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Sprawa polska w latach I wojny wiatowej i sytuacja
miêdzynarodowa odrodzonej Rzeczpospolitej (19141918)
La cause polonaise au temps de la Ière Guerre Mondiale et la situation internationale
de la Pologne Révivée (19141918)

Dla wielu Polaków wybuch wojny by³ równoznaczny z jutrzenk¹ wolnoci.
Wszak o wojnê powszechn¹ za wolnoæ ludów za Adamem Mickiewiczem
modli³o siê kilka pokoleñ; ci, którzy doczekali siê jej, wierzyli, ¿e zakoñczy siê
zmartwychwstaniem Polski. Nadzieje swe opierali na fakcie, i¿ oto w wielkim
konflikcie europejskim stanêli tym razem naprzeciwko siebie, we wrogich obozach pañstwa zaborcze, które dot¹d, zw³aszcza podczas polskich powstañ narodowych, zawsze ze sob¹ wspó³pracowa³y. Wbrew jednak polskim rachubom i nadziejom, gdy zabrzmia³y sierpniowe salwy, Europa by³a daleka od podniesienia
sprawy polskiej. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Austro-Wêgier hr. Stefana Buriana, w momencie wybuchu wojny: ani jedna myl nie by³a Polsce
powiêcona. Identycznie, jeszcze bardziej lapidarnie, sytuacjê tê okreli³ Micha³ Sokolnicki, mówi¹c, i¿ wówczas Polski nie chcia³ nikt.
Jak to siê sta³o, ¿e sprawa polska, która pojawi³a siê w Europie wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, znalaz³a siê wtedy w tak niekorzystnej sytuacji? Wszak
w XIX stuleciu, obok kwestii wschodniej, by³a problemem miêdzynarodowym
o pierwszoplanowym znaczeniu. Rozbiory Polski przynios³y bowiem generaln¹
zmianê uk³adu si³ na kontynencie europejskim. Sojusz Rosji, Prus i Austrii umo¿liwi³ mocarstwom zaborczym, zdaniem Czes³awa Chowañca, dyrygowanie biegiem historii europejskiej, czemu wielokrotnie, chocia¿ bezskutecznie, próbo-
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wa³ przeciwstawiæ siê Zachód. Z tych w³anie powodów zarówno Anglia, jak i
Francja pos³ugiwa³y siê niekiedy spraw¹ polsk¹. Wprawdzie zabiegi tych pañstw
w czasie powstañ listopadowego i styczniowego nie by³y skuteczne, pozwala³y
jednak opinii publicznej zarówno znad Sekwany, jak i znad Tamizy na wyra¿anie
swych niejednokrotnie ¿ywych gestów solidaryzuj¹cych siê i popieraj¹cych polskie d¹¿enia niepodleg³ociowe, co utrzymywa³o sprawê polsk¹ na powierzchni i
czyni³o j¹ aktualn¹. Sytuacja uleg³a diametralnej zmianie na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XIX stulecia. We Francji po upadku II Cesarstwa
kwestiê polsk¹ traktowano per non est; stanowisko III Republiki w tej materii
jak¿e dosadnie okreli³ w roku 1888 sprzyjaj¹cy Polsce profesor paryskiej Szko³y Nauk Politycznych Anatol Leroy-Beaulieu: Aby pozyskaæ Rosjê, Francja
musia³a przekroczyæ trupa Polski. Podobnie by³o po drugiej stronie kana³u La
Manche. Zdaniem pisarza brytyjskiego Alissona Philipsa, [w] wiecie mówi¹cym po angielsku zainteresowanie publiczne spraw¹ polsk¹ umar³o ca³kowicie
po upadku powstania 1863 roku.
