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Brytyjskie koncepcje rozwi¹zania problemu przysz³oci Polski
u schy³ku 1917 roku
The British ideas of solving the problem of Polands future in the end of 1917

Rok 1917 nie napawa³ optymizmem brytyjskiej opinii publicznej. Walki na
frontach nie przynosi³y wojskom Ententy ¿adnych widocznych sukcesów, powiêkszaj¹c jedynie wielkie straty w ludziach. le wygl¹da³a te¿ przysz³oæ samej
koalicji. Od wiosny 1917 z Rosji nap³ywa³y jedynie niepokoj¹ce wiadomoci.
¯o³nierze cara tysi¹cami dezerterowali, a w kraju pog³êbia³ siê kryzys, brakowa³o niemal wszystkiego, szala³a inflacja. 13 marca 1917 król Jerzy V zapisa³ w swoim dzienniku:
Z³e wieci z Rosji, w Piotrogradzie praktycznie wybuch³a rewolucja i niektóre pu³ki
gwardii zbuntowa³y siê i zabi³y swoich dowódców. Powstanie jest przeciwko rz¹dowi, nie
przeciwko wojnie.1

Przed 1914 rokiem Rosja by³a najmniej lubianym przez Brytyjczyków obcym mocarstwem. Uwa¿ana by³a przez szerok¹ opiniê publiczn¹ za najwiêkszego tyrana Europy, za pañstwo barbarzyñskie i niepostêpowe. Uczucia te ucich³y
w ci¹gu pierwszych dwóch lat wojny  ostatecznie Rosja walczy³a u boku dwóch
wielkich pañstw demokratycznych i uwa¿ano, ¿e powinno to mieæ pozytywny
wp³yw na jej politykê wewnêtrzn¹. Za dobr¹ monetê przyjmowano rosyjskie
1

