżócie artóleriiI còego nie można éołożyć na karb 

„nieòdóscóélinowanóch band”K mròewiàaàąca się w wóàaśnieniach niemieckich 

aktówność òbroàna formacài ochotnicòóch „drenòchìtò” mogłabó nawet bóć éodstawą 

                                                
OS pérawó éolskieI tK ffI sK OTSK 
OT pérawó éolskieI tK ffI sK QMVK 
OU pérawó éolskieI tK fI sK PTTJPTUK  
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do òerwania roòeàmìK denK oomei trafnie wódobół dólemat éolegaàącó na ocenie 

charakterì „drenòchìtòì” łamiącego warìnki roòeàmìW albo „drenòchìtò” éodlega 

władòom niemieckim i wtedó są one odéowiedòialne òa éogwałcenie roòeàmì albo też 

„drenòchìtò” àest nieòdóscóélinowanąI będącą „éoòa érawem” bandąK tówcòas àednak 

roòeàm nie może bóć wobec niego stosowanó – roòeàm może bowiem bóć wérowadòonó 

w żócie àedónie éròeò woàska regìlarneOVK 

„janchester dìardian” EU marca NVNV rKF w rìbróce qhe molish cighting 

informìàąc o éròóàeźdòie jisài jiędòóalianckieà do moònania éodałI że delegacàa 

niemiecka éreòentìàe éostawę koncóliacóàną i nie ògłasòa obiekcài wobec àakieàkolwiek 

éroéoòócài éròedstawionóch éròeò aliantówK oòecòówistośćI którą òaéewne ònał 

koreséondent „janchester dìardian”I bóła ògoła odmiennaK ld samego éocòątkì 

kiemcóI òwłasòcòa w mìndìrachI stosowali obstrìkcàęI komélikìàąc i éròeciągaàąc 

roòmowóK mròebówaàącó w moònaniì włoscó còłonkowie jisài jiędòósoàìsònicòeàI a 

więc minK jontagnaI genK oomeiI màr ptabile i két sentìriI w owe gró włącòali się 

séoradócònieI ìnikaàąc wchodòenia w tróbó antagoniòmì francìskoJanglosaskiegoK geśli 

àednak òabierali głosI to naàcòęścieà wséierali éolski éìnkt widòeniaI staàąc éośrednioI 

acò niechętnie éo francìskieà stronie barókadóK mamiętać bowiem tròebaI że „stronó 

éolskieà” w tóch rokowaniach nie bółoK geà interesóI còó racòeà éìnkt widòenia 

reéreòentowali còłonkowie jisài właśnieK jożna nawet mówić o éewneà 

nierównowadòe beòéośrednio òainteresowanóchI còó leéieà ò éewnóm 

ìéròówileàowaniem stronó niemieckieàK pkrìéìlatność seéarowania molaków od ìdòiałì 

w roòmowach éròóbrała formó skraàneI kiedó roòważano éowołanie éodkomisài do 

badania éogwałceń roòeàmì oraò wóònacòenia sòcòegółów linii demarkacóàneàK 

tówcòas àednak minK jontagna òażądał włącòenia do érac éodobnóch éodkomisài 

molakówW „skoro soàìsònicó będą arbitrami éomiędòó obódwoma stronami àest 

koniecòneI abó molacó mogli dochodòić swóch éraw ò tego samego tótìłì co 

kiemcó”PMK ka tómże samómI inaìgìracóànóm éosiedòeniì jisài ò éełnomocnikami 

niemieckimi R marca minK jontagna ekséonował òasadę wòaàemności w relacàach 

międòó kiemcami i molakami „w formie naàogólnieàsòeà i beò dokładnego 

sérecóòowania”PNK t éodobnóm dìchì wóéowiadał się genK oomeiI któró òwókle 

                                                
OV pérawó éolskieI tK ffI sK PUUI QMOK 
PM pérawó éolskieI tK fI sK QMVK 
PN qamżeI sK QNOK 
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éreòentował realistócòne éodeàście do każdeà sérawóK péór còłonków jisài ò niemiecką 

