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Argument et_!lograficzny, pojawiajc1cy si� w ka1zdym niemal wystq
pieniu na konferencji paryskiej, oznaczal prak,tya21nq konsekwencj� 
przyj�cia zasady, kt6ra - przynajmniej w mysl oficjalnego stanowiska 
gl6wnych uczestnilk6w tej ko111fereincji - stanowic miala decydujc1ce 
kryterium -wszelkich zamierzonych rozstrzygni�c terytorialnych. Za
sada etno,graficzna lu'b zasada granic etnografic1zinych, kt6ra po pierwszej 
wojnie swiaitowej zysikala powsizechnq aprobat� swia:towej opinii pu
blicznej 1, wynikala z zastosowania przy rozsitrzyganiu sprawy granic
idei samostanowienia narod6w o wla,snym l01sie 2• Tym samym idea ·ta, 
ktbra przyswiecala wiszysi'k'i'm post�powym ruchom spole�nym i naro
dowym XIX w., przede wiszy,stikim ruchowi robot111iczemu 3, z czasem 

1 E. T a  r 1 e, Dzieje Europy 1871-1919, Warszawa 1960, s. 564-565; T. K o
m a r n i ck i, Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diplomatie Historu 
of Europe 1914-1920, Melbourne, London, Toronto b.r.w., s. 12-17 i 313-315, por. 
cytat na s. 4; Z. W r o n i a k, Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918-
-1919, Poznan 1963, s. 73-75; H. Z i e 1 i n s  k i, Znaczenie traktatu wersalskiego 
dla rozwoju stosunk6w polsko-niemieckich po I wojnie swiatowej, ,,Kw. Hist.". 
1963, z. 1, s. 28.

2 W. P e t  s c h, Narodowosciowe problemy 'granicy polsko-niernieckiej (Pro
blem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim, Poznan 1963, s. 271). 

8 Mozna powolac sü� tu choicby na znane stanowisko K. Marksa i F. Engelsa
w sprawie niepodleglosci Polski lub na uchwal� londynskiego Kongresu II Mi�
dzynarod6wki z 1896 r., w kt6rej wypowiedziano si� za pelnym prawem wszyst
kich narod6w do samookreslenia. Jak stwierdzil Lenin, ,,proletariat nie moze nie 
walczyc pr21eciw trzymaniu przemocq narod6w ucisnionych w granicach danego 
panstwa,. a to wlasnie oznacza walk� o prawo do samookreslenia". · W. L e n i n, 
Rewolucja socjalistyczna a · prawo narodow do sa.mookreslenia (tezy) (Dziela, 
t .. XXII, Warszawa 1950, s. 169). 
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zas urosnqc miala do rangi norrny prawa mi�dzynarodowego 4, nabrala 
praktycznego :maiczenia w polityce mi�dzynarodowej 5, stajqc si� pod
stawq najistotniejszych polityicznych decy2Jji. 

Wiqzalo si� to z dwoma glosnymi do:kumerntami tego okresu, a mia
n'owicie bo'lszewickrlm Dekretem o poko1ju z 8 XI 1917 r., skierowanym 
do „rzqd6w i narod6w wszystkich 'kraj6w wojuijqcych" 6, oraz or�dziem
'pre,zydenita Sta1116w Zjednoczonych do Kongresu USA z 8 I 1918 r. 
znanym pod na·zwq „14 pU1I11kt6w Wilsona". Dekret o pokoju, odrzucajqc 
pok6j opierajqcy si� na kontryibucjach i aneksjach terytorialnych, na
wiq:zywal wyrazme do idei samostanowienia (lub samookreslenia) na
rod6w w definkji anelkJsji rozumiooej jalko ,,.zab6r cudzych ziem", 
'a scislej - jako „Wiszellkie przylqczeinie 'do wie'l:kiego lub silnego 
panstwa malej luib slabej narodowosci bez scisle, wyraznie i dobro
woln'ie wyrazonej 'Zgody i ch�ci tej na,rodowosci" 7. Wprawdzie w rozu
mieniu Dekretu chodzilo tu prizede wszysrtkim o przemoc w stosunku 1 

'do calych narodbw s, jedna1kze sformulowa.nie to odnosic si� moze r6w-

4 Po -drugiej wojnie swiatowej zasada ta skodyfikowana zostala w Karcie 
ONZ w postaci przepisu art. 1 par. 2 i art. 55. W pierwszym, okreslajqcym cele 
Organizacji, czytamy o „poszano,waniu zasady r6wnouprawnienia i samostanowie
nia narod6w". Zbior statutow i regulamin6w arganizacji mi�dzynarodowych, t. I: 
Organizacja Narod6w Zjednoczonych, Warszawa 1961, s. 13. 