C. C l a y, Król, cesarz, car, Warszawa 2007, s. 296.
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obietnice dotycz¹ce niepodleg³oci Polski czy polepszenia losu rosyjskich ¯ydów.2 Upadek cara wywo³a³ jedynie niewielkie uczucie ¿alu, a powsta³y w 1917
roku rosyjski Rz¹d Tymczasowy cieszy³ siê du¿¹ sympati¹ prawie wszystkich
brytyjskich ugrupowañ politycznych (z wyj¹tkiem konserwatywnej skrajnej prawicy). W niedalekiej przysz³oci liczono za, ¿e A. F. Kiereñski i nowy rz¹d, na
czele którego stan¹³, przyst¹pi po do kontynuowania walk z wielk¹ energi¹. Tymczasem jesieñ przynios³a ostateczny kres tych marzeñ.
Wiadomoæ o przewrocie bolszewickim pojawi³a siê na ³amach prasy brytyjskiej 9 listopada 1917 roku. Times3 zamieci³ pe³ny tekst proklamacji o upadku
rz¹du i przejêciu w³adzy przez Delegatów. W trakcie posiedzenia Gabinetu Wojennego, które odbywa³o siê tego samego dnia, odczytano jednak jedynie telegram
z Piotrogradu od ambasadora Buchanana, donosz¹cy o nowej rewolucji.
Polityka g³oszona przez bolszewików by³a wyzwaniem dla spo³ecznych i ekonomicznych wartoci reprezentowanych przez brytyjski rz¹d, metody za, jakimi
siê pos³ugiwali, by³y w oczach Anglików obraz¹ dla wszystkich wartoci konstytucyjnych i demokratycznych. Bez wzglêdu jednak na takie oceny Gabinet Wojenny nie widzia³ w listopadzie 1917 roku ¿adnych powodów do mieszania siê
w sprawy Rosji. Najwa¿niejszymi problemami w nowej sytuacji by³o znalezienie
odpowiedzi na dwa pytania, po pierwsze, czy bolszewicy stworz¹ rz¹d sprawuj¹cy w³adzê w ca³ej Rosji, i po drugie, czy i jaki wp³yw bêd¹ mia³y ich rz¹dy na
prowadzenie wojny przeciwko Niemcom.4
Tymczasem ju¿ 8 listopada Zjazd Rady Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich wyst¹pi³ z dekretem o pokoju, ofiarowuj¹c wszystkim walcz¹cym sprawiedliwy i demokratyczny pokój bez aneksji terytorialnych i bez odszkodowañ.5
Jednoczenie Lenin wzywa³ robotników z Francji, Anglii i Niemiec do przy³¹czenia siê do jego wysi³ków na rzecz pokoju. Pón¹ jesieni¹ Lloyd George i Gabinet Wojenny ulegali jeszcze z³udzeniom, ¿e rz¹dy bolszewików to sprawa tymczasowa. Times6 donosi³ o tym, ¿e A. Kiereñski gromadzi wojska w celu
odbicia stolicy z r¹k rewolucjonistów. Miêdzy innymi z tego powodu zarówno
rz¹d brytyjski, jak i pozosta³e pañstwa Koalicji, nie udzieli³y odpowiedzi na
propozycje bolszewickie. Wkrótce jednak w Londynie zdano sobie sprawê z tego, ¿e nadzieja na utrzymanie Rosji w wojnie przeciwko Niemcom jest praktycznie ¿adna.7 3 grudnia 1917 roku w Brzeciu Litewskim rozpoczê³y siê rokowania
2
H. H a n k, Great Britain and AustriaHungary During the First World War. A Study in
The Formation of Public Opinion, London 1962, s. 247.
3
Anarchy in Piotrograd, Times, 9 listopada 1917.
4
C. K e e b l e, Britain and Soviet Union 19171989, London 1990, s. 1314.
5
J. P a j e w s k i, Pierwsza wojna wiatowa, Warszawa 1998, s. 613614.
6
Times, 12 listopada 1917.
7
R. H. U l l m a n, Intervention and the War. Anglo-Soviet Relations 19171921, Princeton
1961, s. 1821.
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o zawieszenie broni, a 15 grudnia podpisano rozejm. 22 grudnia rozpoczê³y siê
rokowania pokojowe, w których udzia³ wziêli przedstawiciele Niemiec, monarchii habsburskiej, Rosji, Bu³garii i Turcji.
Rz¹d Lloyda Georgea stan¹³ wiêc przed koniecznoci¹ wypracowania wobec Rosji zupe³nie nowej polityki, a zaskoczenie Londynu now¹ sytuacj¹ w Europie rzutowa³o równie¿ na stosunek do sprawy przysz³oci Polski. W sytuacji
os³abienia Ententy w zwi¹zku z wydarzeniami w Rosji plany z³amania solidarnoci
pañstw centralnych nabra³y wiêkszego ni¿ kiedykolwiek przedtem znaczenia.
Lloyd George pospiesznie zaleca³ FO wykorzystanie do rokowañ ka¿dej okazji,
która mog³aby doprowadziæ do separatystycznego pokoju z Austri¹. Od¿y³y równie¿ wczeniejsze brytyjskie plany przy³¹czenia przysz³ej Polski do Austrii. Ju¿
w po³owie grudnia nawi¹zano tajne kontakty na wysokim szczeblu z w³adzami
austriackimi, przedstawiaj¹c korzyci z takiego rozwi¹zania sprawy.8
Tymczasem pod koniec listopada 1917 rz¹d radziecki opublikowa³ tajne dokumenty z archiwów carskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. The Manchester Guardian9 wydrukowa³ znajduj¹cy siê tam telegram rosyjskiego chargé
daffaires w Londynie z 30 padziernika 1917 roku o stosunku rz¹du angielskiego do polskich partii politycznych. Pisano w nim, ¿e Dmowski i skupieni wokó³
niego ludzie daj¹ rz¹dowi brytyjskiemu najwiêksze gwarancje przeciwko pozyskiwaniu Polaków przez pañstwa centralne. Jednoczenie liberalny dziennik zamieszcza artyku³ FO a Polska. Przypomina w nim, ¿e ju¿ 20 padziernika prasa
donosi³a w telegramach Reutera o uznaniu KNP, reprezentuj¹cego
[...] jakoby ca³y naród polski i maj¹cego poparcie Rosji. Tymczasem  twierdzi angielski dziennik  obydwa te stwierdzenia s¹ nies³uszne. Pan Dmowski wyra¿a szowinizm i reakcjê, jest ojcem polskiego antysemityzmu. Jego szowinizm polega na tym, ¿e chce namówiæ
aliantów do zabrania Prusom Poznañskiego i Gdañska. Wi¹¿¹c siê z Parti¹ Dmowskiego, FO
 w opinii organu libera³ów, zerwa³o z postêpowcami w Rosji, co stanowi przyk³ad ignorancji i lekkomylnoci.