Nic wiêc dziwnego, i¿ w momencie wybuchu wojny Europa zachowa³a milczenie w sprawie polskiej, paradoksalnie od¿egnaæ siê od niej nie mogli jednak
zaborcy, gdy¿ front wschodni przebiega³ przez ziemie polskie i stosunek ludnoci polskiej do walcz¹cych ze sob¹ armii nie móg³ byæ dla nich obojêtny. Z wydanych przez obie walcz¹ce strony odezw, których celem by³o zjednanie spo³eczeñstwa polskiego, najwiêksze wra¿enie wywo³a³ manifest og³oszony 14 sierpnia 1914 roku przez g³ównodowodz¹cego armi¹ rosyjsk¹ wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza. Zrêcznie zredagowany zapowiada³ zjednoczenie pod ber³em cara trzech czêci Polski, swobodnej w swej wierze, jêzyku i samorz¹dzie. Tak wyra¿ona obietnica nadania przez Rosjê Polsce autonomii nie mog³a
oczywicie zadowoliæ d¹¿¹cych do niepodleg³oci Polaków, spotka³a siê natomiast z ¿ywym odzewem ze strony opinii publicznej zachodnich sojuszników
Rosji, zw³aszcza nadsekwañskiej. Vive la Pologne, Résurrection de la Pologne 
wo³a³y ogromne tytu³y dzienników paryskich, emocjonuj¹cych siê tym wydarzeniem i przeceniaj¹cych jego znaczenie. wiadczy³o to jednak o tym, i¿ przyt³umione przez wiele lat sentymenty i nastroje polonofilskie od¿y³y zarówno nad
Sekwan¹, jak i nad Tamiz¹. Rz¹dy francuski i angielski przestrzega³y jednak
ca³kowicie wymaganej przez carat zasady, i¿ kwestia polska jest spraw¹ wewnêtrzn¹ Rosji, a Zachód nie ma tu nic do powiedzenia. Podejmowane w tym
czasie we Francji i Anglii przez ró¿ne komitety i orodki emigracyjne dzia³ania
propaguj¹ce sprawê niepodleg³oci Polski nie mog³y liczyæ na przychylnoæ w³adz
tych krajów, a sprzyjaj¹c¹ niejednokrotnie polskim d¹¿eniom opiniê publiczn¹
hamowano i wyciszano. Wobec dzia³aj¹cej cenzury wojennej prasa mimo wielu
podejmowanych prób (na gruncie francuskim czyni³ to zw³aszcza pisuj¹cy pod
ró¿nymi pseudonimami i w wielu dziennikach, przychylny Polsce, m³ody dzien-
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nikarz szwajcarski Edmond Privat, a tak¿e Georges Bienaimé i Gustave Hervé)
nie mog³a w sprawach polskich wypowiadaæ siê w sposób nieskrêpowany.
Sytuacja uleg³a pewnej zmianie po wyparciu w lecie 1915 roku wojsk rosyjskich z terenu Królestwa Polskiego, które znalaz³o siê pod okupacj¹ niemiecko-austriack¹. Zachodni alianci Rosji poczuli siê wówczas zagro¿eni mo¿liwoci¹
wykorzystania przez pañstwa centralne kwestii polskiej w celu pozyskania z ziem
by³ego zaboru rosyjskiego rekruta do swej armii. Jak wynika jednak z opracowanych w pierwszej po³owie1916 roku memoria³ów, zarówno przez Foreign Office,
jak na Quai ïOrsay, Anglia i Francja wypowiedzia³y siê za powstaniem Polski
zjednoczonej z trzech zaborów, lecz bêd¹cej jedynie autonomiczn¹ czêci¹ imperium rosyjskiego, pod ber³em Romanowów. By³y one jednak zarazem form¹
delikatnego nacisku na wschodni¹ sojuszniczkê, zachowuj¹c¹ milczenie i nic nieczyni¹c¹ w sprawie polskiej, aby ponowi³a i ukonkretni³a obietnice wielkiego
ksiêcia. W rozmowach oficjalnych Anglicy wykazywali jednak daleko id¹c¹ wstrzemiêliwoæ. Zapytany wiosn¹ 1916 roku przez przebywaj¹cego w Anglii parlamentarzystê rosyjskiego prof. Milukowa: Co pan s¹dzi o sprawie polskiej?
minister spraw zagranicznych Anglii lord Grey odpowiedzia³: To rzecz Rosji.