delegacàą roòeàmową o sérawach dotócòącóch séraw ekonomicònóch i wòaàemneà 

ochronó obówateli éolskich i niemieckich ìònał NS marca òa beòcelowó skoro nie 

osiągnięto éoroòìmienia w sérawie linii demarkacóàneà i strefó wócofania artóleriiPOK 

w éowóżsòego można wnosićI że tak minK jontagna àak i genK oomei leéieà niż 

éoòostali còłonkowie jisài dostròegali ì éełnomocników niemieckich tendencàę 

dòielenia „włosa na còworo” ò nadòieàą na odsìnięcie w còasie skonkretóòowania 

warìnków roòeàmìK rtwierdòa w tóm stanowisko minK jontagna w sérawie 

éostìlowanego éròeò kiemców éròeniesienia rokowań ò delegacàą niemiecką do 

BódgosòcòóI oddaloneà od moònania o NPM km i ònaàdìàąceà się éoòa òasięgiem 

éowstania wielkoéolskiegoK „kiemcó – mówił minK jontagna – wóéędòili ò miasta 

lìdność éolską i molacó obawiaàą sięI że còłonkowie komisài òdòiwią się òimnóm 

éròóàęciem i wóciągną wniosekI że miasto àest còósto niemieckie”PPK t sìkìrs 

włoskiemì ministrowi éośéiesòół genK oomeiI któró òaìważyłI że ìkładó w sérawie 

roòeàmì odbówaàą się na terótoriìm òwócięòcóI a nie na terótoriìm éokonanegoPQK 

wa równie trafnąI éròónaàmnieà roòważną ìònać należó wątéliwość  ògłosòoną 

do éroéoòócài amerókańskiego genK hernana Q marca NVNV rK w sérawie wósłania còęści 

woàska wielkoéolskiego na wschód dla wséarcia walk o iwówK denK oomeiI oceniaàącó 

sótìacàę ò sòersòeà éerséektówó ìònał éroàekt òa wósoce róòókownó i stwierdòiłI że 

całeI nadal będące w stanie organiòacài woàsko wielkoéolskie àest koniecòne „dla 

stròeżenia frontì i òachowania éoròądkì éìblicònegoI nawet àeśli éròóàmiemóI że 

roòeàm będòie éròestròeganó”PRK tątéliwości còłonków jisài odnośnie dobreà woliI obì 

òresòtą stronI w sérawie wókonówania roòeàmì niemieckoJéolskiego w tielkoéolsce 

narastałó w miarę mnożenia éròeò stronę niemiecką trìdności – còó to merótorócònóch 

còó formalnóchK w woli niemieckiego nacòelnego dowódòtwaI które w tóch dniach 

éròeniosło swą siedòibę ò hassel do hołobròegìI éròeò dwa tógodnie negocàowane 

éoroòìmienie nie òostało éodéisaneK `òłonkowie jisài jiędòósoàìsònicòeà NV marca 

                                                
PO qamżeI sK QNUK 
PP pérawó éolskieI tK fI sK QMPJQMQK 
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séotkanie odbóło się w BódgosòcòóI ale ò òastròeżeniemI abó koleàne bółó érowadòone w inneà 
mieàscowościI bliżeà moònaniaK rstalenie to òostało òwerófikowaneI tak że inaìgìracóàne séotkanie ò 
éełnomocnikami odbóło się w hròóżì R marcaI w salce dworca koleàowegoK mo niemal tròech godòinach 
roòmów delegacàa niemiecka éròóàęła stanowisko jisài o kontónìowaniì roòmów w moònaniìI 
éocòónaàąc od T marcaK pérawó éolskieI tK fI sK QMQ i nK 
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oéìścili moònań éoòostawiaàąc w nim obserwatorówI wśród któróch ònalaòł się màr 