Po opublikowaniu przez bolszewików dokumentów, A. Balfour odpowiada³
obszernie w tej sprawie w Izbie Gmin. Poruszaj¹c kwestiê stosunków Wielkiej
Brytanii z Rosj¹ carsk¹, nawi¹za³ do sprawy polskiej, mówi¹c:
Jasnym jest, ¿e by³y car jasno wyra¿aj¹c chêæ odbudowy wolnej Polski, podkrela³, ¿e
o ile sprawa ta dotyczy tej czêci Polski, która stanowi³a czêæ cesarstwa rosyjskiego, to jest
to sprawa polityki wewnêtrznej. Czy szanowny pose³ ¿yczy³by sobie, abymy dlatego zerwali

8
9

J. K a r s k i, Wielkie mocarstwa wobec Polski 19191945, Lublin 1998,s. 26.
The Manchester Guardian, 7 listopada 1917.
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wówczas z Rosj¹, mówi¹c jej nie? Car wobec Polski wypowiada³ siê przychylnie, a my
wierzylimy w jego deklaracjê.10

Niezadowolenie z przed³u¿aj¹cej siê wojny wzmacnia³o i tak ju¿ silne nastroje pacyfistyczne. Wyrazem tego by³o opublikowanie 29 listopada przez konserwatywny dziennik The Daily Telegraph11 w formie listu do redakcji propozycji pokojowych opracowanych przez lorda Lansdownea. Autor podkrela³, ¿e
by uratowaæ cywilizacjê, konieczne jest zawarcie pokoju z Niemcami. Jednym
z brytyjskich celów wojny, jego zdaniem, by³o zapobieganie przysz³ym konfliktom zbrojnym, a teraz konieczny jest jak najszybszy kompromisowy pokój. Zdaniem Lansdownea, alianci powinni wyranie podkreliæ, ¿e ich celem nie jest
zniszczenie narodu niemieckiego, narzucanie mu jakiegokolwiek rz¹du czy ograniczanie jego udzia³u w wiatowym handlu.
Wyst¹pienie to wywo³a³o ogromne niezadowolenie Lloyda Georgea, przede
wszystkim z racji nieodpowiedniej chwili jego opublikowania. Premier przygotowywa³ siê w³anie do kolejnej Miêdzysojuszniczej Konferencji, na której pragn¹³ nak³aniaæ swych partnerów do bardziej powci¹gliwego kursu wobec Niemiec. W obecnej sytuacji, po licie Lansdownea, mog³oby to byæ odebrane jako
uleganie nastrojom pacyfistycznym, a tego premier sobie nie ¿yczy³.12 Publikacja
ta przyspieszy³a ostateczn¹ decyzjê Lloyda Georgea o rezygnacji z miana cz³owieka, który wygra³ pokój, na rzecz tego cz³owieka, który wygra wojnê.13
List spotka³ siê z ogromn¹ krytyk¹, przede wszystkim Timesa oraz wszystkich dzienników nale¿¹cych do Northcliffea, który ju¿ wczeniej odmówi³ jego
publikacji. Potêpia³y go równie¿ Daily Express i New Europe. Pogl¹dy
w nim zawarte popar³y natomiast: liberalny The Manchester Guardian14, który
widzia³ w nim atak na intratny patriotyzm, The Westminster Gazette i przede
wszystkim, czemu nikt siê nie dziwi³, pacyfistyczny Nation.15
Silna krytyka, z jak¹ spotka³a siê publikacja The Daily Telegraph, wyklucza³a wszelkie nadzieje na szybkie rokowania pokojowe. Spo³eczeñstwo by³o
w tym samym stopniu zmêczone wojn¹ co wrogie Niemcom i chcia³o wyranego
zwyciêstwa.16 Przywódca konserwatystów i minister w rz¹dzie Lloyda Georgea 
Times, 20 listopada 1917.
The Daily Telegraph, 29 listopada 1917.
12
W. F e s t, Peace or Partitition. The Habsburg Monarchy and British Policy 19141918, St.
Marlin Press, New York 1988,s. 179.
13
H. H a n k, op. cit., s. 239; K. M o r g a n, The Age of Lloyd George, London 1971, s. 6973.
14
The Manchester Guardian, 30 listopada 1918.
15
R. G. C r o s b y, Disarmament and Peace in British Policy 19141918, Cambridge 1957,
s. 5253.
16
J. Z. K ê d z i e r s k i, Dzieje Anglii, t. II, Wroc³aw 1996, s. 450.
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Bonar Low  nazwa³ list Lansdownea zdrad¹ narodow¹ i zagrozi³ wyborami
powszechnymi, gdyby znalaz³ on uznanie w spo³eczeñstwie.
Kolejna konferencja miêdzysojusznicza obradowa³a w Pary¿u od 29 listopada do 3 grudnia. Podczas rozmów prowadzonych w nowej atmosferze, wywo³anej sytuacj¹ na frontach i w³anie maj¹cymi siê rozpocz¹æ w Brzeciu rozmowami Pañstw Centralnych z bolszewikami, dyskutowano równie¿ nad przysz³oci¹
Polski.
Deklaracjê w tej sprawie podjêto ostatecznie w brzmieniu bardzo zbli¿onym
do owiadczenia rosyjskiego ministra spraw zagranicznych M. Tereszczenki z padziernika 1917 roku. Rz¹dy pañstw sprzymierzonych nie podjê³y w sprawie Polski ¿adnych daleko id¹cych zobowi¹zañ w wyniku nacisków wywieranych przez
Lloyda Georgea. W cieniu prowadzonych przez Angliê rozmów o zawarciu
odrêbnego pokoju z Austri¹ premier angielski twierdzi³, ¿e deklaracje tego typu
nale¿y pozostawiæ poszczególnym rz¹dom. Argumentowa³, ¿e sprzymierzeni
powinni unikaæ wszelkich ostatecznych decyzji politycznych, które stwarza³yby
ryzyko przed³u¿enia wojny.17 Koalicja nadal wiêc nie dawa³a Polakom ¿adnych
konkretów.
W ostatnich miesi¹cach 1917 roku w zwi¹zku z sytuacj¹ wywo³an¹ rewolucj¹ w Rosji rz¹d brytyjski nie wypracowa³ ¿adnego konkretnego planu postêpowania. W pocz¹tkach listopada A. Balfour, mówi¹c o polityce zagranicznej rz¹du brytyjskiego, zapewnia³ w Izbie Gmin, ¿e Wielka Brytania nie ma w tocz¹cej
siê wojnie ¿adnych imperialistycznych celów:
Czy¿ imperializmem jest ¿yczyæ sobie, aby Polska by³a niepodleg³a? Czy¿ imperializmem jest pragn¹æ, aby Armenia wyzwoli³a siê spod rz¹dów tureckich, lub chêæ, by ujrzeæ
Francjê odzyskuj¹c¹ AlzacjêLotaryngiê.18