My oczywicie ¿yczylibymy sobie, aby Rosja da³a Polsce autonomiê, ale mieszaæ siê do tego nie mo¿emy. Nieco dalej sz³a Francja. Chc¹c zjednaæ Polaków
dla Ententy i zniweczyæ ewentualne plany niemieckie, dyplomacja francuska usi³owa³a w tym czasie kilkakrotnie i delikatnie wp³yn¹æ na Piotrogród, aby uczyni³
nowy, bardziej wyrany gest wobec Polski. Kiedy jednak minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Sazonow uzna³ dyskretn¹ nawet interwencjê rz¹du francuskiego w sprawie polskiej za niebezpieczn¹ dla aliansu III Republiki z Rosj¹,
przera¿ony tym premier francuski Briand poniecha³ natychmiast jakichkolwiek
kroków oraz przestrzega³ Polaków, aby zaprzestali na gruncie francuskim agitacji za niepodleg³oci¹ swego kraju. Czynili to nad Sekwan¹: Komitet Wolnej
Polski z dr. Boles³awem Motzem na czele i wybitny wynalazca, cz³owiek ustosunkowany w ko³ach francuskich, in¿. Józef Lipkowski; uda³o im siê zjednaæ dla
sprawy polskiej Ligê Obrony Cz³owieka i francusk¹ partiê socjalistyczn¹; wyda³y one pierwsze we Francji deklaracje popieraj¹ce niepodleg³oæ Polski.
Wobec zablokowania przez carat jakichkolwiek prób oficjalnego wypowiedzenia siê Ententy w sprawie polskiej, po kartê polsk¹ siêgnê³y pañstwa centralne, odczuwaj¹ce coraz bardziej brak rezerw, zw³aszcza materia³u ludzkiego. Taka
by³a geneza aktu 5 listopada 1916 roku. Wydany w tym dniu manifest cesarzy
Niemiec i Austro-Wêgier og³osi³, ¿e z ziem wydartych panowaniu rosyjskiemu obaj monarchowie postanowili utworzyæ pañstwo samodzielne z monarchi¹ dziedziczn¹ i ustrojem konstytucyjnym. Wed³ug opinii wybitnego znawcy
tematu prof. Janusza Pajewskiego, [a]kt 5 listopada walnie przyczyni³ siê do
umiêdzynarodowienia kwestii polskiej i nadania jej wagi. Historyk ten cytuje
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te¿ opiniê Romana Dmowskiego, który wydaj¹c tzw. protestacjê lozañsk¹, wyst¹pi³ wprawdzie wraz ze swym ugrupowaniem przeciwko aktowi, lecz zarazem
stwierdzi³, i¿ [a]kt 5 listopada odda³ nam du¿e us³ugi w stosunku do pañstw
zachodnich. Wiêcej ni¿ cokolwiek przyczyni³ siê on do pouczenia polityków
europejskich o miêdzynarodowym znaczeniu sprawy polskiej, zaczêto te¿ patrzeæ na nas jako na tych, którzy mog¹ powstrzymaæ Polskê od dania ¿o³nierza
Niemcom.
Tego w³anie obawia³ siê Zachód, a zw³aszcza Francja. Gdyby bowiem uformowa³a siê przy boku Niemców milionowa armia polska, mog³aby podzieliæ
z nimi ciê¿ar walki z Rosj¹, a wtedy Niemcy przerzuciliby potê¿ne si³y na front
zachodni. Przez prawie ca³¹ prasê francusk¹ przetoczy³a siê wówczas dyskusja
w sprawie polskiej, wybitny publicysta André Tardieu na ³amach pó³urzêdowego
Le Temps wzywa³ za rz¹d francuski i koalicjê do og³oszenia wspólnej deklaracji w sprawie polskiej, popieraj¹cej wolnociowe d¹¿enia Polaków. Za ¿adn¹
cenê nie chcia³a do tego dopuciæ Rosja. Carat sam wiêc zaprotestowa³ niezw³ocznie
przeciwko aktowi 5 listopada, gdy¿ rozporz¹dza³ on ziemiami wchodz¹cymi
w sk³ad jego terytorium, i ogólnie nadmieni³, i¿ celem Rosji jest nadanie zjednoczonym ziemiom polskim autonomii. Zachodni alianci Rosji w depeszy skierowanej do Piotrogrodu mogli wiêc wyraziæ jedynie zadowolenie ze wspania³ej
inicjatywy danej przez rz¹d jego cesarskiej moci na korzyæ narodu, z którym
³¹cz¹ nas dawne sympatie i którego przywrócone zjednoczenie stanie siê jedn¹
z pierwszorzêdnych podstaw przysz³ej równowagi europejskiej. Nie takich s³ów
oczekiwali od Ententy Polacy. Depesza podpisana przez premierów Brianda
i Asquita raz jeszcze pokaza³a, i¿ w sprawie polskiej Francja i Anglia podtrzymuj¹ punkt widzenia Rosji.