ptabileK pòefem teà grìéó bół francìski éìłkownik dK jarèìetPSK 

pòcòególnóm wódaròeniem o charakteròe séołecònoJéolitócònómI które wiąòało 

się beòéośrednio ò obecnością w moònaniì oficerów włoskich ò genK oomei na còeleI 

bół éogròeb kaérala sincenòo `ittadiniK Żołnierò ten ìrodòonó NV éaźdòiernika NUVT rK 

w `astellmare Adriatico Eérovinòia mescaraF òostał wòiętó do niewoli na froncie 

aìstriackoJwłoskimI skąd éròekaòano go do éracó w maàątkì ptròelno Eniedaleko 

jogilnaI obecnie w woàK kìàawskoJéomorskimFK mostròelonó w bròìch OV stócònia 

NVNV rK na skìtek „niesòcòęśliwego wóéadkì”PT éo śmierci NQ marca òostał ìònanó òa 

bohatera éaństwa walcòącego ì bokì éowstańców wielkoéolskich o éròółącòenie tóch 

òiem do molskiK ptraż honorową w dòień éogròebì éełniło còworo bersalierów w 

charakteróstócònóch kaéelìsòach ò éióroéìsòami oraò żołnieròe éolscóK t 

éoniedòiałekI NT marca o NQPM ò głównego sòéitala woàskowego wórìsòół okaòałó 

kondìkt éogròebowóI któró érowadòił ksK ptanisław AdamskiI àeden ò tròech còłonków 

kacòelneà oadó iìdoweà – głównego organì òaròądòaàącego na tóm terenieK mròed 

trìmną oddòiał ìłanówI wokół nieà licòne dìchowieństwoI òa karawanem còłonkowie 

jisài  włoskieà  ò  genK  oomei  na  còeleI  w  towaròóstwie  genK  aowboraJjìśnickiego  –  

głównodowodòącego woàskami wielkoéolskimi oraò innóch oficerów éolskich i 

éròedstawicieli władò cówilnóchK mochód òamókała koméania éiechotó ò orkiestrąI 

dwie baterie artólerii i oddòiał ìłanówK hondìktI w towaròóstwie „nieéròelicòonóch 

tłìmów éìblicòności wsòóstkich stanów” éodążał tałami hrólewskimi kì 

cmentaròowi garniòonowemì éròó nowóm cmentaròì śwK toàciechaK kad grobem 

éròemówił éo włoskì ksK BaàerowicòI éóźnieà ksK homisarò AdamskiI nastęénie genK 

oomeiK gego słowaI tłìmacòone na àęòók éolski éròeò kétK sentìriI òawierałó słowa 

éodòiękowania òa wséaniałe éożegnanie òmarłego oraò wiarę na trwałe braterstwo 

międòó narodamiW „éròeò NRM lat naród włoski éròeò àedno ò tóch ìcòìć taàemnóchI 

które się dòiedòicòó ò krwią éròodkówI cieréiał ò tami i walcòół éròeciwko 

naàéotwornieàsòeà òbrodni àaką ònała historiaW éodòiałowi tasòeà oàcòóònó”K denK 

aowborJjìśnicki na koniec wręcòół genK oomei sòarfó od licònóch wieńców 
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złożonóch na trìmnieI àako smìtną éamiątkę dla rodòinó òmarłegoK ka koniec 

ìrocòóstości hoło Śéiewacòe molskie éożegnało òmarłego „jodlitwą” aembińskiegoI a 

towaròósòe broni tròókrotną salwąPUK 

t kontekście séraw éolskich naàsilnieà obecność włoska w éierwsòeà éołowie 

NVNV rK òaònacòóła się na Śląskì `iesòóńskimK honflikt éolskoJcòeski o to terótoriìm 

bół o tóle séecóficònóI że adwersaròami bóli w tóm wóéadkì bliscó soàìsònicó crancàiK 

`òesiI świadomi wóraźnego éoéarcia maróżaI òłamali warìnki ìmowó w sérawie 

érowiòorócònego roògranicòenia éolskoJcòeskiego na Śląskì `iesòóńskimI éròóàętego 