W drugiej po³owie grudnia 1917 roku w Genewie dosz³o do spotkania reprezentuj¹cego Wielk¹ Brytaniê genera³a Smutsa z by³ym ambasadorem austriackim
w Londynie hr. Albertem Mensdorff-Pouilly. Podczas spotkania brytyjski genera³ mówi³:
Jeliby Austria mia³a zerwaæ z Berlinem i zaj¹æ miejsce Rosji jako przeciwwaga Niemiec,
to bêdzie mia³a sympatiê i poparcie aliantów. Gdyby ponadto udzieli³a autonomii swoim poddanym narodowociom, jak to zrobi³a Brytania w stosunku do swoich dominiów, to alianci bêd¹
z sympati¹ patrzyli na zwi¹zanie Polski, Rumunii i Serbii w konfederacji habsburskiej.19
T. K o m a r n i c k i, The Rebirth of the Polish Republic, Melbourne 1957, s. 181.
J. Pajewski, op. cit.
19
J. K r a s u s k i, Zagadnienie polskie w polityce Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
w czasie I wojny wiatowej, [w:] Problem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim, pod red. J. Pajewskiego, Poznañ 1963, s. 163164.
17
18
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Smuts stwierdzi³, ¿e sprzymierzeni s¹ zobowi¹zani do powo³ania niezawis³ego królestwa lub pañstwa polskiego, które przede wszystkim nie powinno
mieæ orientacji proniemieckiej.
Oddzielenie sprawy przysz³ego pañstwa polskiego od polityki rosyjskiej,
z któr¹ dotychczas prasa to zagadnienie ³¹czy³a, stawia³o j¹ przed pytaniem, na
które konkretnie nikt nie potrafi³ odpowiedzieæ  co dalej w sprawie Polski?
Sytuacja ta spowodowa³a niejakie zamro¿enie tej kwestii i nieliczn¹ liczbê komentarzy prasowych.
Komentuj¹c wydarzenia w Królestwie Polskim w drugiej po³owie listopada
1917 roku Times20 zaznacza, ¿e:
[...] sytuacja w Polsce jest nadzwyczaj krytyczna. Sprawy przyjê³y taki obrót, ¿e doprowadz¹ do realizacji niemieckich planów na tym terytorium. Polacy niczego nie spodziewaj¹
siê po Koalicji, dlatego konieczne jest podjêcie w tej sprawie energicznych kroków. W przeciwnym razie nowy rz¹d w Polsce przyst¹pi do formowania wojska, do obrony polskich
granic wschodnich. Dziêki temu niemieckie dywizje by³yby wolne i zu¿ytkowane na froncie
zachodnim.

