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NK wadania jisji i jej członkowie 

 

péoró wokół granic éaństw nowotworzonóch lub wódatnie éowiększanóch 

cechowała duża determinacja każdej ze stronK iiderzó kształtującego się sóstemu 

wersalskiego zadania łatwego nie mieliK rwikłani w érzeróżne i sérzeczne najczęściej 

interesóI z konieczności lub zwókłego oéortunizmu odsuwali nierzadko zawiłe i 

skonfliktowane decózje metodą éowołówania komisjiK jiałó one też érzekonać 

zainteresowane stronó oraz éokazać światuI że konferencja éokojowa w maróżu dokłada 

starań dla éoznania istotó zagadnienia i dążó do séacófikowania wrogich nastrojówK 

Taka też bóła geneza wósłania do molski jisji jiędzósojuszniczejI co kajwóższa oada 

tojenna zasadniczo zadecódowała już OO stócznia NVNV rK mrzedstawiciele 4 mocarstw 

EgaéoniaI zrezógnowała z udziału w jej éracachF éodejmując taką decózję już u érogu 

obrad konferencji uwóéuklili euroéejski wómiar trwającóch na ziemiach éolskich 

konfliktów zbrojnóch i éolitócznóchK 

gakkolwiek zadania jisji zostałó zakreślone szeroko Ezbadanie ogólnej sótuacji 

w molsceF to jednak można je sérowadzić do trzech szczególnie skonfliktowanóch 

obszarówW NF ukraińskoJrosójskoJbolszewickiegoX OF éolskoJczeskiego séoru o Cieszón 

oraz PF koméleksu niemieckoJéolskoJrosójskiegoI w tóm mKinK éowstania 

wielkoéolskiegoK 

mrzewodniczącóm jisjiI skoméletowanej w ostatnich dniach stócznia NVNV rK 

został éolitók francuski goseéh koulensI któró kilka tógodni wcześniej érzestał bóć 

ambasadorem w miotrogrodzieK hażde z mocarstw delegowało do składu jisji dwie 

osobó – dóélomatę i wojskowegoI któróm towarzószóło éo kilka lub kilkanaście osób 
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éersonelu éomocniczego – sekretarzóI adiutantówI szoferów itdKN péecjalnó éociąg 

wóruszół z maróża V lutegoK lmijając terótorium kiemiec érzóstawał w tiedniuI 

mradze Egdzie liderów jisji érzójął érezódent jasarókF i hrakowieX do tarszawó 

dotarł NO lutego wieczoremK 

tóstawnemu éowitaniu érzez éremiera maderewskiego w towarzóstwie 

małżonkiI kaczelnika miłsudskiego i władz lokalnóch towarzószółó tłumó mieszkańców 

z zaéałem oklaskujące gości éodążającóch „samojazdami” do BristoluK bntuzjazm ludzi 

tkwiącóch w széalerach wónikał z rozbudzonóchI a érzesadnóch nadziejach wiązanóch 

z érzójazdem jisji jiędzóalianckiejI éo której séodziewano sięI że wszóstkie kłoéotó 

załatwi zgodnie z éolskimi oczekiwaniamiOK 

t niedzielę NS lutego odbół się w warszawskim ratuszu raut na cześć éosłów 

inaugurującóch właśnie érace sejmowe oraz członków jisji jiędzóalianckiejK 

wgromadziło się około NTMM osóbX członkowie i éersonel jisji bóli bardzo honorowani 

érzez éolskich mówcówW érezesa radó miejskiej fgnacego Balińskiego jako goséodarzaI 

érezódenta miasta inżK arzewieckiegoK ldéowiadał im ambK koulens oraz marszałek 

TrąméczóńskiK Elrkiestra zagrała hómn molski oraz éaństw koalicjiFK tieczorem 

odbóło się uroczóste érzedstawienie w Teatrze tielkimI na które érzóbóli maderewski i 

miłsudskiK tidowisko na cześć ententó i sejmu éoérzedziłó fragmentó ptrasznego 

aworu oraz ptarej BaśniK Także w tej galiI o czóm informowała szczegółowo érasaI 

członkowie jisji bóli honorowaniW wraz ze swoją świtą zajęli lewą lożę éierwszego 

éiętraX szczególnie zebrani wiwatowali na cześć koulensaX éonownie zagrano wszóstkie 

hómnó i wniesiono ich sztandaróK   

                                                
N mAT éodał NP lutego NVNV rKI że érzewodniczącemu jisji towarzószóła żona oraz „éK gózef 

koulensI sekretarz osobistó ambasadora éK de mradee”X w składzie delegacji włoskiej odnotowano dwóch 
oomeiJionghenaW generała i éorucznikaX ten ostatni wątek zobK obszerniej pKpieréowskiI mierwsi oficàalni 
érzedstawiciele tłoch w odradzaàąceà się molsceI xwzW t kręgu zagadnień euroéejskichK mod redakcją gK 
hnoékaI aK jagierka i jK molakaK hoszalin OMMVI ssKNPNJN44 

O BK  toszczóński  Ecrancuska misàa woàskowa w molsce w NVNV rKI wW t kręgu éolitókiI 
dóélomacài i historii uu wiekuI Łódź OMMMI sK NOTF éodajeI że oada kajwóższa ON stócznia NVNV rK 
zadecódowała wósłanie do tielkoéolski „hoalicójną jisję tojskowąI kierowaną érzez genK goseéha 
koulensaI którego zastęécą został genK eenri kiessel”K kie bóło takiej jisjiK koulens nie bół generałemI 
a w ogóle nie wóobrażalna jest jisja hoalicójna z dwoma crancuzami na czele> kie można jej bóło 
éowitać w gmachu oatusza tarszawskiego NS stócznia NVNV rK Ebo jeszcze nie istniałaF i nie mógł w niej 
uczestniczóć ambasador crancjiI bo bugéne mralon zjawił się w tarszawie w końcu marcaI o czóm 
naéisał BK toszczóński stronę wóżejK iistó uwierzótelniające wręczół kaczelnikowi maństwa O kwietnia 
– tK gędrzejewiczI gK CisekI halendarium żócia gózefa miłsudskiegoI trocław etcKNVV4I tK ffI sK UOK 
kieścisłości oraz błędó zostałó érzejęte z tekstu gK aanielewiczaI będącego częścią sóntezó „molska – 
crancja – dziesięć wieków związków éolitócznóchI kulturalnóch i goséodarczóch”K oedK AK TomczakI 
tarszawa NVUPI sK P4T i nK 
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blementem éozóskiwania sóméatii członków jisji bół też obiad wódanó w 

Belwederze NU lutegoK t obecności PO osób miłsudski wzniósł toast na cześć éaństw 

sérzómierzonóchI wielkich i szlachetnóch narodówI które wóéisałó słowa tolnośćI 

mrawo i pérawiedliwość na swoich zwócięskich sztandarachK kastęénego dnia raut 

wódał éremier maderewski w małacu kamiestnikowskimI w któróm członkowie jisji 

bóli dowartościowówani érzez członków rząduI éosłów oraz elitó éaństwa i miasta z 

miłsudskimI arcóbiskuéem hakowskimI wizótatorem aéostolskim Achillesem oattim na 

czelePK 

modniosła atmosfera oraz entuzjazm ulicó dla alianckich mundurów towarzószół 

jisji érzez całó czas jej éobótu w tarszawieI iwowieI Cieszónie czó moznaniuK gej 

oficjalnó charakter ekséonowałó gazetóK modkreślanoI że jisja jest ważnóm organem 

konferencji éokojowejI której oéinie mogą érzesądzić o kształcie terótorialnóm 

odradzającego się éaństwaK pkoro bowiem zwócięskie mocarstwa zdecódowałó się 

wósłać do molski séecjalnąI tak liczną i tak widoczną – także w żóciu éublicznóm – 

misję ze znanóm éolitókiem francuskim na czeleI to już sam fakt jej warszawskiej 

siedzibó sugerował séecjalne traktowanie oczekiwań i éostulatów goséodarzóK lchoczo 

érzóéisówano jej éroéolskie nastawienie jako naturalnej konsekwencji udziału molski w 

zwócięskiej koalicji i uczestnika konferencji éokojowejI w której nie bóło ani oosji i 

rkrainóI ani éokonanóch kiemiecK misano i mówionoI że nawet w séorach z éaństwami 

z obozu zwócięzców – néK CzechamiI racje rządu éolskiego bółó żóczliwie 

érzójmowaneK  iiczni  molacó  sądziliI  że  jisja  zjawiła  się éo  toI  bó  wesérzeć budowę 

wielkiejI silnej molskiK jniemaniu temu uległ nawet kardónał érómas Aleksander 

hakowskiI któró w marcu NVNV rK skierował do érzewodniczącego jisji deéeszę w 

sérawie éraw éolskich do ddańskaI traktowanego jako „niezbędnó warunek egzóstencji 

i normalnego rozwoju nieéodległej molski”4K 

                                                
P gK miłsudskiI misma zbioroweK tarszawa NVPTI tK sI sK RTJRUX tK gędrzejewiczI gK CisekI tK ffI sK 

SUK w wószukaną wóstawnością nieraz érzesadzanoK denK Carton de tiart odnotował érzójazd do iwowa 
i érzójęcie członków misji „wóstawnóm bankietem” kiedó w mieście brakowało żównościI a ludzie bóli 
wógłodniali i nieszczęśliwiK „tséomnianó bankiet wszóstkich nas głęboko oburzół”J zobK AK Carton de 
tiartI eaééó ldósseóK qhe jemoirs of ieutenantJdeneral pirKKKI iondon NVRMI sK TS i nKX z  tłumaczenia 
francuskiego étK jémoires de la oeine sictoria à jao qseJtoungK maris NVURI redakcja éaróskich 
„weszótów eistorócznóch” érzedrukowała kilka rozdziałów dotóczącóch séraw éolskich zobK AK Carton 
de tiartI tséomnieniaI „weszótó eistoróczne”NVUUI tK USI sK PMJSPK 

4 „aziennik moznański” NUKMPKNVNVI sK NX AK hakowskiI w niewoli do nieéodległościK mamiętnikiI 
hraków OMMM 
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ozeczówistość bóła oczówiście innaK jisja została wóéosażona w skromne 

koméetencjeI miała érzede wszóstkim informować o sótuacji i éotrzebach 

odradzającego się éaństwaI éilnie bacząc na groźbó dla éokoju czóhające w regionie i 

buroéieI séowodowane éolskimi aséiracjami terótorialnómiK pzczególnie 

newralgicznóm obszarem obserwacji bóło éogranicze wschodnieI z dominującómi 

obawami niesionómi érzez bolszewizmK honfliktowó rozwój relacji z iitwąI oosją i 

rkrainą mógł stanowić éożówkę dla destrukcójnóch érogramów formułowanóch érzez 

bolszewikówI znajdującóch nadto licznóch sóméatóków wśród kiemcówRK pwoistó 

koméleks bolszewicki widocznó bół także w doborze członków jisjiI z któróch kilku z 

érzewodniczącóm na czele miało za sobą dłuższe kontaktó z oosją – tak 

dóélomatóczneI jak i wojskoweK 

kajbliższóm wséółéracownikiem ambK koulensaI także w miotrogrodzieI bół 

genK eenri AK kiesselI któró érzez kilka miesięcó NVNU rK kierował tam francuską misją 

wojskowąK t tej samej roli oosję éoznał genK diovanni oomei ionghenaI w latach 

NVNS–NVNU szef misji włoskiej oraz towarzószącó mu major diuseéée ptabileK 

ptosunkowo wiele o molsce wiedział kétK ieoéoldo senturiI któró ożenionó z molką znał 

dobrze jęzók éolskiK w delegacji amerókańskiej ekséertem w dosłownóm tego słowa 

znaczeniu bół oobert eoward iordI autor tezó doktorskiej związanej z drugim 

rozbiorem molski oraz członek gruéó qhe fnquiró érzógotowującej amerókański érojekt 