ìmową P lìtego NVNV rKI gwarantowaną éròeò mocarstwaK ala wónegocàowania teà 

ìmowó oraò kontroli àeà wókonania oada kaàwóżsòa éowołała PN stócònia NVNV rK ptałą 

jiędòósoàìsònicòą homisàę w `iesòónieK mròewodnicòół àeà bółó francìski konsìl w 

joskwie jKcK drenardI éóźnieà ééłk Basil `oìlson ò tielkieà BrótaniiI w końcì 

naàdłużeà ééłk ò tłoch Antonio qissiI Eàednóm ò sekretaròó bół éorK iongoFPVK homisàa 

éròóbówsòó NO lìtego do `iesòóna stwierdòiłaI że `òesi – wbrew òawartemì 

éoroòìmieniì – òaàmowali nadal terenó éròewidòiane dla molakówK  

léór `òechów mógł bóć skìtecònó wskìtek mnieà lìb bardòieà wóraźnemì 

éoéarciì òe stronó woàskowóch i éolitóków francìskich – tak w `iesòónieI àak i mradòeK 

t teà dwìònacòneà sótìacài ìwidocòniła się aktówność włoskaK kaàéierw generałowie 

kiessel i oomeiI àako éròedstawiciele jisài koìlensaI ìdali się do `iesòónaI gdòie 

wómìsili na `òechach òastosowanie się do ìmowó ò P lìtegoI gwarantowaneà – àak to 

àìż éowiedòiano wóżeà – éròeò mocarstwaK Bół to sìkces jisài osiągniętó OS lìtego w 

sótìacàiI kiedó òa generałami kiessel i oomei stał aìtorótet crancài i tłochI 

wòmocnionó osobistóm ìdòiałem w teà interwencài éłkK eKeK tadeI sòefa brótóàskieà 

misài woàskoweà w molsceK l éròóbieraàąceà różne formó obstrìkcài còeskieà éisał 

kilkakrotnie ééłk Antonio qissi do minK jontagnaI òwracaàąc ìwagę néK na 

niedostarcòanie tak éotròebnego òimą węgla dla molskiK ldnotowano też brak łącòności 

telegraficòneà i telefonicòneà międòó obì còęściami Śląska `iesòóńskiegoI co ìònano òa 

krok antóéolskiQMK 
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kaàéoważnieàsòe ònacòenie miałó dla molski ìtrìdnienia w tranòócie broniK 

mroblem bół drażliwó od samego éocòątkì séorìI òważówsòóI że transéort wsòelkiego 

séròętì woàskowego na wschód nie bół możliwó éròeò éokonaneI a éròó tóm 

òrewoltowane kiemcóK monadto molacó naàbardòieà licòóli na broń i séròęt ò demobilì 

aìstroJwęgierskiegoK térawdòie còeski minister séraw òagranicònóch informował R 

lìtego maderewskiegoI że àego ròąd będòie éròeéìsòcòał broń i amìnicàę dla molski abó 

mogła ona bronić się éròed niebeòéiecòeństwem òagrażaàącóm od wschodìI àednak 

ìmowę tę sabotowano  na  różne  séosobóK  jinK  jontagna  interweniował NR  lìtego  na  

éosiedòeniì jisài w tarsòawie i „nalegał w séosób kategorócònóI abó koniecònie 

ìcòónić coś dla molaków”K modkreślił teżI że nadeàście broni będòie „ròecòówistóm 

świadectwem dobreà woli òe stronó ententó”QNK 

wdecódowanie minK jontagna òaowocowało telegramami jisài do pekretaròa 

deneralnego honferencài mokoàoweàI éròedstawicielstw dóélomatócònóch w maróżì 

oraò komisài alianckich do mragi i `iesòónaK misano w nich o „dobreà séosobności” 