Times zwraca uwagê na  jak to okrela 
[...] jeszcze powa¿niejsze konsekwencje polityczne, poniewa¿ po wojnie Polska sta³aby
siê wasalem Niemiec, a wiêc pañstwem wrogim Koalicji. Z tych powodów konieczne jest
wydanie stosownej deklaracji rz¹dów pañstw sprzymierzonych.

Prasa zamieszcza te¿ wzmianki o sytuacji w Królestwie. The Morning Post21
donosi o powo³aniu polskiego rz¹du i objêciu funkcji premiera przez Kucharzewskiego, przypominaj¹c jednoczenie o polskich legionistach przetrzymywanych
w obozach internowania i Pi³sudskim zamkniêtym w Magdeburgu. The Evening Post22 w sensacyjnym tonie informuje, powo³uj¹c siê na prasê niemieck¹,
o niezadowoleniu panuj¹cym wród legionistów przetrzymywanych w Szczypiornie. Prowincjonalny The Glasgow Herald23 zamieszcza d³u¿szy artyku³ powiêcony sytuacji polskiej. Informuje o chaosie w Rosji, spowodowanym przez
rz¹dy leninistów. Podkrela, ¿e w wyniku odst¹pienia Rosji od wojny Polska
dostanie siê ca³kowicie pod jarzmo niemieckie:
Jakkolwiek rewolucja rosyjska zasta³a Polskê w rêkach niemieckich, uczyni³a sprawê
polsk¹ mniej skomplikowan¹, ni¿ by³a ona wówczas, gdy Polacy mieli wybieraæ miêdzy
Times, 20 listopada 1917.
The Polish Legion, The Morning Post, 19 listopada 1917.
22
The Evening Post, 21 listopada 1917.
23
Russia and Poland, The Glasgow Herald, 23 listopada 1917.
20
21
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obietnicami cara lub kajzera. Podstêpna postawa Niemców by³a o wiele bardziej nastawiona
na zniszczenie narodowoci polskiej ni¿ brutalna przemoc Rosji. Polacy nie czuli nienawici
do narodu rosyjskiego i nigdzie te¿ wiadomoæ o rewolucji marcowej nie zosta³a przyjêta
z takim entuzjazmem jak w Polsce. Obecnie  zdaniem dziennika  najwa¿niejszym pytaniem
jest, czy Rada Regencyjna ma byæ uwa¿ana za j¹dro pañstwa polskiego, czy te¿ powinno ono
zostaæ utworzone u boku armii polskiej we Francji, pod egid¹ Ententy.

Zdaniem dziennika, losy Tymczasowej Rady Stanu s¹ w tej sprawie najlepsz¹ przes³ank¹. Niew¹tpliwe  wed³ug gazety  s¹ dwie rzeczy:
[...] po pierwsze Niemcy odkryli swe karty, a po drugie Polacy pokazali swe zdolnoci
polityczne.

Dalsze losy Polski, zdaniem gazety, zale¿eæ bêd¹ od dalszych wypadków
w Rosji.
Prowincjonalny Leeds Mercury24, zastanawiaj¹c siê nad warunkami pokoju, zauwa¿a, ¿e w wyniku wojny najprawdopodobniej powstanie pañstwo polskie, ale na razie nie mo¿na okreliæ, czy bêdzie ono niemieckie, czy antyniemieckie.
Londyñski dziennik The Daily Mirror25 publikuje artyku³ pod ze wszech
miar interesuj¹cym tytu³em Nasi polscy sprzymierzeñcy. Odwa¿ni ludzie niewystarczaj¹co znani w Anglii. Autor przypisuje Polakom i ich wojsku ogromne
znaczenie polityczne oraz wyra¿a przekonanie, ¿e powstanie zjednoczona i niepodleg³a Polska:
Naród polski, który wielu ludzi uwa¿a³o za ma³y, powsta³ wród gromu wojny. Poniewa¿ jestemy pewni, ¿e odniesiemy w tej wojnie zwyciêstwo, wierzymy, ¿e Polska powstanie
z potoków krwi, która zala³a jej ziemie.