ładu éowojennegoK t jisji ambK koulensa interesował się najbardziej sérawami 

éolskoJczeskimiK teséół z sir bsme eowardem – najbardziej utótułowanóm i 

doświadczonóm brótójskim członkiem jisji – éodjął éróbę sformułowania 

anglosaskiego stanowiska w „sérawie éolskiej”K lsnową ich kilkakrotnóch séotkań w 

éierwszej dekadzie lutego NVNV rK bóła akceétacja éomósłu „éolskiego korótarza”I érzez 

któró miała érzechodzić linia kolejowa łącząca kiemcó z mrusami tschodnimiI 

oddanie ddańska molsce i zorganizowanie élebiscótu w llsztónieK t uzasadnieniu 

swóch racji brali oni éod uwagę głównie względó ekonomiczneK mrojekt ten miał jednak 

w coreign lffice więcej érzeciwników niż zwolennikówK alatego minister Balfour 

                                                
R morK mKinK AK hoseskiI deneza woànó éolskoJbolszewickieà NVOM rokuI wW tojna éolskoJ

bolszewicka NVOM roku na jazowszuK mod redK AK hoseskiego i gK pzczeéańskiegoK mułtusk NVVSI sK NP i 
nX AK CzubińskiI oewolucàe w dzieàach kiemiec ufu i uu wiekuI wW TenżeI ptudia ostatnieK moznań OMMUI sKRR 
i nK 
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érzebówającego w molsce eowarda érzestrzegałI abó nie robił żadnóch nadziei na 

éoéarcie érzez iondón éolskich oczekiwań w stosunku do ddańskaK tedle éodobnego 

schematu érzebiegałó rozmowó eowarda z miłsudskim w sérawie federacji éolskoJ

litewskiejI do której brótójski dóélomata i formalnó doradca coreign lffice do séraw 

éolskich bół żóczliwie uséosobionóI inaczej niż centralaSK 

mrzótoczone érzókładó éokazująI że członkowie jisji bóli często traktowani 

érzez właściwe rządó jako séecjalni informatorzó i szczególni éośrednicó do kontaktów 

z érzedstawicielami władz éolskich – cówilnóch i wojskowóchTK 

t składzie jisji gruéę najliczniejsząI najbardziej widoczną i aktówną stanowili 

crancuziK gej érzewodniczącegoI a jednocześnie lidera gruéó francuskiej w séosób 

szczególnó wókorzóstał kaczelnik maństwaI érosząc o złożenie éodziękowania 

éremierowi Clemenceau za deéeszę gratulacójną z OT lutego odnoszącą się do długo 

oczekiwanego uznania formalnego molski érzez tłochó – ostatniego z mocarstwK 

miłsudski licząc na dalsze éoéarcie rządu francuskiego zaznaczółI że najcenniejszóm 

tego dowodem bółobó wósłanie do molski wojsk éolskich znajdującóch się we crancjiUK 

pérawó wojskowe ze zrozumiałóch éowodówI bółó szczególnie ważneK lczekiwana 

érzez crancję wdzięczność nieraz bardzo daleko idącaI nie znajdowała w tarszawie 

éełnego zrozumieniaK oozmowó nie érzebiegałó w éełnej harmoniiI czego doświadczał 

zwłaszcza genK kiessel – francuski ekséert wojskowó w składzie jisjiK peéaratóstóczne 

séotkania francuskich członków jisji z éolitókami i wojskowómi éolskimi bółó 

éowodem różnóch niechęciK denerał crancis hernan członek jisji z rpA w raéorcie z 

NN kwietnia NVNV rK adresowanóm do érezódenta tilsona z wóraźną niechęcią éisał o 

militarózmie francuskim zaszczeéionóm w molsceVK Łagodniejsze aczkolwiek nie mniej 

jednoznaczne stanowisko zajął genK oomeiI któró w swoim raéorcie uchólił się od 

                                                                                                                                          
 

S jK kowakJhiełbikowskaI molska – tielka Brótania NVNU–NUOPI tarszawa NVTRI sK TU i nKI 
NM4 i nK 

T Autorzó halendarium żócia gózefa miłsudskiego naéisaliI że genK Carton de tiart jako „szef 
angielskiej misji wojskowej”O marca NVNV rK weséół z éłkK CK oobinsonemI reérezentującóm tielką 
Brótanię w hownie érzekonówali miłsudskiego abó zrezógnował z akcji na iitwieK kaczelnik maństwa 
ustąéił uzóskawszó zaéewnienieI że iitwini wórzekną się wszelkiej agresjiK t érzeciwnóm razie tielka 
Brótania uzna za uzasadnioną éolską akcję odwetowąI  zobK tK gędrzejewiczI gK  CisekI tK  ffI  sK  TOJPX jK 
kowakJhiełbikowskaI molska – tielka BrótaniaI sK NTPK 

U gK miłsudskiI misma zbioroweI tK sI sK S4JSRX tK gędrzejewiczI gK CisekI tK ffI sK TRK 
V oK ptK BakerI toodrow tilson and torld pettlementK lriginal aocuments of the meace 

`onferenceI dloucester EjssKF NVSMI tK fffI sK OO4JOORK 
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stanowiska w sérawie wojskowóch efektów działalności jisjiI gdóż crancja – 

érowadziła w tóm obszarze oddzielne rozmowó na zasadzie éewnej wółącznościNMK 

Brótójski ekséert wojskowó genK Carton de tiart odnotowałI że crancuzi „ani 

na chwilę” nie éozwalali zaéomniećI że molska leżó w jej sferze wéłówówK „crancuzi z 

rzadka tólko zadawali sobie trud éostęéowania z taktem i nie znosiliI bó jakakolwiek 

éomoc bóła érzekazówana molsce inaczej niż za ich éośrednictwemK hażdó gest innego 

éaństwa uważali za ingerencję”NNK 

moczątkowe słabe lub zgoła mgliste éojęcie o sérawach éolskichI co dosadnie 

ujął genK Adrian Carton de tiartNO ustęéowało w wóniku natłoku informacji éłónącóch 

z różnóch źródełK ao érzóséieszonej edukacji obejmującej éogmatwaną rzeczówistość 

wschodnioJeuroéejską érzółączół się także kaczelnik maństwaK denK oomei tak streścił 

jego słowa skierowane NP lutego w Belwederze do członków jisjiW „Bółem zawsze 

érzójacielem ententóI ale érzede wszóstkim musiałem troszczóć się o dobro mojej 

ljczóznóK Ta konieczność narzuciła mi walkę z caratemI co nie oznaczało zamiaru 

zwalczania ententóK Toteż kiedó tólko uéadł caratI zaérzestałem walki érzeciwko oosji i 

rozwiązałem moje iegionóK mowróciwszó do molski éo klęsce mocarstw centralnóch 

zrozumiałemI że moja osoba mogłabó stać się érzeszkodą dla zacieśnienia stosunków 

międzó moją ojczózną i ententąK mostawiłem sobie éótanieI czó éowinienem éozostaćI 

czó się usunąćK t głębi duszó stoczółem straszną walkęK Tóm razem również miłość 

ojczóznó narzuciła mi éozostanieI éonieważ zrozumiałemI że moja obecność uchroni 

molskę od najcięższego niebezéieczeństwa – gwałtownej rewolucji i wręcz odwrotnie – 

éozwoli jej na wkroczenie na drogę éokojowej ewolucjiK alatego éozostałemK f terazI 

kiedó międzó mną a ententą nie stoi już caratI mogę szczerze głosić moją érzójaźń dla 

ententóI z którą koniecznie éowinniśmó zacieśniać coraz trwalsze więzóK lczekujemó 

teraz od ententó jawnego znaku jej érzójaźni”NPK 

hurtuazójnó charakter séotkania zorganizowanego nazajutrz éo érzójeździe do 

tarszawó nie érzeszkodził miłsudskiemu krótócznie odnieść się do wséółdziałania 

érzedstawicieli armii koalicójnej w akcji czeskiej na Śląsku CieszóńskimK pérawa taI 

                                                
NM AK dionfridaI jissioni e addetti militari ftaliani in molonia NVNV–NVOPK ie fondi archivistiche 

dell’rfficio ptoricoI ooma NVVSI sK ONUK 
NN AK Carton de tiartI tséomnieniaI sK PN i P4K 
NO mroéozócja wójazdu wówołała jego osłuéienie bo „słabo znając geografię miałem nader 

mgliste éojęcieI gdzie dokładnie leżó molskaI wiedziałem jednakI że gdzieś w éobliżu oosji i że 
bolszewicó érowadzą z nią wojnę” – AK Carton de tiartI tséomnieniaI sK PM i nK 
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wówołująca tak wśród Czechów jak i molaków niezwókle silne emocjeI udzieliła się 

także miłsudskiemuI któró bez érzekonania reagował na wójaśnienia ambK koulensa 

mówiącegoI że koalicja nie brała żadnego udziału w akcji zbrojnej érzeérowadzonej 

samodzielnie érzez stronę czeskąK homunikat w tóm duchu érzekazanó NP lutego do 

érasó stwierdzałI że rządó ententó nie autorózowałó ani też nie aérobowałó udziału 

oficerów alianckich w akcji wojsk czeskichN4K t komunikacie tóm éodkreślono teżI że 

celem érzójazdu jisji jest uregulowanie wszóstkich séraw zewnętrznóch molski oraz jej 

éotrzeb wojskowóch i ekonomicznóchK ldnotowano też uwagę ambK koulensaI że w 

„ostatecznóch warunkach”I które zostaną wręczone w najbliższóch dniach kiemcomI 

uwidoczni się sóméatia dla interesów éolskichNRK 

mrzekazane kaczelnikowi maństwa informacje bółó o tóle ważneI że w ogarniętej 

éowstaniem tielkoéolsce éilnie wóglądano decózji kajwóższej oadó tojennej 

uwzględniającej ten fakt w związku z érzedłużeniem rozejmu z kiemcamiI którego 

termin uéłówał NT lutego o R ranoK tcześniejsze zabiegi w tej sérawie nie érzónosiłó 

efektówI co éowodowałoI że ziemie zaboru éruskiego nadal stanowiłó integralną część 

mrusLozeszóI a insurekcja wielkoéolska bóła traktowana jako wewnętrzna rebeliaI ze 

wszóstkimi tego konsekwencjamiNSK Ten szczególnó moment éogranicza niemieckoJ

éolskiego został érzóéomnianó érzez minK BrockdorffJoantzauaI któró NM lutego 

negatównie odniósł się do faktu wósłania na teren walk jisjiI która „może wókonówać 

swe funkcje tólko éoza granicami kiemiec”NTK 

wastrzeżenie to éonawiane érzez różne środowiska i w różnóch wersjach 

szczególnie wómownie brzmiało wśród niemieckich wojskowóchI nie krójącóch 

érzógotowań do siłowej rozérawó z éowstańcamiK tómownóm tego znakiem bóło 

érzeniesienie NM lutego kwateró kaczelnego aowództwa z hassel do hołobrzeguK 

oealne zagrożenia z tego éłónące séowodowałóI że naczelnó wódz wojsk sojuszniczóch 

marszałek coch érzeforsował uchwałę éowziętą NO lutego érzez oadę aziesięciuI że 

                                                                                                                                          
NP CótK zaW gKtK BorejszaI jussolini bół éierwszóI tarszawa NVTVI sK NSRK 
N4 tK gędrzejewiczI gK CisekI tK ffI sK RTJRUK Brótójski genK Carton de tiart zaéamiętał to 

séotkanie jako wóróżniająco ważne gdóż zaliczół miłsudskiego do „najwóbitniejszóch éostaci xKKKz jeśli 
chodzi o zmósł éolitókiI chóba nie ma sobie równóch”K aodaje zarazemI że éołączóła ich érzójaźń i  że 
bół „jednóm z nielicznóch cudzoziemcówI którzó utrzómówali z nim stosunki na tej stoéie” – AK Carton 
de tiartI tséomnieniaI sK POJPPX oéinii tej nie zdołałem zwerófikowaćK 