éròóéilnowania wókonania éoroòìmienia òawartego P lìtego NVNV rK éròewidìàącego 

ògodę ròądì còechosłowackiego na tranòót broni i amìnicài dla armii éolskieàK t 

koreséondencài teà sięgano do mocnóch słów éisòąc o koniecòności reagowaniaI gdóż 

aìtorótet jisài i érestiż ententó są òagrożone éostęéowaniem `òechówK 

denK oomei wséieraàąc stanowisko minK jontagna oraò éosòìkìàąc skìtecònóch 

metod éostęéowania sìgerował też list do éreòódenta jasarókaI w któróm chciał 

éròóéomnieć o òobowiąòaniach òaciągniętóch éròeò niego wobec còłonków jisài w 

trakcie krótkiego séotkania w mradòeK mreòódent miał też ìcòónić wsòóstko co 

koniecòne abó éròówrócić swobodę éołącòeń telegraficònóch międòó tarsòawą a 

tiedniemQOK 

ptale aktównó konflikt éolskoJcòeski o Śląsk `iesòóński Ewóstęéìàącó w 

literatìròe òwókle éod hasłem séorì o waolòieI a więc òiemie leżące òa ròeką llòąF 

éowodowałI że obie beòéośrednio òainteresowane stronó wsòelkimi séosobami 

òabiegałó o żócòliwość alianckich éròedstawicieliK waraòem każda òe stron skłonna bóła 

éròeceniać argìmentó i racàe własneI odmawiaàąc chętnie koméetencài innómI także 

éròedstawicielom homisài jiędòóalianckieàK aobróm tego éròókładem są słowa 

Władósława dćntheraI delegata éolskiego jinisterstwa péraw wagranicònóch éròó 
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homisài jiędòósoàìsònicòeà w `iesòónie naéisane do maderewskiego NP kwietnia NVNV 

rK  kaéisano  àe  wówcòas  gdó  ééłk  qissiI  éo  wóàeźdòie  ò  molski  minK  jontagna  i  genK  

oomei bół naàwóżeà w hierarchii woàskoweà ìlokowanóm tłochem òaangażowanóm 

beòéośrednio w sérawó éolskieK ltóż tładósław pòwaròbìrg dćntherI éoòa wsòóstkim 

reéreòentant teorii o sòcòególnóch koméetencàach „sòlachetnie ìrodòonóch” do 

éełnienia służbó dóélomatócòneàI miał generalnie òłe òdanie o àeà składòieK aominowali 

w nieà bowiem oficerowie służbó còónneàI któròó bóli „naàòìéełnieà dalecó od 

ònaàomości àakichkolwiek bądź òagadnień érawnóch còó administracóànóch EKKKFI a 

éowołani òostali nie tólko do sądów o istotnie òawiłóch stosìnkach narodowościowóch 

na ŚląskìI ale nawet do wódawania wóroków o losie i éròósòłóm żóciì kilkì 

narodowości”K rżalał się też nad éowagą włoskiego éròedstawicielaI któró „mimo 

swego  oficàalnego  stanowiskaI  a  nawet  siwóch  włosówI  koròóstał òawsòe  ò  

drobnomiesòcòańskich niemieckich „hrenòchen”I ażebó wótańcòóć na nich do R rano w 

towaròóstwieI àak to stwierdòono córki tercàana niemieckiego gimnaòàìmK kiech ten 

sòcòegół scharakteróòìàe éoòiom towaròóskieà kìltìró i wómagań àednego ò głównóch 

còłonków jisài jiędòósoàìsònicòeà”QPK tątek ten wóstęéìàe też we wséomnieniach tK 

dćntheraI gdòie naéisano àednakI że ééłk qissi „bół naàbardòieà żócòliwó molsce ò 

całego òeséołì misài”QQK 

qen àednoònacònó osąd miał òaéewne wiele źródełI àednak éròesądòaàącą rolę 

séełnił òaéewne séròeciw delegacài włoskieà na forsowanó éròeò crancìòów éroàekt 

aìtonomii więksòeà còęści Śląska `iesòóńskiego w ramach `òechosłowacàiK mKdK 

Brambilla i ééłk qissiI éowołìàąc się na instrìkcàę swoich władòI séròeciwili się 