Tym wiêksze wiêc wra¿enie wywar³y s³owa prezydenta neutralnych jeszcze
Stanów Zjednoczonych. W swym orêdziu do senatu z 22 stycznia 1917 roku
Woodrow Wilson stwierdzi³, i¿ mê¿owie stanu s¹ wszêdzie zgodni co do tego,
¿e winna istnieæ zjednoczona, niepodleg³a i autonomiczna Polska. Wyst¹pienie
to by³o dalszym donios³ym krokiem w umiêdzynarodowieniu sprawy polskiej,
mia³o sw¹ wymowê polityczn¹ i moraln¹, wzbudzi³o te¿ wród Polaków w kraju
i na emigracji nadziejê na przysz³oæ.
Polacy na szczêcie nie wiedzieli, i¿ równoczenie na linii Pary¿Piotrogród
sprawa polska znalaz³a siê w najgroszym z mo¿liwych po³o¿eniu. Tu¿ przed
wybuchem rewolucji lutowej premier Briand w tajnej depeszy z 11 marca 1917
roku, w zamian za zgodê Rosji na ustalenie po wojnie wschodniej granicy Francji kosztem Niemiec, da³ imperium carskiemu carte blanche dla wytyczenia jego
granicy zachodniej. Oznacza³o to, i¿ w sprawach polskich Rosja bêdzie podejmowa³a decyzje samodzielnie, bez udzia³u Zachodu. Zdaniem historyka francuskiego Pierrea Renouvina, równa³o siê to porzuceniu interesów narodu polskiego przez III Republikê.

SPRAWA POLSKA W LATACH I WOJNY WIATOWEJ I SYTUACJA MIÊDZYNARODOWA...

11

Postanowienia te przekreli³a ca³kowicie rewolucja lutowa w Rosji; obalenie
caratu zmieni³o te¿ diametralnie miêdzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej, pozwalaj¹c aliantom zachodnim na bardziej samodzielne i zgodne z ich
interesami kszta³towanie polityki w kwestii polskiej. Wprawdzie proklamacja
Tymczasowego Rz¹du rosyjskiego z 30 marca 1917 roku, przyznaj¹c Polsce
niepodleg³oæ, lecz ³¹cz¹c j¹ z koniecznoci¹ zawarcia wolnego przymierza wojskowego miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ oraz z decyzj¹ zatwierdzenia terytorium Polski
przez konstytuantê rosyjsk¹, de facto nadal przyrzeczenie niepodleg³oci ogranicza³a, to mocarstwa zachodnie nie zamierza³y ju¿ cile stosowaæ siê do tych
warunków. Jak stwierdzi³ wówczas dyrektor polityczny Ministerstwa przy Quai
ïOrsay Pierre de Margerie: Polska mo¿e byæ uwa¿ana za niepodleg³¹ i by³oby
wielkim b³êdem podporz¹dkowaæ sprawê polsk¹ rosyjskiemu punktowi widzenia,
jak to niestety zbyt czêsto robilimy za czasów re¿imu poprzedniego, tj. caratu.
Z uzale¿nieñ rosyjskich w sprawie polskiej wyzwala³a siê te¿ Anglia. Rz¹dy angielski i francuski uzna³y Komitet Narodowy Polski w Pary¿u z Romanem Dmowskim na czele za jedyn¹, oficjaln¹ reprezentacjê polityczn¹ Polski. Wczeniej
prezydent Francji Raymond Poincaré dekretem z 4 czerwca 1917 roku, konsultowanym jednak jeszcze z Rosj¹, powo³a³ do ¿ycia armiê polsk¹ we Francji.