NR tK gędrzejewiczI gK CisekI tK ffI sK RTJRUK 
NS pzerzej zobK pK pieréowskiI Aséektó międzónarodowe mowstania tielkoéolskiegoI „mrzegląd 

wachodni” OMMUI nr 4K 
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warunkiem érzedłużenia rozejmu będzie zaérzestanie érzez kiemców wszelkich działań 

ofensównóch érzeciw molakomI zarówno w moznańskiemI jak i gdzie indziejNUK 

mowóższa decózja bóła ważna érzede wszóstkim dla ochronó éowstańczego 

stanu éosiadaniaI a w dalszej konsekwencji dla érzebiegu granicó éolskoJniemieckiejK 

jiała ona także istotne znaczenie dla członków jisji jiędzósojuszniczejI którzó z 

ramienia koalicji mieli nadzorować zaérzestanie walk na froncie niemieckoJ

wielkoéolskimK Tóm samóm do zadań jisjiI zakreślonóch ogólnie i szerokoI doszedł 

wątek niemieckiI z naturó rzeczó ważnóI a érzez to windującó rolę wszóstkich osób w 

niej éracującóchK 

t ukształtowanóm bez wiedzó ambK koulensa „komisójnóm dualizmie”NV 

éozócja jego zeséołu bóła coraz słabszaK gednóm z éowodów tej sótuacji bóło toI że 

éoszczególni członkowie jisji bóli w ogólnóch zarósach emanacją éolitóki – taktóki i 

strategii – swoich éaństw i rządówK fm bardziej drogi „wielkiej czwórki” rozchodziłó 

sięI im rówalizacja o kształt éokojuI éozócję w buroéie oraz miejsce buroéó w świecie 

bółó bardziej widoczneI tóm wóraźniejsze bółó też różnice zdań w łonie jisjiK ka 

sérawó wielkie nakładałó się różne drobniejsze animozjeI choćbó „sztamó” brótójskoJ

amerókańskiejI gdóż nie tólko genK crancis gK hernanI ale i éozostała część ekiéó rpA 

stroniła od jK francuskiegoK cront anglosaski łamał się nieraz z błahóch éowodówI co 

odnotowała hrK z muttkamerów ŻółtowskaW „Anglicó oéowiadając éodczas obiadu o 

udekorowanóm dnieźnie i éowitaniu érzez samego arcóbiskuéaI wówołali uwagę 

delegata rpA hernanaI że <jego nie séotkał żaden biskué i tłumó nie witałó 

entuzjastócznie[X czuje się więc <całkiem zbótecznóm w krajuI gdzie tak mało wznieca 

érzójaźni[”OMK  

                                                                                                                                          
NT pérawó éolskie na konferencài éokoàoweà w maróżu w NVNV rK aokumentó i materiałóI 

tarszawa NVSRI t KfI sK PTP 
NU qamżeI s  PT4X  w  ślad  za  tą uchwałą do  moznania  NP  lutego  érzóbóła  homisja  hoalicójna  

złożona z U osóbI której towarzószół éolski konsul w Berlinie bdward harol ooseK 
NV kiewątéliwóm zaskoczeniem dla instalującej się w tarszawie jisji bóło éowołanieI akurat 

NO lutego séecjalnej komisji do séraw éolskichI którą od nazwiska jej érzewodniczącego nazwano 
homisją Cambona Elub Cambonowską wg bugieniusza oomeraI aziennik éaróski NVNUJNVNVK trocław 
etc NVUVFK guls Cambon – będąc érzez kilka lat ambasadorem francuskim w Berlinie bół także érzójaźnie 
uséosobionó wobec éolskich aséiracjiK wauważyć też trzeba  jego dobre stosunki z maderewskimI które 
jistrz tak scharakterózowałW „ld chwili naszego éoznania w roku NUUU miałem wiele serdecznóch uczuć 
w stosunku do niegoI a on odéłacał mi szczerą érzójaźniąK Bół człowiekiem silnego charakteruK modczas 
trwania konferencji znajdowałem w nim zawsze duże oéarcie” éorK fKgK maderewskiI mamiętnikiK hraków 
NVTOI tK ffI sK SVX éorK też eK iisiakI maderewskiK moznań NVVOI sK NNR i nK 

OM gK z muttkamerów ŻółtowskaI aziennikK cragmentó wielkoéolskieK tóbórI oéracowanie i wstęé 
BK tósockaK moznań OMMPI sK S4K 
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aostrzegalna dóséroéorcja międzó rezerwą wobec Anglosasów Ezwłaszcza 

widoczna dla osób władającóch tólko angielskimI doéiero wchodzącóm do dóélomacjiI 

a niemal nieobecnóm w żóciu éotocznóm elit zwłaszcza w buroéie środkowoJ

wschodniej>FI a żówą sóméatią wobec crancuzów bóła łatwo wótłumaczalnaK Chodziło 

nie tólko o jęzókI tradócjęI ale także wséółczesnośćI w której maróż w kontekście séraw 

éolskich stał w oéozócji wobec anglosasówK t tej sótuacji jarsólianka awansowała w 

molsce do roli drugiego hómnuI a néK w całóm moznaniu nie znaleziono nut hómnu 

ptanów wjednoczonóchK lrkiestra trenowała słuchając éłótó gramofonowejONK arażniąca 

inne delegacje dominacja akcentów filofrancuskich zarósowała się już od éierwszóch 

godzin éobótu w tarszawieK holumnie samochodów wiozącóch z dworca do Bristolu 

członków jisji érzewodził komendant miasta éłk wawadzkiI na którego aucie 

éowiewała flaga francuskaX tólko érzedstawiciele crancji – ambK koulens oraz 

generałowie kiessel i BerthélemóOO – wószli na balkon BristoluI abó éozdrowić 

wiwatujące tłumóX kilka zdań wóéowiedział ambK koulensI oczówiście éo francuskuKKK 

modobnie bóło nastęénego dnia w BelwederzeI gdzie kaczelnik maństwa zwracał się 

érzede wszóstkim do francuskiego érzewodniczącego jisji oraz genK kiesselaI z 

któróm nastęénie séotókał się éarokrotnie dóskutując o wséółéracó z crancjąI 

zwłaszcza na éolu wojskowómOPK kiejednokrotnie w łonie jisji éojawiałó się éroblemó 

érestiżowoJérotokolarneI kiedó néK genK kiessel „wórówał się” érzó różnóch sótuacjach 

érzed innóch generałów – starszóch wiekiem i miejscem w hierarchii wojskowejK 

aotóczóło to zwłaszcza genK hernanaI najbardziej niechętnego éroéolskiemu 

uséosobieniu francuskich członków jisji i najwidoczniej nieczułego na różne 

„éodjazdó” mające zaéewnić jego bardziej érzójazne nastawienie dla éolskiego éunktu 

widzeniaK Towarzószącó mu érzez kilkanaście dni aaniel hęszócki nakreślił we 

                                                
ON Adiutant genK hernana éoinformowanóI że melodia grana éo toaście tojciecha horfantego na 

cześć rpA i érezódenta tilsona jest hómnem jego kraju stwierdziłW „tak mi się zdawałoI ale melodia 
diabelnie się zmieniła od czasu gdó ją ostatni raz słószałem” – aK hęszóckiI w dni éowstania 
wielkoéolskiegoK tséomnienia NVNU–NVOMK moznań OMMRI sK RUK 
 OO goseéh jK BerthélemóI generał francuski został wódelegowanó do molski w grudniu NVNU rK z 
éolecenia Clemenceau dla zbadania sótuacji w dalicji tschodniejI zwłaszcza iwowaI éo reorganizacji 
wszóstkich misji sojuszniczóch w molsce jego zeséół éodéorządkowano jisji koulensaK 

OP wobK TK pchrammI crancuskie misàe woàskowe w éaństwach buroéó Środkoweà NVNV–NVPUI 
moznań NVUTI sK OM i nKX BK toszczóńskiI crancuska misàa woàskowa w molsce w NVNV rKI sK NOT i nK 
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wséomnieniach éortret mało sóméatócznego żołnierzaI któró „miał z regułó inne zdanie 

niż koulens”O4K 

 

 

OK ppór czeskoJpolski 

 

jerótoróczną działalność rozéoczęła jisja już w maróżuI kiedó éoruczono jej 

do rozwiązania konflikt o Śląsk CieszóńskiORK péór ten zaognił się w listoéadzie NVNU rK 

mrzewidówanó éodział tego terótorium nie zadawalał nikogoK t memoriałach 

odwołówano się do historiiI sięgającej ufff wiekuI kiedó hsięstwo Cieszóńskie bóło 

lennem koronó czeskiejI ale rządzonóm érzez cieszóńską linię miastówK aość 

nieséodziewanieI już w czasie trwania obrad konferencji éokojowej OP stócznia NVNV rK 

oddziałó czeskie zajęłó całe waolzieK 

jinK maderewski OU stócznia érzekazał telegraficznie obszerną informację o 

ataku czeskim do érezódenta tilsona oraz Clemenceau jako érzewodniczącego 

konferencji éokojowejK moruszenie oéinii éublicznej w obu krajach bóło dużeI co 

uwódatnia érasaI tak centralnaI jak i regionalnaK „hurier moznański” referując R lutego 

NVNV rK stan rzeczó éisał na stronie éierwszejW „rniesieni falą iméerialistóczną 

zaéomnieli érzówódcó czescó érzórzeczeń érzójaźniI zdradzili molaków w chwiliI kiedó 

bolszewicóI ousini i kiemcó równocześnie zagrażają molsce”OSK 

Tak więc konflikt czeskoJéolski stał się éierwszą sérawą z jaką zmierzóła się 

organizująca się w maróżu jisjaK mroblem bół tóm trudniejszóI że dotóczół éaństw z 

obozu zwócięskiegoK kadto jeszcze obie stronó znajdowałó się w obozie francuskimI 

dzieląc éolitóków i wojskowóchI często wedle osobistóch sóméatiiK mertraktacje z 

udziałem bdwarda Benesza i oomana amowskiego zakończółó się éodéisaniem 

éorozumienia P lutegoI co uznane zostało za dobró omen dla dalszóch érac jisjiK 

                                                
O4 aK hęszóckiI w dni éowstania wielkoéolskiegoI sK S4X gK z muttkamerów Żółtowska EaziennikI 

sK PMF éiszeI że Amerókanie także w rozmowach érówatnóch wszelkie nieéowodzenia „séóchali na 
znienawidzonóch crancuzów”K 

OR mroblem ten éodsumował jKhK hamiński w stosunkowo świeżej książceK rzmósławia ona jak 
silnó i rozległó bół to konfliktI jak wiele wósiłku i emocji włożyłó obie stronó w korzóstne dla siebie 
rozwiązanie sérawóI ale także jak różnorodne i skomélikowane bółó liczne éroéozócje twórców sóstemu 
z intencją doérowadzenia do koméromisuI zobK jKhK hamińskiI honflikt éolskoJczeski NVNU–NVONI 
tarszawa OMMNI OMMPK 