5 Istnialy juz jednak w stosunkach mi�dzynarodowych pewne precedensy po
legaj,fce na traktatowej ochronie praw ludnosci znajdujqcej si� w obr�bie danego 
panstwa. Przykladem moze byc art. 5 traktatu berlinskiiego z 1878 r. Praktyka ta 
powt6rzona zostala r6wniez i na konferencji pary.skiej w postaci tzw. traktat6w 
mniejszosciowych, zawieranych z nowo powstalymi panstwami, m. in. z Polskq. 
Jednakze ograniczenie si� w tym wzgl�dzie jedynie do panstw nowo powstalych 
i slabych, przy pomini�ciu natomiast wielkich mocarshv, w tym r6wniez panstw 
tradycyjnie wyr6zniajqcych si� uciskiem mniejszosci narodowych, takich jak np. 
Niemcy, stanOi�rilo z pewnosciq naruszenie zasady röwnosci panstw i prostej 
sprawiedliwosci. 

6 Mozna tu r6wniez wymienic Deklaracj� praw narodow Rosji. Jak pisze 
Daniel Rotfeld, ,,ogloszone przed pol wiekiem pierws.ze dekrety paristwa radziec
kiego otwieraly jakosciowo nowy etap w historii przeksztalcenia si� prawa na
rod6w do samostanowienia z kategorii hasel moralno-politycznych w jednq z pod
stawowych zasad obowiqzUjqcego prawa mi�dzynarodowego". A. D. R o t  f e 1 d, 
Prawo ,narod6w do samostanowienia. Teoria leninowska i akty panstwa radz'iec
kiego (1917-1920) (Studia Prawnicze, 1967, nr 15. Tom wydany w zwic1zku z 50 
rocznicq Rewolucji Pazdziernikowej pt. ZSRR a problemy prawa i polityki 
miqdzynarodowej, s. 112-136).

7 Prawo miqdzynarodowe i historia dyploma.tyczna. Wybor dokumentow,
wst�p i opracowanie L. Gelberga, t. II, Warszawa 1958, s. 1-2 (dalej cyt.: Gel
berg). 

8 Do takiego rozumienia sklania definicja sformulowana przez Lenina w zna
nej pracy O prawie narodow do samookreslenia, w kt6rej czytamy: ,,Przez samo
okreslanie narod6w rozumie si� panstwowe ich oderwanie si� od zespol6w obco-



Granica polsko-niemiecka na konferencji w Paryzu 529 

nie dobrze do sytuacji, w kt6rej na s:lmtek niesprawiedliwego, wy
razajqicego anelksjonistyczne zamiary wytyczenia grainicy w obr�bie 
wi�kszej i silnej panstwowosci znalazly si�, wbrew wlasnym zyczeniom, 
'obce na-rodowo grupy. 

Wynikajqce stqd wyrazn1ie 'zqdanie ustanowiernia granic etmograficz
nych, czyli granic zgodnych z ideq samostanowienia narod6w, zositalo 
·expressis verbis sformulowane w or�dziu · prezytlenta Wilisona w pulilk
tach 9, 11 i 13. W pierwszym z nich czytamy o poprawieniu granic
Wloch, kt6re „winno byc przeprowadzone wzdluz dajqcej si� wyraznie
·oznaczyc linii rozgraniczenia narodowosd". N ast�pny, m6wiqc o sto
sunkach rpomi�dzy pans'twami balkan:skimi, nawiq-zuje do „historycZ1I1ie
'ustanowionych w�zlow iprzyna1leznosci i r6znic narodowosciowych".
W ostatnim wres�cie, 13, czytamy, ze ·postu'lowane, niezawisle panstwo
'polskie „winno obejmowac terytoria zamiesizlkale przez ludnosc nie
zarprzeczalinie polskc:1". W arto jeszcze dodac, ze Zqdanie ustanowienia
granic etnograficmiych wynikalo r6wniez z punktu 8, .w kt6rym sfor
mulowany zostal postula.t zwrotu Alzacji i Lotaryngii i w kt6rym
czytamy, iz „cale francus'kie terytorium winno byc uwolnione'' 9• 

Or�dzie prezydenta Wilsona i sformulowane w nim zasady uznane 
zostaly rprzez wszy,s:Vkie strony wa'lczqce 10 za podsta,w� nowego pokoju, 
z 'kt6rym um�czone wojnq ludy Eurorpy lqiczyly tak wielkie nadzieje. 
M6wiono powszechnie o „pdkoju wilsonowsikim", ,,pokoju demokratycz
nym", oipartym nie na iprzemocy i g,wa}cie, lecz na prawie i sprawie
dliwosci 11• Najwazniejszym elementem tego pokoju mialy byc grainice 
wytyczone w mysl zasady etnogra.ficznej. Scisle rzecz biorqc, pozosta
walo to w zgodizie z ideq samostanowienia narod6w o wlasnym losie, 
implikowalo jednak zastosowanie odnüennych sposoib6w post�powania. 
0 ile bowiem z idei samostanowienia wytplyrnil decydujqicy udzial czyn
nika subielktywnego, polegajqcy na S1Wobodzie wyboru w formie plebi
scytu przynaleznosci panstwowej 12, o tyle zasada etnograficzna zakla-

narodowych, rozumie si� utworzenie samodzielnego panstwa narodowego". W. L e
n i n, Dziela, t. XX, Warszawa 1951, s. 421. 