Zwyciêstwo rewolucji padziernikowej i dalsze konsekwencje tego wydarzenia, tj. zawarcie przez Rosjê Radzieck¹ pokoju brzeskiego z pañstwami centralnymi i zrzeczenie siê przez ni¹ suwerennoci nad obszarem Królestwa Polskiego, rozwi¹za³y Zachodowi ca³kowicie rêce w sprawie polskiej. Kiedy fiaskiem zakoñczy³y siê próby zawarcia miêdzy koalicj¹ a monarchi¹ Habsburgów
pokoju separatystycznego, na prze³omie 1917 i 1918 roku nast¹pi³a seria publicznych wypowiedzi zachodnich mê¿ów stanu w sprawie niepodleg³oci Polski:
premiera w³oskiego Orlando, ministra spraw zagranicznych Francji Pichona i premiera brytyjskiego Lloyda Georga, który podkreli³, i¿ niepodleg³a Polska powinna obj¹æ jedynie ¿ywio³y rdzennie polskie.
Szerokim echem odbi³o siê jednak znowu wyst¹pienie prezydenta Stanów
Zjednoczonych Wilsona, który 8 stycznia 1918 roku przedstawi³ Kongresowi
amerykañskiemu i ca³emu wiatu swój 14-punktowy program pokojowy. Punkt
13. by³ powiêcony Polsce:
Powinno byæ utworzone niepodleg³e pañstwo polskie, które winno obejmowaæ ziemie
zamieszka³e bezspornie przez ludnoæ polsk¹, mieæ zapewniony wolny i bezpieczny dostêp do
morza, jego niezawis³oæ polityczna, gospodarcza oraz ca³oæ terytorialna winna byæ zagwarantowana aktem miêdzynarodowym.

Na podobn¹ deklaracjê koalicja, jako ca³oæ, zdoby³a siê dopiero podczas
konferencji miêdzysojuszniczej 3 czerwca 1918 roku w Wersalu, stwierdziwszy:
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Utworzenie zjednoczonego i niepodleg³ego pañstwa polskiego z wolnym dostêpem do
morza stanowi jeden z warunków trwa³ego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa
w Europie.

Z sojuszników najbardziej wyrany program rozwi¹zania sprawy polskiej
mia³a Francja. By³ on dostosowany do nowej konfiguracji europejskiej, powsta³ej po dojciu bolszewików do w³adzy w Rosji, w wielu wypadkach zbiega³ siê
z d¹¿eniami polskimi. Zmierzaj¹c do zdecydowanego os³abienia Niemiec przez
amputacjê terenów nale¿¹cych do tego pañstwa, zarówno na zachodzie, jak
i na wschodzie, Francja widzia³a w przysz³ej i silnej Polsce sw¹ sojuszniczkê
w miejsce Rosji. W myl planów francuskich Polska mia³a te¿ byæ zapor¹ dla
idei rewolucyjnych id¹cych ze wschodu oraz mia³a pe³niæ rolê pañstwa buforowego miêdzy Niemcami i Rosj¹. Premier rz¹du francuskiego, przyjazny Polsce
Georges Clemenceau, kieruj¹c siê tymi racjami, w swej odpowiedzi z 5 wrzenia
1918 roku na list wiceprzewodnicz¹cego KNP Maurycego Zamoyskiego, opublikowanej przez prasê, krótko, dobitnie, w swym charakterystycznym stylu, sformu³owa³ credo polityczne Francji w sprawie polskiej:
Francja, wierna swej tradycji i swemu programowi w porozumieniu ze swymi sprzymierzeñcami, nie cofnie siê przed niczym, by wskrzesiæ woln¹ Polskê zgodnie z jej aspiracjami
narodowymi i w ramach jej granic historycznych.

Najwiêksze znaczenie mia³ zwrot o granicach historycznych, wskazywa³ on
wyranie, i¿ przysz³a Polska mia³a byæ, jak ongi, pañstwem wielkim. O Polsce,
jako o pañstwie wielkim i silnym, bardzo silnym, mówi³ te¿ minister spraw
zagranicznych Francji Stephen Pichon. Kiedy jednak 2 padziernika 1918 roku
zwróci³ siê z sugesti¹ do swego brytyjskiego kolegi Balfoura, by odrodziæ Polskê
w granicach z 1772 roku, minister spraw zagranicznych Anglii odpowiedzia³:
To jest to, czego nie mo¿emy siê podj¹æ.