OS wobK szerzej bK iesiewiczI tielkoéolska wobec stosunków éolskoJczechosłowackich w latach 
NVNU–NVPVI moznań OMMMK 
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ozeczówistość nie bóła jednak oétómistócznaK mrzekonali się o tóm także członkowie 

jisjiI którzó w drodze do tarszawó zatrzómali się w mradzeI gdzie NN lutego érzójął 

ich érezódent jasarókK tbrew faktom érzekonówał o swóm éokojowóm nastawieniu 

do konfliktu z molskąK doście éodkreślali konieczność ścisłego érzestrzegania 

éostanowień kilka dni wcześniej éodéisanego układuK Czónili to z tóm większóm 

naciskiemI że informacje francuskiego éułkownika Armanda mhiliéée érzódzielonego 

do armii czechosłowackiejI wskazówałó jednoznacznie na czeskie nadużócieW nazwiska 

oficerów ententó figurujące éod odezwą „ao mieszkańców hsięstwa Śląskiego” z OP 

stócznia zostałó umieszczone bez ich wiedzó i zgodóOTK 

auże kłoéotó objawiłó się też w związku z wókonaniem éorozumienia z P 

lutegoI co miała nadzorować séecjalna homisja hontrolującaI będąca de facto 

éodkomisją w ramach jisji koulensaK Czescó érzedstawiciele – éolitóczni i wojskowiI 

zarówno z mragi jak i Cieszóna – nie stronili od żadnego séosobu oéóźniającego 

ewakuację wojskaK fch wójaśnienia bółó „skrajnie subiektówne”I co uwóéukla 

znaczenie Śląska zaolziańskiego dla czeskiej éolitókiI chętnie korzóstającej ze 

séosobności szkodzenia molsceK diulio jontagna włoski członek jisji koulensa NR 

lutego  NVNV  rK  mówił o  braku  zgodó  władz  czeskich  na  transéort  broni  do  molskiI  

kategorócznie nalegając na interwencjęI gdóż „nadejście broni będzie rzeczówistóm 

świadectwem dobrej woli ze stronó ententó”K fnterwencja w tej sérawie u 

érzedstawicieli mocarstw w mradze érzóéominałaI że éorozumienie z P lutego 

gwarantowało tranzót broni i amunicji dla armii éolskiejOUK 

léór czeski bół na tóle silnóI że francuski genK kiessel OM lutego rozważał 

drastóczne środki nacisku – wócofanie z mragi francuskiej misji wojskowej i 

wstrzómanie éomocó ekonomicznejK t telegramie do maróża éisał o „konieczności 

reagowania” na éoczónania CzechówI którzó godzą w autorótet jisjiK t tóm 

mniemaniu utwierdzała wiadomośćI że Czesi sérowadzili w rejon séoru nowe oddziałó i 

artólerięK oeérómenda érzekazana do érzewodniczącego homisji hontrolującej jKcK 

drenarda érzóéominała o jej głównóm celu – doérowadzenie do wókonania 

éorozumienia zawartego P lutego w maróżuI a dotóczącego ewakuacji miasta Cieszóna i 

linii kolejowej éołożonej na éołudnie od tego miastaK ka stanowczość zdobół się też 

érzewodniczącó koulensI któró oczekiwał wókonania éowóższego zadania w ciągu O4 

                                                
OT jKhK hamińskiI honflikt éolskoJczeskiI sK R4 i nK 
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godzinI w érzeciwnóm razie jisja jiędzóaliancka w tarszawie będzie zmuszona 

érzóbóć do Cieszóna i sama wóéełnić tę éowinnośćK 

tséarciem dla tego stanowczego tonu bóło memorandum z OO lutegoI które 

generałowie kiessel i oomei oraz szef brótójskiej misji wojskowej w molsce éłk eKeK 

tade wieźli do CieszónaI gdzie znaleźli się O4 ranoK pzczególnie aktównó genK kiessel 

wódał rozkaz rozéoczęcia czeskiej ewakuacji w dniu nastęénóm i zakończenie jej w 

ciągu trzech godzinK kaéięcie zelżałoI kiedó osiągnięto éorozumienieI że OR rozéocznie 

się odwrót oddziałów czeskichI które éo O4 godzinach zastąéią wojska éolskieK 

mrezódent jasarók érzójmując érzedstawicieli jisji „uéorczówie twierdził” – jak éisze 

jarek hK hamińskiI że rząd czechosłowacki nie działał w złej wierzeI a on sam éolecił 

ściśle wókonówać decózje homisji hontrolującejK modkreślając éełną lojalność rządu 

wobec mocarstw „uderzół w starą nutkę éroéagandową”I że to molacó złamali umowę z 

R listoéada i bezérawnie okuéowali Śląsk CieszóńskiK 

btaéowóm finałem tej aktówności jisji koulensa bóło sérawdzenie w 

Cieszónie éostęéów ewakuacji wojsk czeskich oraz sérawozdanie złożone OU lutego w 

tarszawie éozostałóm jej członkomOVK oozwiązanie to okrzóknięte jako sukces 

wzmogło wśród séołeczeństwa éolskiegoI a także części éolitóków wiarę w komisje 

międzóalianckie jako rzeczników interesów odradzającego się éaństwaK Tómczasem w 

tóm obszarze dobregoI satósfakcjonującego obie stronó rozwiązania nie bółoK alatego 

trzeba stwierdzićI że wszóstkie trzó éodmiotó najbardziej zaangażowane w znalezienie 

modus vivendi éoniosłó – z historócznej éerséektówó – éorażkęK kajbardziej – éoza 

bezéośrednio zainteresowanómi – odczuła to crancjaK guż u narodzin éoważnie osłabiła 

ona swój sóstem sojuszóI którego ważną flanką stanowiłó silnie skłócone éaństwa – 

molska i CzechosłowacjaK t maróżu zgodzono się uznać argumentację CzechówI że bez 

harwińskiego wagłębia tęglowego będą oni zdani na łaskę molskiI mogącej 

maniéulować dostawami węgla dla ich rozwiniętego érzemósłuK t maróżu i iondónie 

stale też brano éod uwagę możliwość zbliżenia się niezadowolonóch Czechów do 

Berlina i ElubF miotrogroduK 

 

                                                                                                                                          
OU TamżeI sK RVJSMK 
OV TamżeI sK TSI zobK też tK jazurczakI Anglicó wobec séoru éolskoJczechosłowackiego o péisz 

i qatró éo f woànie światoweàK jisàa eKeK tade’a w wakoéanem N–U marca NVNV rokuI wW mroblemó 
narodowościowe buroéó ŚrodkowoJtschodnie w ufu i uu wiekuI moznań OMMOI sK PSNK 
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PK dalicja tschodnia 

 

kad konfliktem éolskoJukraińskim ciążyła świadomość dużego zainteresowania 

wszóstkich sił wséółéracującóch lub ścierającóch się érzó budowaniu nowej buroéóI a 

nawet  świataK  tłoski  generał oomei  omawiając  w  końcowóm  raéorcie  działalność 

jisji jiędzóalianckiej w molsce éisał o „najtrudniejszej sótuacji” na froncie lwowskimI 

gdzie wchodził w grę nie tólko interes molskiI ale wszóstkich „narodów zachodnich 

zagrożonóch inwazją bolszewickich oosjan w związku z nieéewną sótuacją dalicji 

tschodniej i jeszcze bardziej nieéewną éolitóką metluró”PMK 

wanim do tarszawó dotarła NO lutego jisja koulensa na éograniczu éolskoJ

ukraińskim działała komisja francuskoJangielska na czele z genK goseéhem 

BerthélemómPNK mrzez trzó tógodnieI éoczónając od NV stócznia NVNV rKI kiedó komisja 

ta éojawiła się w hrakowieI starano się doérowadzić do zawieszenia broni i 

uregulowania séorów na drodze éorozumieniaK wadanie bóło trudne także z éowodu 

niewielkiej skłonności obu stron do koméromisuW rkraińcó obstawali érzó linii 

demarkacójnej na panieI a molacó – ptóruK pótuację dodatkowo komélikowałó wósiłki 

mediatorów w sérawie nakłonienia ukraińskiej oeéubliki iudowej do sojuszu 

antóbolszewickiego i wséólnej walki z wojskami Białej oosji érzeciwko Armii 

CzerwonejK oafał dalubaI badającó detalicznie te zagadnienia dochodzi do daleko 

idącego wnioskuI że rozwiązanie konfliktu o dalicję tschodnią stanowiło dla jisji 

„kwestię drugorzędną”POK 

denK Berthélemó N4 lutego referował w tarszawie w gronie członków jisji 

koulensa wóniki éokojowóch zabiegów jego zeséołu tak na Śląsku CieszóńskimI jak i 

w jałoéolsce tschodniejK t sérawozdaniu i dóskusji érezentował stanowisko 

żóczliwe dla éolskiego éunktu widzeniaK Celem kontónuowania érac nad rozejmem 

éolskoJukraińskim éowołano éodkomisję złożoną z érzedstawicieli wszóstkich 

mocarstwK t jej skład weszli generałowie Berthélemó i Carton de tiartI dr iord z 
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rpA oraz mjr włoski diuseéée ptabileK ao iwowa dotarli w czasie trwającej ofensówó 

ukraińskiejI którą skłonni bóli zawiesićI jeśli wojska éolskie wócofają się za panK 

aodatkowo komélikowało to zabiegi o zawieszeniu broniI które zdołano jednak 

éodéisać w nocó OPLO4 lutegoK gego kruchość uwóéukla fakt obowiązówania érzez 

jedną dobęX éo jej uéłówie delegacje obu stron érolongowałó go o kolejnąK jimo 

wszóstko érzedstawiciele mocarstw zdołali narzucić stronom wstrzómanie działań 

wojskowóch na całóm froncie galicójskimK hruchó rozejm érzestał obowiązówać już N 

marcaI kiedó rkraińcó wznowili akcję w celu zajęcia iwowaK mrzedstawiciele jisji 

wódali oświadczenie składające całą odéowiedzialność za zerwanie rozmów na stronę 

ukraińską i uznawszó swą misję za niemożliwą do kontónuowaniaI  oéuścili iwówK 

mostęéowanie stronó ukraińskiej éokazówałoI że „nie zamierzają érzó stole 

rokowań zakończóć wojnó z molskąI lecz za éomocą krwi i żelaza”PPK t tóm duchu bóli 

też informowani éozostali członkowie jisji koulensaI którzó od N marca érzebówali w 

moznaniaK t oczekiwaniu na érzójazd delegacji niemieckiej skuéiono uwagę na éracó 

wókonanej na wschodzie érzez gruéę genK BerthélemegoK t konkluzji jego raéortu z 4 

marca sugerowano zastosowanie natóchmiastowóch sankcji wojskowóch wobec 

rkraińcówK pugestia ta nie znalazła zaakceétowana i nie figuruje w deéeszó ambK 

koulensaI któró R marca informował maróż o sótuacji w dalicji tschodniejK Bał się 

konsekwencji  zdobócia  iwowa  érzez  rkraińców  bo  „wówołałobó  to  zamęt  i  

nieéorządek w molsce”K aodawałI że molacó éotrzebują éilnie broniI amunicji i sérzętu 

wojskowego w tóm éowszechnie oczekiwanej armii genK ealleraP4K  

rzgodnione w składzie członków jisji stanowisko bóło érzedstawione w 

maróżuI dokąd S marca wójechała séecjalna delegacjaK waéroéonowana érzez nich 

analiza sótuacji została érzójęta érzez homisję do péraw molskich honferencji 

mokojowejI czemu dał wóraz jej érzewodniczącó goules Cambon N4 marca wobec oadó 

kajwóższejK denK Carton de tiart w éodobnóm duchu informował iloóda deorge’aI co 

jednak nie skłoniło brótójskiego éremiera do zmianó nastawieniaI coraz bardziej 

filoniemieckiegoI czóli w konsekwencji antóéolskiegoPRK 
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jocno érzez iloóda deorge’a stawiane rózóko wélątania zachodu w sojusz 

antóukraiński Ea w éerséektówie antórosójskiF séowodowałoI że oada kajwóższa NV 

marca zdezawuowała zarówno sugestie jisji koulensaI jak i homisji CambonaI które 

oéierałó się na raéortach otrzómówanóch z tarszawó i moznaniaK fstotną rolę séełnił w 

tóm wóéadku ekséert amerókański érofK iordI któró éroéonował érzeniesienie rozmów 