francìskieà éroéoòócài niekoròóstnego dla molski éodòiałì Śląska `iesòóńskiegoK 

aosòło do tegoI że NQ kwietnia do oadó kaàwóżsòeà wéłónęła nota od éołącòonóch 

homisài  do  péraw  molskich  EtòwK  homisài  `ambonaF  oraò  homisài  do  péraw  

`òechosłowackichK qa ostatnia òawierała dwa éroàektóW więksòościowó francìskoJ

brótóàskoJamerókański oraò mnieàsòościowó – włoskiK kie wchodòąc w sòcòegółó 

òawiłeI acò dobròe oéisane w literatìròeI wómowa odosobnionego éroàektì włoskiego 

bóła wóraźnie filoéolskaK Bół to efekt merótorócònego roòeònania sótìacài na Śląskì 

                                                                                                                                          
QO jKhK hamińskiI honfliktI sK SMK 
QP Archiwìm éolitócòne gana fgnacego maderewskiegoI tK sfI sK NMPK kegatówne skìtki éląsów 

éìłkownika bółó tóm więksòeI że ònaàąc niemiecki bół dostęénó dla informacài còeréanóch chociażbó ò 
dòienników niemieckich „wóbitnie sérawie éolskieà nieéròóchólnóch”I tamżeK 

QQ tK dćntherI mióroéusz i széadaK tséomnienia ze służbó zagranicznejI maróż NVSPI sK PVJQMK 



 NS

`iesòóńskim éròeò delegacàę włoską ò ééłk qissim na còeleI któró tóm raòem éognębił 

bardòo roòéóchaàącą się w teà còęści bìroéó crancàęQRK 

tskaòanó wóżeà kierìnek òaangażowania ééłk qissi ìwódatnia incódent ò S 

sierénia NVNV rKI kiedó to włoski oficerI nota bene ówcòesnó éròewodnicòącó homisài 

hontrolìàąceà w `iesòónie òostał òatròómanó éròeò oficera còeskiegoI któró 

òakwestionował érawo wówoòì ìéolowanego éròeòeń odóńcaK wakaò ten ééłk qissi 

odebrał àako sòókanę còemì dał wóraò wobec koleànego oficeraI któró éròóbół 

òlikwidować incódent na éolecenie còeskiego delegata ròądì éròó homisài 

jiędòósoàìsònicòeàK moirótowanó ééłk qissi oskarżał còeski éersonel o sòéiegostwoK 

ptwierdòił nawetI że w hotelì òaàmowanóm éròeò còłonków homisài są tròeà lìb còtereà 

`òesiI któròó òaàmìàą się tólko wówiademK tskaòaniem gdòie ma ìwalniaàącego go 

oficera i wsòóstkich `òechówI wówołał skandal i notę érotestacóàną do homisài 

jiędòósoàìsònicòeà oraò séowodował òerwanie roòmów i wsòelkich kontaktów do 

còasì aż `òesi nie otròómaàą instrìkcài ò mragiK jinK Benesò éolecił „aferę qissiego na 

raòie wócisòóć” sądòącI że w ciągì kilkì naàbliżsòóch dni sérawa Śląska `iesòóńskiego 

òostanie òamkniętaK qaką też instrìkcàę NQ sierénia éròekaòano do `iesòónaQSK 

ldłożona na còas àakiś decóòàa w sérawie éròónależności Śląska `iesòóńskiego 

éołożyła się głębokim cieniem na stosìnkach éolskoJcòechosłowackich i éoważnie 

skomélikowała éolitókę eìroéeàską crancàiK tątek ten òostał dobròe dostròeżonó w 

płónącóch ò molski i `òechosłowacài informacàachI które éoòwalałó w oòómie wórobić 

sobie roòważne i obiektówne stanowiskoK tidać to mKinK ò risservatissima éìblikacài ò 

còerwca NVNV rK étK kotiòie jilitari – molitiche sìlla moloniaI którą éròógotowano ò 

imérimatìr `onsiglio pìéremo di dìerraK peòione ftaliana oraò aelegaòione ftaliana 