Inny punkt widzenia ni¿ Francja mia³y tak¿e Stany Zjednoczone, opowiadaj¹ce siê, jak to wynika³o z 13. punktu Wilsonowskiego orêdzia, za Polsk¹ w granicach etnograficznych. Sprawy te mia³a ostatecznie rozstrzygn¹æ zbieraj¹ca siê
w Pary¿u konferencja pokojowa. Wytyczn¹ dla delegacji francuskiej by³ memoria³ opracowany na Quai ïOrsay 20 grudnia 1918 roku, jak¿e ró¿ny od tego
z 1916 roku, w którym ju¿ na wstêpie podkrelono, i¿ dla sprzymierzonych,
a zw³aszcza dla Francji, nie ma zadania pilniejszego, ni¿ jak najpieszniejsze
zorganizowanie silnej Polski. Tymczasem uczynili to sami Polacy. Wykorzystuj¹c pomyln¹ dla siebie sytuacjê miêdzynarodow¹, po ostatecznych klêskach
zadanych przez koalicjê armi¹ pañstw centralnych, które z³ama³y potêgê Niemiec i Austro-Wêgier, zerwali na pocz¹tku listopada 1918 roku zaborcze i okupacyjne pêta. W wyniku tworzenia siê wówczas lokalnych i centralnych orod-
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ków w³adzy pañstwowej (jednym z nich by³ na krótko Lublin) niepodleg³oæ
Polski sta³a siê faktem. Rzeczywist¹ w³adzê obj¹³ powracaj¹cy z Magdeburga
w aureoli bohatera narodowego Józef Pi³sudski, któremu Rada Regencyjna powierzy³a zrazu 11 listopada zwierzchnictwo nad wojskiem, a w kilka dni póniej
 14 listopada  pe³niê w³adzy. Ju¿ w dwa dni póniej, 16 listopada, Pi³sudski
depesz¹ iskrow¹ notyfikowa³ rz¹dom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Francji, W³och, Japonii, Niemiec powstanie niepodleg³ej Polski:
Pañstwo polskie powstaje z woli ca³ego narodu i opiera siê na podstawach demokratycznych [ ]. Jestem przekonany, ¿e potê¿ne demokracje zachodu udziel¹ swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodleg³ej.

Depesza ta pozosta³a bez odpowiedzi. Dla zachodnich aliantów funkcjê rz¹du polskiego pe³ni³ zwi¹zany z nimi cile Komitet Narodowy Polski, uznany de
facto przez Francjê 13 listopada za rz¹d Polski (gouvernement de fait). W lady
Francji w stosunku do KNP nie posz³a jednak Anglia, Foreign Office postanowi³
poczekaæ na bardziej dok³adne informacje o sytuacji politycznej w Polsce.
Rywalizacja polityczna zapowiadaj¹ca walkê o w³adzê miêdzy KNP, któremu
podlega³a armia polska we Francji i który nie uznawa³ powo³anego przez Pi³sudskiego lewicowego rz¹du Moraczewskiego, a Naczelnikiem Pañstwa komplikowa³a i os³abia³a w wysokim stopniu pozycjê miêdzynarodow¹ odradzaj¹cego siê
pañstwa polskiego, chocia¿ dziêki KNP, który istotnie zwi¹za³ sprawê polsk¹
z Entent¹, Polska znalaz³a siê w obozie zwyciêzców i uzyska³a reprezentacjê na
konferencjê pokojow¹. Sytuacjê tê zrozumia³ Pi³sudski i, wysy³aj¹c przy koñcu
grudnia 1918 roku do Pary¿a 4-osobow¹ delegacjê na czele z dr. Kazimierzem
D³uskim, wystosowa³ do Dmowskiego list. Przezwyciê¿aj¹c zadawnione uprzedzenia do swego rywala politycznego, pisa³ w nim miêdzy innymi:
Niech mi pan wierzy, ¿e nade wszystko ¿yczê sobie unikniêcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów: tylko jedno wspólne przedstawicielstwo mo¿e sprawiæ, ¿e
nasze ¿¹dania zostan¹ wys³uchane.