9 Gelberg, t. II, s. 12.
· 10 Niemcy uczynily to juz 5 X 1918 r. w depeszy kanclerza ks. Maksymiliana

, Badenskiego do Wilsona. J. P a  j e  w s k i, Historia powszechna 1871-1818, War
szawa 1967, s. 453; por. Ta r 1 e, op. cit., s. 524-526. W okresie p6znie,jszym Niem- , 
cy kwestionowaly moc wiqZqCq traktatu wersalskiego twierdzqc, ze byl on 
sprzeczny z zasadami gloszonymi w or�dziu Wilsona. K. S k u b i s  z e w s k i, 
Aspekt prawny zagadnien polsko-niemieckich w traktacie wersalskim (Problem 
polsko-niemiecki w traktacie wersalskim, Poznan 1963, s. 331). 

11 T a r 1 e, op. cit., s. 564.
12 „Plebiscyt w znaczeniu prawa mi�dzynarodowego jest glosowaniem, w kt6-

rym biorq udzial uprawnieni do tego1 mieszkancy terytorium i kt6re to glosowa-
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dala stosowanie kryteri6w obie'ktywnych, takich jak narodowosc i j�zyk, 
ora·z poslugirwanie si� w celu ui�talenia rzeczywiste:go stanu rzeczy 
zat6wno naukowymi metodami, jak i naukowo sprawdzalnymi dany
mi 13. I w jednym, i w drugim wypadku oznaczalo to niewqtpliwie ogrom
ny post�p w dotychczasowej praktyce stosunk6w mi�dzynarodowych 14. 

J eq.naikze motiliwosd pehrngo zrea1lrzowania zaisady granic etn01grafic:z
nych, zwlas:zJcza jesli chodzi o granic� polsko-niem1i,e·ckq, oka,zaly si� 
w pra!kt:Y"ce bardzo ograniczone. Zlozylo si� na to wiele powod6w. 
Przede wszystkiim w wyniku prowadzonej systematycznie od dziesiqt
lk6w lat w celach germanizaicy'jnych akcji osadniczej nastqpilo na 
obszarach sltykowych daleko idqce przemieszanie ludnosci polskiej 
'i niemieckie1j. Przejawialo si� ono w istnieniu licznych enklaw, pa:sow 
ZJWartego osadniclt'wa niemieckiego w obiszarze etnicznie po1skim, a cz�
sto nawet mies:zanych malzenstw. Dalej, material statystycZITTy, na kt6-
1:Ym mozna bylo si� oprzec prtzy u,stalaniu granky zgodnej z zasi�giem 
etnicznym obydwu narod6w, byl z calq pewnosciq nieobiektywny, po.:. 

chodzH bowiem od jednej ty�ko strony, t'Zill. od wladz pruskich, zain
ter,esowanych w umniej,szaniu poliskiego stanu posiadania 15. Wreszcie
trwajqca od ki1kuldziesi�c1u lat wyt�zona akcja germanizacyjna musiala 
przyniesc cz�sciowe przynajmniej ef ekty w postaci wynarodowienia 
pewnych grup rdzennej ludnosci polskiej. W tych warunkach bezwzgl�dne 
przestrzeganie zasady etnograficznej stanowiloby po prostu premiE:: dla 
antypolskiej polityki wladz pruskich. Z tych tez powod6w zasada ta 
musiala byc lkorygowana przez wzglqd na racje historyczne, ekonomiczne, 
strategiczne, wreszcie nawet geograficzne, lub tez przez uciekanie siE:: 
w wypadkach Wqtpliwych do plebiscyt6w 16. J ej zastosowanie zas musialo 
z koniecznosci polegac cz�sto na wyborze mniejszego zla. 

Wszystiko to w powaznym rSfopniu umniejszalo znaczenie czynnik6w 
obiektywnych i wbrew pO'zorom nadawalo w istode rzeczy decyzjom 
wielkiej tr6jiki charalkter arbitralny 17. Ostartecznie, jalk to zwykle w ta-

. 
. 

nie rozsitrzyga o sytuacji prawnej terytorium, w szczeg61n-osci o przynaleznosci 
terytorium albo jego cz�sci do jednego albo drugiego panstwa". S k u b i s  z e w
s k i, o/p. cit., s. 342. 