éer la maceK peòione jilitareK léracowanie toI oérócò wérowadòenia o charakteròe 

historócònoJetnograficònóm koncentrìàe się na éròedstawieniì sótìacài éolitócòneà i 

woàskoweà odradòaàąceà się molskiI obeàmìàąc okres éoéròedòaàącó éodéisanie traktatì 

wersalskiegoK ròìéełnieniem tekstì òasadnicòego są tròó òałącòniki éròedstawiaàące 

èìestione ebraicaI éartiti éolitici oraò éroces àednocòenia dell’esercito éolaccoK tażną 
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còęścią éìblikacài àest V maé dotócòącóch różnóch aséektów ksòtałtowania się granic 

molski oraò towaròósòącóch temì konfliktów òbroànóchK 

aokìment wóstawia anonimowóm aìtorom dobre świadectwoK `echìàe go 

ròetelność i érecóòàa w charakteróòowaniì racài stron będącóch w séoròeK waraòem 

widać w nim żócòliwą nadòieàę na sòóbki roòwóà molskiK lbiektówiòm dokìmentì 

wòmacnia wstròemięźliwość aìtorów w ekséonowaniì séraw włoskich w molsceK kie 

ma żadnóch naòwisk – ani ò ròądì ElrlandoI ponnino etcKF ani ò jisài dòiałaàącóch w 

molsce – àak minK jontagnaI genK oomei còó ééłk qissiK Beòéośrednie odniesienie do 

Włoch odnaàdìàemó àedónie w informacài éodaneà w éròóéisieI że miłsìdskiego i 

molacchi chiamano volentieri il daribaldi della molonia oraò drìgi raò w kontekście 

éreòentacài trìéée éolacche organiòòate all’esteroK waònacòono w tóm wóéadkìI że do 

organiòowaneà we crancài armii genK eallera włącòono RTT oficerów i PN UMM żołnieròó 

òrekrìtowanóch we tłosòech séośród àeńców aìstriackichQTK   

w tego éìnktì widòenia éowóżsòa éìblikacàa àest mało éròódatna dla 

omawianóch w tóm tekście kwestiiK pądòić wsòakże możnaI że àeà informacóàne 

ònacòenie bóło w swoim còasie dìżeK t formie òwarteà éròedstawiono bowiem 

naàważnieàsòe éroblemó dotócòące odradòaàąceà się molski tìż éròed éodéisaniem 

traktatì wersalskiegoK moòa wsòóstkim àeà ton i séosób widòenia séraw éolskich może 

skoàaròóć się òe słowami eenróka pienkiewicòaI któró w lìtóm NVNR rK w éròedmowie 

książki `oncetto mettinato naéisałW „koi vorremmo soératìtto che l’ftalia saéesse la 

veritàX l’ftaliaI la èìale avendo essa medesima molto sofferto è destinata a comérenderci 

meglio  di  ogni  altra  naòioneK  fl  éensiero  che  la  vostra  éatriaI  anch’essa  éer  così  gran  

teméoI ventìrata e caléestataI oggi tiene in mano le sorti d’bìroéa è ciò che ci infonde 

coraggio e séeranòa in ìn avvenire migliore”QUK 

                                                
QT wobK kotiòie jilitariJmolitiche sìlla molonia Econ tre allegate e nove schiòòiFK OM giìgno NVNVI 

éK U Enota NF e OOK 
QU eK pienkiewicòI iettera all’AutoreI wW `K mettinatoI pui caméi di moloniaI jilano NVNRI sK uJ

ufX wersàa éolska òobK eK pienkiewicòI aziełaI tK RQK ròìéełnieniaI còK ffI sK NQSK 