éolskoJukraińskich do maróżaI éod wósoki autorótet oadó kajwóższejK kegocjacje 

miała érowadzić séecjalna komisjaI której decózje będą oéierałó się na argumentacji 

érzedstawionej érzez obie stronóK momósł ten éoéarł éremier brótójskiI któró 

érzóéomniałI że konferencja éokojowa wósłuchała dotąd tólko molakówK léowiedział 

się érzó séosobności za érzóznaniem tschodniej dalicji rkraińcom – „chóbaI że 

érzemawiają érzeciwko temu bardzo silne argumentó xKKKz molacó – mówił dalej – 

éotrafią się domagać dla siebie więcejI aniżeli im érawnie érzósługuje”PSK 

w inicjatówó érezódenta tilsona O kwietnia została éowołana w maróżu 

séecjalna komisja rozjemczaK rtrącono zarazem dominację éolitóków francuskichI 

którzó jak genK Berthélemó czó ambK koulens bóli żóczliwie uséosobieni do éolskich 

aséiracjiK ka czele nowej komisji stanął éremier mołudniowej Afróki genK iouis BothaI 

któró w fazie konstótuowania się jisji koulensa został z niej wółączonó z éowodu 

chorobóK Choć nadal chorowitó Ezmarł w sieréniuF roli rozjemcó w konflikcie éolskoJ

ukraińskim éodjął sięK 

kie mniej wómownóm dowodem dezaérobató dla działań jisji koulensa w 

dalicji tschodniej bóła nieséodziewana dla jej éozostałóch członków akcja 

amerókańskaK denK oomei éisał o „zdziwieniu wszóstkich członków jisji”I kiedó genK 

hernan otrzómał bezéośrednio od érezódenta tilsona mandat do negocjowania 

rozejmu w imieniu swojego rząduK molecenie to otrzómał N kwietniaI kiedó éozostali 

członkowie jisji oéuszczali hrakówI udając się w drogę éowrotną do maróżaK Także ta 

éróba według genK oomei – wóraźnie zdegustowanego éoczónaniami Amerókanów – 

nie dała rezultatuPTK 
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mrzóznał to także genK hernanI éoirótowanó zresztą bezowocnóm „krążeniem” 

sérowadzonóm  cadillakiem éo bezdrożach éolskoJukraińskichI czemu dał wóraz w 

raéorcie do érezódenta tilsona wósłanóm do maróża NN kwietniaPUK 

 

4K mrzógotowania do realizacji rozejmu podpisanego w Trewirze 

 

jinorowóI zgoła fatalnó nastrój wózierającó z ówcześnie éisanóch raéortów 

członków jisji miał swe dodatkowe źródło w generalnóm nieéowodzeniu rokowań 

érowadzonóch w moznaniu w sérawie wóznaczenia linii demarkacójnej międzó stroną 

niemiecką a wielkoéolskimi éowstańcamiK t sérawie objęcia tego rejonu érzedłużanóm 

co jakiś czas rozejmem międzó ententą a ozeszą trwałó usilne zabiegi stronó éolskiejI 

świadomej érzógotowań do militarnej rozérawó z éowstańcamiI którzó z formalnego 

éunktu widzenia bóli winni rebelii wobec władz niemieckichK mrzewodniczącó koulens 

już NP lutego éodczas drugiego éosiedzenia komisji uznałI że do trwającóch rokowań o 

érzedłużenie rozejmu trzeba włączóć klauzulę zalecającą zaérzestanie działań 

wojennóch w moznańskiem międzó kiemcami a molakamiK alatego też nie chciał 

wszczónać bezéośrednich rokowań z rządem niemieckim gdóż obawiał sięI że 

éertraktacje érowadzone z dwóch stron jednocześnie éozwolą kiemcom na 

érowadzenie „éodwójnej gró i ominięcie zagadnienia”PVK 

pkromna formuła zmuszająca kiemcó do zaérzestania wszelkich ataków na 

molaków zawarta w rozejmie éodéisanóm NS lutego w Trewirze nie tólko lokowała 

éowstańców éo stronie obozu zwócięskiegoI ale także otwierała możliwość włączenia 

do odradzającej się molski ziem zaboru éruskiegoK wadanie wótóczenia w terenie linii 

demarkacójnej zostało éowierzone członkom jisji koulensaK wadanie bóło trudne tóm 

bardziejI że obie stronó wzajemnie oskarżałó się o naruszenie linii demarkacójnejI 

której bieg éoznała strona niemiecka oraz za éośrednictwem éremiera Clemenceau 

członkowie jisji koulensaK lni teżI a nie rząd éolskiI tóm mniej éowstańcó Ekaczelna 

oada iudowaF bóli stroną w éodjętóch na zlecenie maróża rozmowachK tséarcia mieli 

udzielić członkowie alianckiej komisji rozejmowejI z ramienia której érzóbół z Berlina 
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genK auéontI szef francuskiej misji dla reéatriacji jeńców wojennóchK mrzesłuchiwanó w 

tarszawie OM lutego wskazał na éotrzebę ochronó nie tólko kiemców na ziemiach 

éolskichI ale również na zasadzie wzajemności molakówI którzó éozostawali nadal éod 

władzą kiemców4MK 

pérawa taI żówo dóskutowana éodzieliła członków jisjiI z któróch część 

uznałaI że érzekracza ona éosiadane éełnomocnictwaK tóéracowano natomiast wséólne 

stanowisko w sérawie odéowiedzialności kiemców za érzóéadki naruszania warunków 

rozejmuK fstotne znaczenie miała informacja genK hernanI któró OO lutego éowiadomił o 

raéorcie éłkK tilliama oK drovesaI érzewodniczącego Amerókańskiej jisji momocó 

Żównościowej w molsce o stwierdzonóm érzez niego éogwałceniu érzez wojska 

niemieckie rozejmu i zajęciu dwóch miejscowości horonicó i molanicóK Ataki te 

wókluczałó hiéotezęI że dokonałó tego „niezdóscóélinowane bandó”K AmbK koulens 

zaéroéonował éowiadomienie o tóch faktach maróża sugerując wówarcie nacisku na 

rząd niemiecki za éośrednictwem marszK cochaK denK hernan uznałI że wókonanie 

mandatu jaki jisja otrzómała od rządów sérzómierzonóchI wómaga udania się do 

moznaniaI bó na miejscu érzekonać się o sótuacjiK lczekiwał więcI że deéesza wósłana 

do maróża będzie możliwie zwięzłaK ptwierdzono w niej wszakże „odéowiedzialność 

rządu niemieckiegoI która wóéłówa z charakteru ogólnego i sóstematócznego 

ofensówóK rdział artólerii w oéeracjach oznacza jasnoI że nie chodzi tu o séoradóczne 

éoczónania bandI wómókającóch się séod władzó dowództwa”K mroszono teżI abó o tóm 

„rzucającóm się w oczó éogwałceniu rozejmu” zostałó éowiadomione rządó 

sojusznicze i naczelne dowództwo4NK 

oównolegle sótuację w tielkoéolsce starali się éoznać oficerowie alianccó z 

genK auéontem na czeleK péecjalneI éisemne uéoważnienieI éodéisane érzez cówilnóch 

i wojskowóch członków jisji jiędzósojuczniczej zlecało zbadanie możliwości 

wókonania érzez stronę éolską warunków rozejmu trewirskiegoK létómistócznie 

sądzonoI że séotkanie z władzami éoznańskimi oraz likwidacja incódentu i nakazanie 

„zaérzestania działań wojennóch” zajmie genK auéontowi kilka godzinI érzóbierając 

formę érzerwó w éodróżó éowrotnej do Berlina4OK 
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ozeczówistość okazała się bardziej złożonaK mrzede wszóstkim konfliktów i 

kontrowersji wielkoéolskoJniemieckich nie dało się rozwiązać ani w ciągu kilku dniI 

tógodni ani latK rwidoczniło się to także w sótuacji gdó rozmowó genK auéonta z 

liderami kaczelnej oadó iudowej odbówałó się bez udziału stronó niemieckiejI która 

niezmiennie i coraz skuteczniej oérotestowówała wszelkie sugestie dotóczące rozejmu i 

érzebiegu linii demarkacójnej czó to éłónące od jisji czó stronó éolskiejK léorna bóła 

też strona éolskaI której towarzószóła żądza oéanowania kolejnóch éiędzi ziemi 

uznawanóch za éolskieI éiastowskieK gakkolwiek érzó każdej okazji mówionoI że 

ustanowiona érzez rozejm trewirski linia demarkacójna miała charakter tómczasowóI to 

jednak jej wéłów na ostatecznó kształt granicó éolskoJniemieckiej narzucał się sam z 

siebieK To bóło też jednóm z éowodówI że rozejm bół wielokroć naruszanóI a ustalenie 

winnego zgoła niemożliweK tómowne wszakże éozostaje toI że strona éolskaI 

zwłaszcza zaś kaczelna oada iudowa i jej éaróska reérezentacja – czóli homitet 

karodowó molskiI érzez kilka tógodni usilnie zabiegała o objęcie frontu 

wielkoéolskiego rozejmemI a kiedó cel ten został osiągniętó oéierała się érzed 

uściśleniem érzebiegu linii demarkacójnejK denK auéont éodczas rozmów éodjętóch 

zaraz éo érzójeździe do moznania OO lutegoI musiał érzekonówać członków koiI że 

bezwzględnie należó zatrzómać działania wojenne zgodnie z rozejmemK mrzekazówał 

też żóczenie marszK cocha i genK kiessela Efrancuskiego członka jisji koulensaFI że 

éoznaniacó éowinni „mieć zaufanie i cieréliwośćI dowieść swej słuszności samóm 

umiarem w swóch żądaniach”K watrzómanie wojska na zajmowanóch éozócjachI zostało 

uznane za éozostające „bardzo wóraźnie” w duchu decózji marszK cochaW „odległośćI 

nieznajomość szczegółów sótuacji w jakiej się znajdowałI mogłó uzasadnić nieznaczne 

różnice istniejące międzó stanem realnóm i linią ustaloną érzez niegoI z oczówistą 

móślą faworózowania moznaniaków”  EéodkrK – ptKpKF4PK 

jimo różnóch zachęt genK aowborJjuśnicki i liderzó koi nie bóli skorzó do 

zajęcia jednoznacznego stanowiskaK wa działanie na zwłokę można uznać ściąganie z 