Delegaci polscy nie zostali jednak przyjêci przez prezydenta III Republiki,
któremu chcieli przekazaæ listy notyfikacyjne Naczelnika Pañstwa. Owiadczono
im w imieniu ministra Pichona, i¿ dla Francji Polskê reprezentuje KNP, i tam te¿
ich skierowano. Sytuacje tê dowcipnie scharakteryzowa³ paryski dziennik Le
Temps, pisz¹c, i¿ istniej¹ dwa rz¹dy polskie, jeden, który nie chce opuciæ
Pary¿a, i drugi, którego nie chc¹ wpuciæ do Pary¿a. Niezwykle potrzebny dla
kraju kompromis miêdzy Pi³sudskim i Dmowskim zosta³ osi¹gniêty z chwil¹
upadku rz¹du Moraczewskiego i powo³ania w Warszawie 16 stycznia 1919 roku
rz¹du, na czele którego stan¹³ jako premier, obejmuj¹c zarazem tekê ministra
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spraw zagranicznych, Ignacy Paderewski, wspó³pracuj¹cy z KNP i ciesz¹cy siê
zaufaniem Dmowskiego. Ten uzna³ nowy rz¹d w Polsce i 21 stycznia powiadomi³ o tym koalicjê. Z kolei Pi³sudski uzna³ KNP za reprezentanta polityki zagranicznej pañstwa wobec zagranicy i przedstawiciela Polski na paryskiej konferencji pokojowej pod warunkiem rozszerzenia jego sk³adu o 11 polityków krajowych, zwi¹zanych z Naczelnikiem Pañstwa. Osi¹gniête porozumienie miêdzy
KNP a rz¹dem w Warszawie oraz powo³anie najwy¿szych organów w³adzy pañstwowej, tj. sejmu, pochodz¹cych z wyborów, które odby³y siê 26 stycznia
1919 roku, stanowi³o istotne przes³anki stabilizacji pozycji pañstwa polskiego na
arenie miêdzynarodowej, umacnia³o te¿ pozycjê delegacji polskiej na paryskiej
konferencji pokojowej. Tym razem prasa francuska obserwuj¹ca pilnie wydarzenia w Polsce z aprobat¹ pisa³a o lunion sacrée polonaise. Realnym skutkiem
uzyskanej przez Polskê stabilizacji by³o uznanie pañstwa i rz¹du polskiego oraz
nawi¹zanie z nim stosunków dyplomatycznych przez Stany Zjednoczone  30 stycznia 1919 roku, Francjê  24 lutego 1919 roku, Wielk¹ Brytaniê  25 lutego 1919
roku, W³ochy  27 lutego 1919 roku, a nastêpnie przez inne rz¹dy.
Jedn¹ z najwa¿niejszych dla Polski kwestii o aspekcie miêdzynarodowym
by³o ustalenie terytorium i granic odrodzonego pañstwa polskiego. W³adza rz¹du
warszawskiego rozci¹ga³a siê w zasadzie tylko na by³e Królestwo Polskie i zachodni¹ Galicjê. We Lwowie od 1 listopada toczy³y siê walki z Ukraiñcami,
natomiast 27 grudnia 1918 roku wybuch³o skierowane przeciwko Niemcom powstanie wielkopolskie, którego g³ównym celem by³o przy³¹czenie do macierzy
polskich ziem zachodnich i pó³nocnych. Na po³udniu rozgorza³ konflikt miêdzy
Polsk¹ a Czechami o l¹sk Cieszyñski. Si³y polskie, wzmocnione przyby³¹ do
kraju w kwietniu 1919 roku armi¹ gen. Hallera, toczy³y zarówno na wschodzie,
jak i na zachodzie ciê¿kie boje o scalenie polskiego terytorium i w jego obronie.