Niezwykle popularne w czasie wojny czasopismo Land and Water26 opublikowa³o szecioczêciowy cykl artyku³ów powiêconych warunkom przysz³ego
pokoju. Rozwa¿ano w nim równie¿ problem przysz³ej Polski. Zdaniem autora:
[...] prawdziwe zwyciêstwo w wojnie odniesie ten, kto ustanowi pañstwo polskie. Dla
przeciêtnego Anglika s³owo Polak oznacza kogo pochodz¹cego z ró¿nych dzielnic, które
kiedy by³y pañstwem, a o którego znikniêciu niewiele s³yszeli. Wiêcej wiadomoci o Polakach maj¹ zapewne Francuzi z racji dawnych stosunków z czasów rewolucji i Napoleona.

Conditions of Victory. The Only Terms for Allies, Leeds Mercury, 13 listopada 1917.
R. Reynolds, Our Polish Allies and White Eagle. A Brave People not Enough Known in
England, The Daily Mirror, 12 listopada 1917.
26
H. B e l l o c, Conditions of Peace, Land and Water, listopadgrudzieñ 1917.
24
25
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Przechodz¹c do aktualnej sytuacji, podkrela, ¿e Polska stworzona przez
Pañstwa Centralne pozostanie na zawsze pod ich wp³ywem:
Gdañsk pozostanie miastem pruskim, a to oznaczaæ bêdzie niemiecki Ba³tyk. Polska
pozostawiona w rêkach Niemiec otwieraæ bêdzie im drogê na wschód. Sytuacja bêdzie wygl¹daæ zupe³nie inaczej, je¿eli Polskê odbuduj¹ alianci. Oznaczaæ to bêdzie zwyciêstwo kultury
Zachodu, powstanie 20-milionowego pañstwa sprzymierzonego z aliantami.

Autor podkrela, ¿e dostêp Polski do Ba³tyku u³atwi jej rozwój gospodarczy
i ekonomiczny:
[...] Polska z Gdañskiem oznaczaæ bêdzie ponadto, ¿e Ba³tyk stanie siê morzem miêdzynarodowym.

Od pierwszych dni listopada 1917 roku trwa³y rozmowy miêdzy rz¹dami
Pañstw Centralnych dotycz¹ce sprawy polskiej, tocz¹ce siê g³ównie w Berlinie.
Echa tych dyskusji widoczne by³y w nielicznych komentarzach w prasie angielskiej. Gazety z wyranym zadowoleniem podkrela³y, ¿e zapewne w rokowaniach tych Austria oka¿e siê stron¹ s³absz¹, a Niemcy narzuc¹ jej takie rozwi¹zanie, które Polacy odrzuc¹, natomiast Austria przejdzie do obozu niezadowolonych i nieprzychylnie nastawionych do Niemiec. Newcastle Chronicle27 podkrela:
[...] stanowisko Austrii i kie³kuj¹ce w monarchii naddunajskiej uczucie buntu przeciw
Niemcom ma dla aliantów znacznie wa¿niejsze ni¿ tymczasowe rozwi¹zanie sprawy przysz³oci Polski przez Pañstwa Centralne. Sprawa przysz³oci Polski jest zwi¹zana z wynikiem
wojny, a nie z rozmowami w Berlinie.