éoszczególnóch odcinków oficerów „znającóch warunki miejscowe”K aecózję éar 

excellence éraktóczną éodjął w końcu komisarz koi Adam moszwińskiW obecna linia 

bojowa zostaje érzójęta bez zmian jako linia demarkacójna44K mroéozócja homisariatu 

bóła jedóną z realistócznóch możliwości érzerwania walkW trudno bóło oczekiwać 
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zmianó linii demarkacójnej éoérzez rezógnację z terenów zajętóch éo NS lutómI nieraz 

kosztem strat ludzkichK molskie oéoró to jednocześnie manifestacja braku wiaró we 

crancjęI jedóną wówczas orędowniczkę éolskiego éunktu widzeniaK alatego w 

informacjach  érzekazówanóch  do  ambK  koulensa  czó  genK  kiessela  dominowałó  

akcentó bardzo wobec molaków érzójazneK ld okazałego éowitania na dworcuI éoérzez 

séotkania z najwóższómi osobistościami z arcóbiskuéem aalborem na czeleI udział w 

zaérzósiężeniu ptrażó iudowejI éo éożegnanie na dworcu gdzie gruéie genK auéonta 

towarzószółó oklaskiI okrzóki uwielbienia nawet4RK 

modobnie jak w tarszawieI także w moznaniu dla wielu ludzi munduró alianckie 

na ulicach miasta to érzejaw udziału w zwócięstwie nie tólko tóm wielkimI 

oznaczającóm odrodzenie molskiI ale także tóm lokalnóm – wielkoéolskimK trażenie to 

éodkreślał udział genK auéonta i towarzószącóch mu osób w uroczóstej érzósiędze 

ptrażó iudowejK t niedzielęI OP lutego na głównóm élacu moznania érzósięgało 4OMT 

szeregowców i NMU oficerówI éodnosząc ogólną liczbę członków ptrażó do NO tósK denK 

auéont bół ekséonowaną osobą tej uroczóstościI co tak relacjonował miejscowó 

„hurier moznański” OR lutego NVNV rKW „kagle dał się słószeć świst zbliżającóch się od 

stronó ulK Berlińskiej samochodów i okrzóki w jęzóku éolskim i francuskimK To 

członkowie bawiącej w moznaniu misji koalicójnej z genK auéontem na czeleI którego 

wśród dźwięków jarsólianki éowitał i wérowadził na élac genK aowborJjuśnicki”K 

jarsóliankę zagrano raz jeszcze kiedó ksK Adamski na koniec érzemówienia wzniósł 

okrzók na cześć koalicji i obecnego na uroczóstości érzedstawiciela zwócięskiej armii 

francuskiejK lkrzók éodjętó érzez 4 tósK członków ptrażó iudowej i „tósięczne tłumó” 

wzruszół genK auéontaI któró dziękował na wszóstkie stronó i wzniósł okrzók „sive la 

mologne”4SK dazeta taI żegnając genK auéonta na éierwszej stronie wóraziła radość z 

éowodu tej wizótóI która éozwoliła na obiektówną ocenę sótuacjiW „denerał auéont 

widział tutaj nasze dzielne wojska i miał séosobność érzekonać się o różnicó międzó 

tómi karnómi formacjami a zdemoralizowanómi bandami «eeimatschutzu»K geżeli co 

nas dzisiaj naéawa dumą i naéełnia otuchąI to érzede wszóstkim bohaterska armia 
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naszaI która tak ofiarnie i z takim éoświęceniem broni ziemi ojczóstej érzeciwko 

najeźdźcamiK To jest éodstawa naszej siłóI która éolitóce naszej nadaje istotną wartość”K 

bntuzjazm wobec gruéó genK auéonta znalazł odbicie w jego éostrzeganiu 

sótuacji w moznaniu i tielkoéolsceK denK kiesselaI francuskiego członka jisji 

koulensa informował o „doskonałóm érzójęciu” Ekoméania honorowa na dworcuI 

orkiestra grająca jarsóliankęI kwatera w wamkuF oraz narodzieI któró ma „éoczucie 

miaróK kajleészó dowódI że nie jest éod żadnóm względem zniemczonóK Ten ton 

utrzómuje się w czasie dwóch dniI które tu séędzamK tółącznie sérawó wojskoweI 

żadnej éolitókiI żadnóch rozważań o érzószłości i zwłaszcza ani jednego złego słowa o 

kiemcach”4TK 

oaéort genK auéonta o sótuacji zastanej w moznaniu został odczótanó na 

éosiedzeniu jisji OR lutegoK aoéracowano éowziętą już decózję o wójeździe do 

moznania celem uregulowania z władzami niemieckimi szczegółów rozejmu w 

tielkoéolsceK l tej decózji éowiadomionó został telegraficznie pekretariat deneralnó 

honferencji mokojowej oraz bawiącó już w Berlinie genK auéont4UK modczas séotkania 

zorganizowanego tuż éo érzójeździe z moznania z niemieckimi érzedstawicielami 

homisji oozejmowej éoznał szokującą go interéretację warunków rozejmuW skoro 

„zabrania się kiemcom dokonówać érzekroczenia zielonej linii érzez wojska” to nie 

będą tego czónić ani w érzód ani w tółI czóli jeśli są na wschód od linii zielonejI to mają 

érawo tam éozostaćK „To jest całó BoszK ln mnie samego jeszcze zadziwia” – éisał genK 

auéont – szef crancuskiej jisji dla oeéatriacji geńców tojennóch w Berlinie do 

érzewodniczącego jisji ambK koulensaI do genK kudanta będącego w péa oraz do ff 

lddziału pztabu deneralskiego w maróżu4VK 

 

RK ookowania w moznaniu 

 

jisja jiędzóaliancka zaéowiadana i wóglądana od wielu dniI zjechała do 

moznania séecjalnóm éociągiem N marcaK ŚwiątecznóI radosnó nastrój uwóéuklało 

zawieszenie lekcji w szkołachI zamknięcie urzędów i skleéówK jieszkańcó 
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manifestowali radość wierzącI że tak liczna i ważna misja międzóaliancka érzóbóła do 

moznaniaI bó nareszcie zaérowadzić sérawiedliwó éokój na całóm éograniczu éolskoJ

niemieckimI zgodnó z jej oczekiwaniamiI éragnieniamiI marzeniamiRMK 

Cechą charakteróstóczną rozéoczętóch R marca rozmów z delegacją niemiecką 

Eliczącą OV osóbF bóło toI że érowadzone one bółó w całkowitej izolacji od stronó 

éolskiejK jisja ambK koulensa wóstęéowała w moznaniu jako organ homisji 

oozejmowej z siedzibą w péaI której éoruczono takie doérecózowanie linii 

demarkacójnej ustalonej w rozejmie trewirskimI abó wóeliminować wóstęéujące 

niejasności i nieéorozumieniaK ptrona éolskaI w jakiejkolwiek éostaciI nie bóła w tóch 

rozmowach obecnaK pzczególnie érzeczulonó bół w tej sérawie genK hernanK geśli już z 

konieczności bóli molacó éroszeni to jedónie w sensie informacójnóm czó 

organizacójnómK Ton rozmowom nadawali zrazu crancuzi – ambK koulens i genK 

kiessel oraz genK hernanI mało usatósfakcjonowanó érowadzonómi éo francusku 

rozmowamiRNK  t ciągu éierwszóch dni zdołano ustalić nie tólko definitównó érzebieg 

linii demarkacójnej Eéoza kilkoma szczegółami badanómi na miejscuFI ale także 

éowołać dwie éodkomisjeW wojskową i „cówilną” zajmującą się ochroną kiemców w 

molsce  i  molaków  w  kiemczechK  t  obu  bóło  trzech  érzedstawicieli  jisji  

jiędzósojuszniczej i trzech stronó niemieckiejK éodkomisja „cówilna” zajmowała się 

gwarancjami dla ludności oraz zwolnieniem zakładnikówI internowanóchI jeńców oraz 

warunkami éracó séecjalnej międzónarodowej komisji do tóch sérawK tółoniona 

dodatkowo éodkomisja ekonomiczna dążyła do uzgodnienia warunków wznowienia 

ruchu kolejowegoI éocztowegoI telegraficznegoI wómianó towarówI warunkami 

éodróżó itéK 

„janchester duardian” informując U marca NVNV rK w koreséondencji z 

moznania o éostęéach w rozmowach nad szczegółami rozejmu éodéisanego w Trewirze 

na éograniczu niemieckoJéolskim éodkreślałI że érzedstawiciele delegacji niemieckiej 

érezentują éostawę „skrajnie koncóliacójną” i nie zgłaszają żadnóch obiekcji wobec 

jakichkolwiek éroéozócji érzedstawionóch érzez aliantówK 

                                                
RM wobK szerzej pK pieréowskiI tielkoéolski eéizod homisài jiędzósoàuszniczeà w NVNV rokuI wW 
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Ten  oétómistócznó  obraz  negocjacji  z  dnia  na  dzień ulegał erozjiK  ptało  się 

wiadomómI że wojskowi érzedstawiciele w homisji oozejmowej z genK aommesem na 

czele na rozkaz hwateró dłównej zaczęli mnożyć trudności celem odsunięcia finału 

rokowańK  kagminnie  sięgano  do  konsultacji  czó  to  rządu  w  Berlinie  czó  to  hwateró  

GłównejI skąd éłónęłó sérzeczne instrukcjeK son oechenberg kilkakrotnieI także w 

formie éisemnej éodkreślał swą dobrą wolę oraz chęć doérowadzenia rokowań 

rozejmowóch do éozótównego finałuK warazem nie krół séecjalnie rezerwó 

séowodowanej obstrukcją hwateró dłównejI która zakazując genK aommesowi 

éodéisania éorozumienia rozejmowego na froncie wielkoéolskim starała się 

jednocześnie obciążyć von oechenberga i czónniki cówilne za nieéowodzenieI 

tłumaczone zresztą nadmierną ustęéliwościąK 

hrózós w rokowaniach uwidocznił się wóraźnie éodczas séotkania NN marcaI 

kiedó to członek delegacji niemieckiej genK aommes oświadczółI że jego rząd nie 

zaakceétuje wócofania artólerii na ustaloną wcześniej odległość OM km od linii frontuK 

tówołało to groźbę ambK koulensaI że w takiej sótuacji zwróci się on do homisji 

oozejmowej w péa i do kaczelnego aowództwa pérzómierzonóch o zajęcie stanowiska 

i „narzucenie rozwiązania”ROK  

fnterwencja érzewodniczącego jisjiI wskazująca na „érzewlekanie sérawó” 

érzez delegację niemiecką wówołała reakcję francuskiego ministra séraw zagranicznóch 

pteéhena michonaK modczas séotkania z dziennikarzami z éaństw ententó oświadczółI że 

jeślibó nie miało dojść do éorozumienia w moznaniuI to wojska koalicji będą 

zniewolone do interwencji gdóż molaków w obecnóm stanie éozostawić nie możnaK 

lficerowie francuscó uzóskali zgodę na wstęéowanie do armii éolskiejI ale wósółka 

wojsk francuskich do molski zaéewne „okaże się zbóteczna”RPK 

Bół to w zasadzie jedónó liczącó się ślad naciskuI któró jednak nie éochodził od 

konferencji éokojowejI ale rządu francuskiegoI coraz silniej uwikłanego w zależności 

od bloku anglosaskiegoK Świadomość tóch zależności uéowszechniała się także dzięki 

takim właśnie sótuacjom jak rokowania w moznaniuK jimo éorozumienia 

wónegocjowanego w szczegółachR4 odmówiono złożenia éodéisu z éowodu 
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rozbieżności dotóczącej składu komisji mieszanej mającej zajmować się równóm 

traktowaniem molaków i kiemców éo obu stronach linii demarkacójnej w zakresie 

ochronó żóciaI wolności osobistejI éraw majątkowóchI éublicznóch itéK Żóczeniem 

delegacji niemieckiej bóło éowołanie na érzewodniczącego tej komisji érzedstawiciela 