Ostateczne decyzje w sprawie granic odrodzonego pañstwa polskiego mia³y zapaæ na konferencji paryskiej. Wysuniêty przez delegacjê polsk¹ i przedstawiony
oraz doskonale uzasadniony przez Romana Dmowskiego na posiedzeniu Rady
Dziesiêciu w dniu 29 stycznia 1919 roku polski program terytorialny obejmowa³
na pó³nocy Pomorze, Prusy i Gdañsk, na zachodzie Wielkopolskê i l¹sk, a na
wschodzie nawi¹zywa³ do historycznych granic Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Plany te popiera³a delegacja francuska, z wyj¹tkiem l¹ska Cieszyñskiego, który
ju¿ wczeniej III Republika obieca³a Czechom. Napotka³y one jednak na nieprzejednany sprzeciw Lloyda Georgea. Premier brytyjski w imiê starej angielskiej
zasady równowagi si³ na kontynencie  aby nie dopuciæ do hegemonii Francji,
sprzeciwi³ siê planom os³abienia Niemiec, którym, a nie Polsce, powierza³ rolê
³amacza fal rewolucji, a wiêc oddania Polsce Gdañska i Prus oraz l¹ska. Tak
wiêc przy podejmowaniu przez zwyciêsk¹ koalicjê decyzji o kszta³cie terytorialnym Polski rz¹d brytyjski popieraj¹cy Niemcy odegra³ negatywn¹ dla Polski

SPRAWA POLSKA W LATACH I WOJNY WIATOWEJ I SYTUACJA MIÊDZYNARODOWA...

15

rolê. Równie¿ przychylniejszy w s³owach Wilson popar³ ostatecznie koncepcjê
Lloyda Georgea, przes¹dzaj¹c¹ o statusie wolnego miasta dla Gdañska oraz plebiscytach na Warmii i Mazurach oraz na l¹sku. Osamotniony Clemenceau, reprezentuj¹cy wprawdzie zwyciêsk¹, lecz najbardziej wykrwawion¹ i os³abion¹
wojn¹ Francjê, musia³ ust¹piæ. Dla przysz³oci Polski by³o spraw¹ wysoce niekorzystn¹ to, ¿e mia³a pe³niæ wyznaczon¹ jej przez Zachód rolê pañstwa buforowego, poniewa¿ nie mia³a takich mo¿liwoci.
Klêska wojenna trzech mocarstw zaborczych stworzy³a dla Polski pomyln¹
koniunkturê dziejow¹. Wykorzystano j¹ w pe³ni, po latach niewoli pañstwo polskie zosta³o odbudowane wol¹ i wysi³kiem narodu polskiego. Ta sprzyjaj¹ca dla
Polski sytuacja miêdzynarodowa trwa³a jednak bardzo krótko. Ju¿ podczas paryskiej konferencji pokojowej okaza³o siê, i¿ w dalszym ci¹gu licz¹ siê interesy
wrogich Polsce Niemiec, które od razu uzyska³y potê¿nych protektorów. Walki
o granice spowodowa³y, ¿e stosunki Polski z jej bezporednimi s¹siadami by³y
wrogie. Znakomity znawca tej problematyki prof. Janusz Pajewski zamkn¹³ sw¹
doskona³¹ ksi¹¿kê o odbudowaniu pañstwa polskiego parafraz¹ myli francuskiego historyka Louisa Eisenmanna:
Polska wesz³a w okres II Rzeczypospolitej zbyt wielka tradycjami wspania³ej przesz³oci kulturalnej i politycznej, zbyt wielka obszarem, by móc pogodziæ siê z pozycj¹ pañstwa
ma³ego. Jednoczenie by³a zbyt s³aba gospodarczo, spo³ecznie, zbyt rozdarta sprzecznociami wewnêtrznymi, by zdobyæ mocarstwow¹ pozycjê. By³a to tragedia Polski miêdzywojennej.

RÉSUMÉ

Lauteur présente la situation internationale de la cause polonaise  de lacte 5 Novembre
1916, par la déclaration du président W. Wilson (8 Janvier 1918) jusquà la conférence de la paix.
Il caractérise lactivité politique des différentes options politiques de Polonais dans ce temps, en
soulignant un grand rôle de R. Dmowski dans la diplomatie, de J. Pi³sudski après son retour le
11 Novembre 1918 de Magdebourg, et aussi de I. J. Paderewski, le premier ministre du gouvernement
polonais au temps de la conférence à Paris.