The Westminster Gazette28 jako jedyny du¿y dziennik przynosi informacjê o planach po³¹czenia Galicji z Królestwem. The New Scotsman29 podkrela, ¿e o ile wojna zakoñczy siê przewag¹ Pañstw Centralnych, to Austria da
Galicjê Polsce w zamian za uniê dynastyczn¹ z Królestwem Polskim. The
New Statesman30 zamieszcza d³u¿szy artyku³ przedstawiaj¹cy rozmowy berliñskie. Gazeta zauwa¿a, ¿e Polacy w Galicji maj¹ niewielk¹ przewagê nad Czechami i innymi narodami po³udniowos³owiañskimi. Z tego g³ównie wynika opór
innych uciskanych ma³ych narodów przeciwko odst¹pieniu Galicji Polakom. Gazeta
podkrela równie¿, ¿e tworzona w umys³ach angielskich wizja przysz³ej Europy
Newcastle Chronicle, 12 listopada 1917.
The Westminster Gazette, 16 listopada 1917.
29
The New Scotsman, l grudnia 1917.
30
The New Statesman, l grudnia 1917.
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zbudowanej na przekonaniu, i¿ danie narodom niepodleg³oci zaszachuje niemieck¹ ambicjê i stworzy im trudnoci w przysz³oci, niestety jest b³êdne. G³ówn¹ przes³ank¹ ich tworzenia powinno byæ  zdaniem gazety  ich w³asne dobro.
Pisz¹c o polskich d¹¿eniach, gazeta podkrela, ¿e Polacy powinni zrezygnowaæ
ze swych g³upich i ignoranckich idei i nie domagaæ siê przyznania owej Polsce
staroniemieckich miast, jakimi s¹ Wroc³aw i Gdañsk. The Yorkshire Observer31, poruszaj¹c sprawê przy³¹czenia Polski do Austrii, podkrela silny sprzeciw Wêgrów, którzy za wszelk¹ cenê bêd¹ starali siê zachowaæ przewagê w obrêbie monarchii habsburskiej.
W konsekwencji wydarzeñ koñca 1917 roku w Europie, szerz¹cego siê we
w³asnym spo³eczeñstwie niezadowolenia z powodu przeci¹gania siê wojny i coraz mocniejszych wp³ywów pacyfizmu propagowanego przez laburzystów premier angielski doszed³ w koñcu do wniosku, ¿e konieczne jest wyrane okrelenie celów wojennych Wielkiej Brytanii.
W grudniu 1917 roku Lloyd George dwukrotnie (14 i 21 grudnia) wyg³osi³
mowy dotycz¹ce brytyjskich celów wojennych. Odnosi³ siê w nich g³ównie do
wyst¹pienia Lansdownea, krytykuj¹c po³owiczne rozwi¹zanie miêdzy zwyciêstwem a poddaniem siê.32 Przemówienia te mia³y jeszcze bardzo ogólnikowy
charakter, ale sprawie przysz³oci Polski nie wró¿y³y ju¿ nic dobrego. W kwestii
przysz³oci ziem nale¿¹cych do Rosji, w wietle tocz¹cych siê rokowañ w Brzeciu, premier mówi³:
[...] dopóki Rosja prowadziæ bêdzie separatystyczne rozmowy z Pañstwami Centralnymi, bêdzie sama odpowiedzialna za losy terytoriów do niej przynale¿nych.33

W zwi¹zku z takim ujêciem zagadnienia polskiego pytania zadawa³y g³ównie dzienniki liberalne. The Daily Chronicle34 zapytywa³a, czy wycofanie siê
bolszewików z wojny oznacza wydanie Polski na ³up Poczdamu. The Westminster Gazette35 pyta³a, czy Lloyd George uznaje za czêæ Rosji te terytoria
polskie, które obecnie znajduj¹ siê pod okupacj¹ niemieck¹. Ostrzej komentuje
owiadczenia premiera irlandzki The Freemans Journal.36 Dziennik podkrela,
¿e wobec wczeniejszych gwarancji danych Polakom przez premierów Brianda
i Asquitha,
The Yorkshire Observer, 21 listopada 1917.
W. F e s t, op. cit., s. 182.
33
M. L e c z y k, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 19171919, Warszawa 1966, s. 173.
34
The Daily Chronicle, 18 listopada 1917.
35
Russia and Allies, The Westminster Gazette, 31 grudnia 1917.
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[...] wolna Polska jest takim samym celem wojny jak wolna Belgia, a odst¹pienie od
tych zobowi¹zañ Polacy odczuj¹ jako zdradê. Wyra¿one przez premiera przekonanie, ¿e Rosja ponosi odpowiedzialnoæ za ca³oæ swego terytorium, byæ mo¿e mia³o na celu wystraszenie bolszewików, na pewno jednak zachêca Pañstwa Centralne do bezkarnego wykorzystywania ich przewagi.

The New Witness37 informuje o planach utworzenia przez polskiego premiera nowej polskiej armii, podkrelaj¹c, i¿
[...] Polacy nie maj¹ ¿adnych informacji o planach Koalicji w sprawie ich przysz³oci,
a dyskusje nad pokojem prowadz¹ do tego, ¿e o losach Polski zadecyduj¹ raczej pañstwa
rozbiorowe.

By³oby wskazane  zdaniem gazety  by naród polski dowiedzia³ siê nareszcie o zamiarach Ententy wzglêdem swojej przysz³oci. Oddana przyjació³ka Polaków, Laurence Alma Tadema, publikuje na ³amach The World38 artyku³,
w którym przestrzega Koalicjê przed pope³nieniem w sprawie Polski takiego b³êdu, jaki zrobi³ Napoleon, tworz¹c w swoim czasie jedynie namiastkê pañstwa
polskiego.
Polska  przekonuje autorka  bêdzie stanowi³a po drugiej stronie Niemiec silne mocarstwo zapewniaj¹ce równowagê europejsk¹, pañstwo cywilizowane o zachodniej kulturze.