éaństwa neutralnego Ew dodatku mianowanego érzez éaéieża>FI któró miałbó do 

éomocó dwie osobó – delegata rządu éruskiego oraz ententóK denK oomei w raéorcie 

końcowóm zaistniałą sótuację tak érzedstawiłW „éo NV dniach żówóch dóskusjiI 

wszóstkie klauzule wókonawcze rozejmu – tak wojskowe jak ekonomiczne i érawneI 

zostałó uzgodnione i ustaloneI kiedó zbliżył się moment éodéisania konwencji delegaci 

niemieccóI załączając absurdalne żóczenieI éotraktowane wóraźnie jako éretekstI 

odmówili éodéisania dokumentu”RRK 

Tekst notó wręczonej NV marca érzez genK auéonta nie zrobił oczekiwanego 

wrażenia na von oechenberguK Członkowie jisji mimo wszóstko liczóli się z 

możliwością éodéisania układu i zakończenia negocjacji sukcesemK Tómczasem  – jak 

sótuację oéisał genK auéont – éo lekturze notó nie dostrzegł u von oechenberga 

„żadnego wahaniaI najmniejszej oznaki dążenia do dalszej zwłokiI chociażbó 

najkrótszejW wóraźne érzójęcie zakomunikowanej decózji”K denK auéont odniósł 

zarazem wrażenieI że zdecódowanie stronó niemieckiej wónika ze stanowiska 

kaczelnego aowództwaI które już wcześniej zakazało éodéisania układu érzez genK von 

aommesaI érzó tworzeniu którego wcześniej uczestniczółK mrzekazując wszóstkie te 

informacje „maróżowi” jisja „domagała się” abó érojekt éorozumienia érzekazano 

marszK cochowi dla „wérowadzenia go w żócie jako części składowej ogólnego 

rozejmu” oraz zażądała éodjęcia „natóchmiastowóch kroków”RSK t deéeszó z NV marca 

do pekretariatu deneralnego honferencji mokojowej zwracano jednocześnie uwagę na 

możliwość éodjęcia érzez kaczelne aowództwo niemieckie oéeracji érzeciwko 

moznańskiem i uniknięcia decózji w sérawie érzółączenia tóch érowincji do molskiK wa 

najleészó séosób sérowadzenia sztabu niemieckiego „na grunt rzeczówistości jest 

natóchmiastoweI zdecódowane działanie oraz jak najszóbsze ustalenie érzószłości 

éolskich érowincji mrus”RTK 
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AmbK koulens wójaśniał minK michonowi w deéeszó wósłanej już z tarszawó 

O4 marcaI że „éaéieski” éretekst do zerwania rozmów bół séekulacją na uczuciach 

ludności katolickiej oraz intrógą wómierzoną w homisariat koiW odrzucając érojekt 

mógł wzburzóć katolikówI érzójmując – sojusznikówK oównocześnie kiemcó starali się 

wznowić bezéośrednie rokowania w moznaniuK Arcóbiskué aalbor i horfantó ostrzeżeni 

érzez ambK koulensa nie érzójęli niemieckich wósłannikówK „t ten séosób kiemcó 

éróbująI z właściwą im éerfidiąI nie tólko uniknąć wówiązania się ze swoich 

zobowiązańI lecz również siać intrógi i niezgodęI co może im ułatwić osiągnięcie swóch 

celów éolitócznóch”K AmbK koulens zachęcałI abó o éowodach zerwania rokowań 

éowiadomić „érasę sojuszniczą”RUK 

frótacja wówołana lekceważącóm stosunkiem stronó niemieckiej do jisji 

jiędzóalianckiej znalazła odbicie w oficjalnóm komunikacieI gdzie zaéowiedzianoI że 

tekst érojektu zostanie érzekazanó marszałkowi cochowiI abó wérowadził go w żócie 

jako „część składową rozejmu ogólnego”K ldwołanie się do treści układu ogólnego z NS 

lutego zawartego w Trewirze międzó koalicją a ozeszą oraz wskazanie na jego 

obowiązówanie tak długo jak nie zostaną éodjęte działania zaczeéneI bóło 

maskowaniem niewątéliwej éorażkiK jisja jiędzóalianckaI złożona z wósoko w 

hierarchii umocowanóch éolitóków i wojskowóch nie zdołała érzómusić delegacji 

éokonanego éaństwa do akceétacji umowóI mimo rokowań érzeciągniętóch éonad 

miesiąc od éodéisania rozejmu w Trewirze> pótuacja ta uwóéukliłaI także 

tielkoéolanom nową konfigurację éolitócznąI w której éogrążała się wiara w zbawcze 

i rozstrzógające decózje éodejmowane na miejscu érzez „wósoką jisję”K 

oozczarowanie bóło na miarę manifestowanego zaangażowania władz miasta różnóch 

instótucjiI a zwłaszcza osób érówatnóch organizującóch séotkaniaI rautóI baleKKK 

hosztowało to krocieI z czego do kasó miejskiej wróciła tólko czwarta częśćX w 

rachunkach tóch nie ujęto strat masowóchI w tóm néK zabieranóch „éamiątek” z wamkuK 

pzczególnóm zainteresowaniem cieszółó się części zastawó cesarskiej z godłem smoka 

éięcioéalczastegoRVK  

morażki jisji starano się nie ekséonowaćK iokalna érasa zalecała moznaniakom i 

tielkoéolanom zachowanie séokoju i zimnej krwiK iekceważąc „bandó oérószków i 

rabusiów z eeimatschutzu” wórażano érzekonanieI że koalicja „érzekonawszó się kto 
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érowokujeI a kto broni tólko świętej sérawó éoérze nas niewątéliwie całą siłą”SMK Ten 

wątek wóstąéił też w toaście komisarza tojciecha horfantego na obiedzie 

éożegnalnóm NV marcaI w któróm éodkreślono stale silne wśród molaków oczekiwania 

na odrodzenie éo toI bó bóć „éuklerzem buroéó érzeciwko érądom rozérężenia ze 

wschodu i aéetótom zaborczóm germanizmuK jó również chcemó bóć obrońcamiI 

éoręczócielami nowego éorządku światowegoI któró ustanawiacie”SNK  

rgruntowanó wśród tielkoéolan koméleks niemieckiego zagrożenia został 

éodjętó w wóéowiedzi ambK koulensaK aoradzał on molakom abó éowstrzómówali 

słuszne oburzenie ludności érzeciwko nieérzójacielowiI któró chce ją doérowadzić do 

rozéaczóK „rczucia wroga nie zmieniłó się w niczómK mócha érzeszłości wznawia się 

gdó tólko ręka wstrzómująca ją zwalnia uściskK dłówne dowództwo niemieckie 

érzógotowuje odwet i nie chce się ugiąć érzed zwócięstwem licząc na rozdwojenie 

koalicjiI do którego nigdó nie dojdzie”SOK 

AmbK koulens stał na éosterunku wóznaczonóm érzez rząd francuskiI któró w 

kontekście séraw éolskich éoddawanó bół silnej éresji angloJamerókańskiejK jożna to 

także zaobserwować z éerséektówó éracó jisji w moznaniuI gdzie całó ciężar 

negocjacji séoczówał na crancuzachI wséieranóch częściowo érzez tłochówK 

kajwóraźniej wstrzemięźliwość wobec negocjacji éokazówali BrótójczócóK pir bsme 

eoward w ogóle nie zaznaczół swojej obecnościI a genK Carton de tiart érzóbół do 

moznania z oéóźnieniem 4 marcaI bó już S wójechać do maróża gdzie referował sérawó 

éolskoJukraińskoJrosójskieK mo éowrocie do moznania wéadł „w wir konferencji za dniaI 

a kolacji i balów co wieczór”I ale bez zaznaczenia swej szczególnej aktównościK moznań 

oéuścił érzed innómi członkami jisjiI któróch reérezentował w Belwederze gdzie 

składał żóczenia imieninowe kaczelnikowi maństwaK manowie éolubili się od 

éierwszego séotkania NP lutego w tarszawieK péoiwem i wdzięcznóm tematem ich 

rozmów bół wschód buroéóI zwłaszcza sérawó ukraińskieSPK    

 

 

SK cinał i próba bilansu 
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jożna uznaćI że dnia NV marca zakończóła się de facto merótoróczna 

działalność jisji koulensaK gej duże zaangażowanie w stabilizację éolskoJniemieckiej 

linii demarkacójnej bóło éroéorcjonalnóm wórazem nieéowodzeniaI zgoła klęskiK 

aaniel hęszócki uznajeI że jisja éoniosła ją „wółącznie z własnej winó” gdóż 

zdóscóélinowanej delegacji niemieckiej „érzeciwstawiła się gruéa osób skłóconóch ze 

sobąI które nie bardzo wiedziałóI o co właściwie chodziI a rościłó sobie érawo do 

rozstrzógania kwestii dla nich zuéełnie obcóch”S4K  

kieéomiernie bardziej niż koméetencje członków jisji na jej efektach zaważyła 

éolitóka w makroskaliK mo jednej stronie nadal funkcjonowałaI a nawet wzmagała się 

niechęć wobec filoéolskiego nastawienia goséodarzó konferencji éokojowejK 

oówalizację międzó mocarstwami séinała w skali euroéejskiej kwestia niemiecka z 

jednej stronó oraz zagrożenie bolszewickie z drugiejK molska bóła w oku cóklonuK 

jistrzem w relatówizowaniu grożącóch buroéie niebezéieczeństw bół éremier 

brótójskiK Trudno w tej sótuacji bóło oczekiwać żóczliwości skoro iméerialne interesó 

iondónu sugerowałó inne rozwiązania niż éolskie oczekiwaniaK kie krół swego żalu 

genK Carton de tiart éiszącW „kie érzóéominam sobieI abó mój rząd zgadzał się z 

molakami choć w jednej ze sérawI z jakimi mieliśmó do czónieniaI czó to w kwestii 

ddańska xKKKz tilnaI dalicji tschodniejI CieszónaI ustalenia granicó éolskoJrosójskiej 

czó dórnego Śląska”SRK 

lwe szersze uwarunkowania éowodowałóI że raéortó érzekazówane érzez 

éoszczególnóch członków jisji do maróża czó stolic „swoich” éaństw bółó 

analizowane éod kątem indówidualnóch éotrzeb i egoistócznej éolitókiK Bez większego 

(żadnego?F éraktócznie echa éozostała néK oéinia genK oomeiI kiedó éisał o „winie za 

walki na froncie éoznańskimI która séada érawie całkowicie na kiemców”I o ich 

ostrzale artólerójskim oraz wókorzóstówaniu éociągów éancernóchK oada kajwóższa w 

ogóle nie zareagowała na sugestię wówarcia wojskowego nacisku na kiemcó chociażbó 

érzez wósłanie flotó alianckiej do ddańskaI co miało ratować érestiż i éowagę jisji i 

konferencji éokojowejK 

wauważalna reorientacja éolitóki brótójskiej w duchu obronó éozócji kiemiec w 

buroéieI wséarta idealizującómi maksómami érezódenta tilsona o godności i szacunku 
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dla éokonanego érzeciwnikaI wzmagała oéór BerlinSSK  jinK  brzberger  na  wiecu  w  

stolicó kraju OP marca éowołując się na autorótet całego gabinetu w stanowczóch 

słowach odmawiał koalicji érawa do swobodnego éoruszania się jej jisji éo terótorium 

ozeszóK „kiemcó mają dość żądań o swobodę ruchów koalicji na ziemiach niemieckich 

na wschodzieI któróch celem jest rozwinięcie szerokiej éroéagandó antóniemieckiejK 

oząd niemiecki żądania te odéarł i w érzószłości éodobnie z tą samą energią 

odeérze”STK  

Tężał też oéór  w  sérawie  érzójazdu  armii  genK  ealleraI  której  niecieréliwie  

oczekiwano zważówszó na złowrogie okalanie odradzającego się éaństwa éolskiegoK 

létómizm w tej sérawie érezentowanó w éołowie marca NVNV rK okazał się éozbawionó 

éodstawK młk oené jarechal érzógotowującó z ramienia koalicji transfer armii 

wójeżdżając z tarszawó do ddańska NP marca w wóéowiedzi dla „huriera molskiego” 

z zadowoleniem witał jej érzójazd via „éolski ddańsk xKKKz Bóło to do érzewidzeniaI bo 

nikt z nas zresztą nie miał co do tego we crancji żadnóch wątéliwości”K młk jarechal 

sugerowaną mu érzez dziennikarza zwłokę nie tłumaczół oczekiwaniem na niemiecką 

zgodę na éodróż do ddańska mówiącW „Ależ ja wcale nie czekałem na ich éozwolenieK 

gest ono zuéełnie nieéotrzebneK Czekaliśmó tólko na rozkaz komisji 

międzósojuszniczejI któró nam najzuéełniej wóstarczaK kiemcó nie odważą się czónić 

trudności”SUK 

mozostaje faktemI że jisja koulensaI która transéort armii eallera stawiała jako 

ważnó  cel  swej  działalnościI  nie  zdołała  tego  osiągnąćK  To  jeden  z  elementówI  że  

ogólnó bilans érac jisji éozostał bardzo skromnóK péośród czterech frontówI na 

któróch trwałó walki molakówI efektówne uséokojenie osiągnięto na stosunkowo 

najmniej ważnóm z euroéejskiej éerséektówóW na froncie cieszóńskimK Ale i to 

zwócięstwo bóło bardzo krucheK 

t raéorcie końcowóm érzekazanóm NT kwietnia NVNV rK konferencji éokojowej 

rekomendowano érzeérowadzenie na Śląsku Cieszóńskim élebiscótuI co miało ułatwić 

sojusz międzó obu narodamiK Tómczasem ani jednego ani drugiego nie osiągniętoK ld 
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élebiscótu odstąéiono kiedó Armia Czerwona maszerowała na tarszawęI co 

érzemieniło istniejącą już niechęć molaków do Czechów w stan wrogościI éołączonej z 

lekceważeniem i érzemożną chęcią odwetuK Tak więc i tenI jedónó ślad éozótównej 

działalności jisji koulensaI wóróżnionó w raéorcie genK oomei okazał się wkrótce 

ulotnóK 

w deérómującóm nieéowodzeniem rokowań w moznaniu można éorównać 

całkowitą klęskę éoniesioną érzez negocjatorów na froncie éolskoJukraińskimK 

lbiektówneI istotnie wielkie érzeciwieństwa towarzószące tóm rozmowom éogłębiała 

rówalizacja międzó mocarstwamiI która bóła wszechobecnaK mrzełomowe znaczenie dla 

jisji koulensa w tóm obszarze miała decózja éowzięta NV marca érzez oadę 

kajwóższą z inicjatówó ekséerta amerókańskiego érofK iorda Enotabene członka jisji 

koulensaFI éoéarta érzez iloóda deorge’aI éowołująca séecjalną komisję w maróżu 

działającą éod  auséicjami  oadó  kajwóższejK  Tóm  samóm  ukraiński  watek  został z  

koméetencji jisji koulensa wółączonóI a zgromadzona w toku éostęéowania 

dokumentacja została zignorowanaK mo érostu francuskie éiętno tej dokumentacji nie 

odéowiadało séojrzeniu anglosaskiemuI coraz bardziej dominującemuK aużóm 

zaskoczeniem dla ambK koulensa oraz większości członków jisji bółó éełnomocnictwa 

do rozmów o zawieszenie broniI które uzóskał genK hernanK aecózję w tej sérawie 

éowzięła oada kajwóższa NV marcaK ka éodstawie osobistego éolecenia érezódenta 

tilsona genK hernan N kwietnia odłączół się w hrakowie od wójeżdżającóch z molski 

członków jisji i rozéoczął realizację zadaniaI z którego nie wówiązali się członkowie 

jisji jiędzóalianckiejSVK 

wawirowania éodobnego charakteru wzmagałó nerwowość członków jisji 

érzógotowującóch się do wójazduK tizótator aéostolski monsK Achilles oattiI dobrze 

już zorientowanó w sótuacji molski informował kardónała daséarriegoI że obecność 

jisji w molsce érzewidówana éierwotnie do końca kwietnia została nieséodziewanie 

skróconaK mewien udział miał mieć w tej zmianie sam ambK koulensI któró wóstosował 

érośbę zawierającą lekko ironiczną uwagę o „éielgrzómkach”I które członkowie jisji 
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muszą stale odbówać éo rozległóm terenie éaństwaTMK gednak wbrew oczekiwaniu na 

wzmocnienie liczbó członków jisji jej éobót w molsce dobiegł kresuK 

wwieńczeniem wizótó bół obiad wódanó na cześć jisji érzez éremiera 

maderewskiego OV marcaI w któróm uczestniczóło PRM osóbK t oświadczeniu wódanóm 

N kwietnia NVNV rK érzez érzewodniczącego jisji zaakcentowano „roztroéność i 

umiarkowanie” séołeczeństwa éolskiegoK tórażono też „nadzieję i wiarę”I że w molsce 

érzeważó duch éorządkuI gdóż tólko w takiej sótuacji będzie można érzójść jej z 

éomocąTNK w tarszawó wójechali PN marcaI nastęénego dnia ruszóli z hrakowa w 

drogę éowrotnąK ao maróża dotarli S kwietniaI gdzie ambK koulens zwołówał członków 

jisji jeszcze S razóK fch obserwacje w molsceI Czechosłowacji i na rkrainie nie 

interesowałó jednak oadó kajwóższejI która uchóliła się od séotkaniaK 

denK oomei w éodsumowującóm raéorcie naéisałI że doéiero éo éowrocie do 

maróża dowiedział się „nie bez zdziwieniaI że w międzóczasie éowstała z siedzibą w 

maróżu inna komisja międzóalianckaI celem studiowania i rozwiązania sérawó 

éolskiej”TOK wauważył teżI że międzó obu komisjami nie bóło żadnego kontaktuW „kigdó 

– éisał genK oomei – komisja rezódująca w maróżu nie zwróciła się o wójaśnienia 

słowne lub na éiśmie do tejI która éowróciła z molskiX nigdó ta druga nie bóła 

słuchaczemI kiedó éierwsza obradowałaK lbie żyłó i éracowałó oddzielone”TPK 

mo éowrocie do maróża koulens wóstosował list do Cambona jako 

érzewodniczącego homisji do péraw molskich z éroéozócją éołączenia obu komisjiI 

zaznaczającI że minK michon jest érzóchólnó takiej fuzjiK Cambon zrazu uchólił się od 

zajęcia stanowiskaI sugerując OS kwietnia éodczas éosiedzenia oadó jinistrów péraw 

wagranicznóch éięciu mocarstwI abó sérawę ewentualnej zmianó składu komisji 

rozstrzógnęła oada kajwóższaK mroéozócji tej sérzeciwił się Charles eardingI 

éodsekretarz stanu w coreign lfficeI któró uznałI że mandat jisji koulensa éo érostu 

wógasłK modobnie uważał amerókański sekretarz stanu oobert iansingK pérzeciwiając 

się zwiększaniu składu komisji Cambona zauważyłI że w razie éotrzebó członkowie 

zeséołu koulensa będą mogli służyć informacjami i éomocąK pkoro minK michon głosu 
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nie zabrał to los jisji koulensa bół érzesądzonóK Trzó dni éóźniej OV kwietnia sekretarz 

generalnó konferencji éokojowej maul bK autasta éowiadomił koulensa o rozwiązaniu 

jisji éracującej éod jego kierownictwemT4K 

Atmosfera towarzósząca tóm decózjom bóła dla crancji o tóle érzókraI że 

naruszona została wiara w odbudowę molski z jej dominującóm udziałemI obejmującóm 

całokształt żócia międzónarodowego i wewnętrznegoK Także éolitócó éolscó z 

miłsudskim na czele niechętnie lub wręcz wrogo reagowali na francuskie éróbó 

zwasalizowania molski zwłaszcza w sferze wojskowej i goséodarczejK mrzez całó czas 

trwania konferencji éokojowejI a także éo niej w miarodajnóch sferach francuskich 

érzewijała się sérawa korzóści éłónącóch ze wséółéracó z molskąK tcale mała gruéa 

éolitóków i dziennikarzóI zaéowiadając érzewagę kłoéotówI zniechęcała francuską 

oéinię éubliczną do twardego stania érzó éolskich racjachTRK  mroblem  ten  widział też 

wizótator aéostolski Achilles oattiI któró oéuszczającą tarszawę jisję koulensa 

żegnał bez żaluK momijając wrogie stosunki na linii éaństwo włoskie – stolica 

aéostolskaI co érzekładało się na brak jakichkolwiek kontaktów z włoskimi członkami 

jisji koulensaI odnotować trzeba oéinię ksK oattiego érzekazaną P kwietnia NVNV rK do 

kardónała daséarri’ego o „nie zawsze dobróm wéłówie ententó Ebóć może ententowoJ

masońskimF” na bieg séraw éolskichK „kiewątéliwie mocarstwa nie zajmowałó się 

molską starannieI éonieważ jest ona katolicka i wierna ptolicó Aéostolskiej Etematu tego 

zaczónają dotókać teraz dziennikiF”TSK  

Bezéośrednio zainteresowani w większości dowiedli dobrej éamięci o éobócie w 

molsceK AmbK koulens bół jednóm z liderów i éierwszóm międzówojennóm érezesem 

ptowarzószenia  crance  –  mologneX  w  tej  też roli  witał érzóbówającego  do  maróża  

miłsudskiego P lutego NVON rK ka uwagę zasługuje éóźniejsza działalność w molsce 

generałów wchodzącóch w skład jisjiK moza genK hernanemI któró wkrótce éo 

zakończeniu konferencji éokojowej zakończół karieręI éozostali trzej związali się z 

molską na dłużejK denK kiessel został szefem bardzo licznej crancuskiej jisji 

tojskowejK modobnie genK oomeiI którego dekoracja tielką tstęgą lrderu 

ldrodzenia molski OS liéca NVOO rK odbiła się echem nad TóbremK kajdłużejI bo całó 

okres międzówojennó zabawił w molsce genK Carton de tiartI któró we wséomnieniach 
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o jisji naéisałI że bóła ciekawa i érzójemnaW „Bóliśmó świadkami narodzin nowej 

molskiI widzieliśmó zmartwóchwstanie silnego i éełnego wigoru naroduK oadość 

molaków bóła zaraźliwa i dzieliliśmó ją”TTK 

 

bdK te fragmentach tielkoéolski eéizod homisji jiędzósojuszniczej w 
NVNV rokuI xwzW hronika tielkoéolskaI nr 4 EOMMUFI sK ST−UO 

mierwsi oficjalni érzedstawiciele tłoch w odradzającej się molsceI 
xwzW t kręgu zagadnień euroéejskichK mod redakcją gK hnoékaI aK jagierka i 
jK molakaK hoszalin OMMVI ssKNPNJN44 
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