Zdaniem Tademy nie powinny istnieæ ¿adne w¹tpliwoci co do przysz³oci
Polski:
[...] powstanie ona jako jeden z narodów europejskich. Nikt, kto zna³ historiê Polski
w czasach jej potrójnej niewoli, kto pozna³ jej dzielnoæ, jej niez³omnego ducha, nie w¹tpi
w jej zmartwychwstanie.

Nieprzychylny wobec polskich d¹¿eñ artyku³ opublikowa³ w pierwszych
dniach stycznia nowego 1918 roku The Manchester Guardian.39 Autor podkrela
w nim, ¿e termin Polska
[...] jest bardzo mglisty ze wzglêdu na terytoria, jakie naród ten kiedy obejmowa³.
Rezultatem tego s¹ obecnie ró¿ne ¿¹dania Polaków. Wiêkszoæ tych postulatów jest absurdalna.

The New Witness, 20 grudnia 1918.
The World, 23 grudnia 1917.
39
The Manchester Guardian, 3 stycznia 1918.
37
38
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Sytuacji w Królestwie powiêcony jest d³u¿szy artyku³ opublikowany na ³amach New Europe.40 Autor przedstawia historiê powo³ania rz¹du Kucharzewskiego, twierdz¹c, ¿e zosta³ on powo³any przez Niemców i im wy³¹cznie s³u¿y. W dalszej czêci Polska porównywana jest do Belgii:
[...] Belgia ma swoj¹ administracjê, która po wojnie mo¿e znowu funkcjonowaæ, w Polsce nie by³o ani administracji, ani rz¹du. W interesie Polaków le¿y wykorzystywanie wszystkiego, co w czasie wojny daj¹ im Niemcy, a próby te nie s¹ niezgodne z interesami aliantów.
Wszelki sprzeciw Niemców stanowi bowiem zaporê dla polskiej niepodleg³oci i zjednoczenia. Ka¿dy uk³ad miêdzy Niemcami a Polakami jest jedynie elementem gry dyplomatycznej,
a nie prawdziwym sojuszem.

Ten, zdaniem gazety, jest niemo¿liwy, poniewa¿ Polska w porozumieniu
z Niemcami nie mo¿e powstaæ w granicach etnicznych:
Agresywna postawa Polaków wobec Litwinów, Bia³orusinów czy Ukraiñców mog³aby
jedynie doprowadziæ do takiej Polski, a pretensje tego typu mog¹ podtrzymywaæ Pañstwa
Centralne. Te agresywne pretensje Polaków w sposób cyniczny podnosili w Europie Zachodniej polscy dzia³acze narodowej demokracji. Alianci nie mog¹ uwa¿aæ za swego przyjaciela
kogo, kto wysuwa agresywne cele przeciwko s³abszym s¹siadom. Plany takie s³u¿yæ mog¹
jedynie imperializmowi niemieckiemu. [Nawi¹zuj¹c do wydarzeñ w Rosji, gazeta podkrela,
¿e] po wojnie Polska bêdzie potrzebowa³a wojska do pilnowania swej granicy wschodniej,
a klasy posiadaj¹ce mog¹ zostaæ zmuszone, by poprosiæ pañstwa okupacyjne o niewycofywanie swych wojsk.

Koniec 1917 roku nie przyniós³ wiêc w ostatecznym rozrachunku istotnych
zmian w dotychczasowym stanowisku rz¹du brytyjskiego w sprawie przysz³oci
Polski. Upadek cara i przejêcie w³adzy przez bolszewików w Rosji spowodowa³y jednak koniecznoæ wypracowania odrêbnej od rosyjskiej polityki polskiej.
Nie oznacza³o to jednak, ¿e kierowano siê ¿ywotnymi interesami Polaków. Trudno
bowiem uznaæ za takie próby wyrwanie Austrii z bloku Pañstw Centralnych
i op³acenie tego polskim terytorium. Przysz³oæ i niepodleg³oæ Polski rozpatrywana teraz bêdzie przez pryzmat kszta³tu powojennej Europy  zgodnej z wizjami Brytanii i polityki angielskiej wobec Niemiec. Oficjalne stanowisko rz¹du
brytyjskiego odnonie do przysz³oci Polski znajdzie siê w przemówieniu premiera wyg³oszonym 5 stycznia 1918 roku.

40

New Polish Government, New Europe, 10 stycznia 1918.
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SUMMARY

The failure of idea of separate peace with Austro-Hungary and the uprising of Bolshevik
revolution in Russia created a new British politics towards the future of Poland. Until now the
Polish question was treated mostly as a Russian problem. Since now  from the British point of
view  it was the question of the shape of European borders after the war and the important issue of
future British politics towards Germany and France.