13 P e t s c h, op. cit., s. 271. 
14 Tamze, s. 272. 
15 Na przeprowadzenie zas nowych ba.dan przy pomocy specjalnie powolany�h 

do tego komisji nie bylo po · prostu czasu. P e t  s c h, op. cit., s. 272 .. 
rn Tamze, s. 271-272.
17 „Ci trzej - Clemenceau, Wilson i Lloyd Geo,rge - decydowali samowol

nie o k�estiach najwazniej.szych dla przyszlosci Europy i calego swiata". P a
j e  w s k i, op. cit., s. 459. Por6wnaj tez K. W o  1 f k e, Great and Small Powers 

in Interna.tional Law from 1914 to 1920. (From the Pre-History ·ot the United 

Nations), Wroclaw 1920, s. 125. 
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kich wyipadkach bywalo, decyzje te lqcznie z rnzstirzygni�ciami · tery
torialnymi stanowily ba�dziej wynilk kompromisu pomi�dzy sprzecznymi 
cz�sto in teresami wielkich mocarstw i ich da1le'kos,i�znymi planami 
politycznymi ntz wyraz stosowania gloszonych oficjalnie i pi��ie 
brzmiqcych zasad. R6wnoczesnie jednak zasada granic etnicznych (po
doibnie ja� i' w og6le zasada samosfanowienia) okazala si� w praktyce 
po prostu przydat:nym instTumentem wie1kiej politytki, sluzqcym reali
zowaniu racji stanu poszczeg6lnych mocarstJw i lepiej dostosowanym do 
powojennej niespokojnej sytuacji spolecznej w Europie, bo lepiej odpo
wiadajqcym powszechnym ipra,gnieniom i oczekiwani_om. Mozna sqdzic, 
'ze z tych wZ!gl�d6w ;,nie bylo -· jak pisze Komarniciki - podczas 
paryskiej konferencji pokojowej mod:niejszego sloganu niz samostano
wienie narodowe" 1�, a argumen'.t etnograf.iczny nalezal .do najcz�sciej
uzywanych argumenit6w_. 

. .. 

Wydaje si�, iz byloby rzeC'Zq interesuijqcq zibadanie, wlasnie na p�zy
'kladzie sprawy granicy po'lsko-niemieckiej, zagadnienia roli tego argu
mentu w dyskusjach toczqcych si� na konferencji oraz wplywu, jaki 
wywieral ·zar6wno na propozyieje fmmulorwane przez poszczeg6lne orga
ny konferencji, ja!k i na ostateczne, zaipadle na niej rozstrzygni�cia. 
Wystarczajqcq 1podstaw� zr6dlowq do tego rodizaiju badan stanowic mo•ze 
wydana iniedawno 1publitkacja Sprawy polskie na konferencji pokojowej

w Paryzu w 1919 r.19, zawierajqca dokumenty i materialy, kt6re 
w gl6wnej mierze dotyczq sprawy graniic polskich. Tak Olkreslony 
przedmiot badawczy sprowadza si� do zagadnienia motyw6w i sposobu, 
w jaki poszczeg6lni przedstawiciele mocaristw, zwlaszcza trzej czlon
'kowie Rady Najwyzszej: Wilson, Lloyd George i Clemenceau, poslu
giwali si� przy omawianiu i rozstrzyiganiu sprawy zachodniej granicy 
Polski argumentem etnograficznym. Pozwoili to na odpowiedz, w jakiej 
mierze ·zasada, kt6rej argument ten byl wyTazem, stanorwila ·tylko 
skuteczny instrument wie�kiej polityki, w jakiej zas byla przejawem 
stosowania „nowoczes:nej i:dei .siprawiedliwosci mi�dzynarodowej i sa,mo
stanowienia narod6w" 20. 

Sprawa granicy polsko-niemieokiej stanowi w tym wzgl�dzie przy
klad szczeg6lnie charaMerystyczny. SlkU1pily si� w· niej bowiem pod
stawowe sprzecznosci, ktJ6re dzielily sojusznik6w i kt6re wyrazaly 

1s K o m a r n i c k i; op. cit., s. 313. 

19 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryzu w 1919 r. Dokumenty 

j materialy. pod red. R. Bierzanka i J. Kukulki, t. !-III, Wars zawa 1965-1968 

(dalej cyt.: Sprawy polskie). 
20 J. K ra s u s k i, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Po znan 1962. s. 22.
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si� w ich stosunku do pokonanego wlasnie przeciwnika. Clemenceau, 
uosabiajqcy uczuc:;ip F'rancuzbw, swiadomy groznej na dal,szq met� de
mograficznej i gospodarczej pot�gi Niemiec, dqzyl do ich maksymalnego 
oslabienia i skT�owania licznymi ograniezeniami w traktacie pokojo
wym. Jednym ze srodk6w wiodqieych do tego bylo popieranie polskich 
postulat6w terytorialnych. Lloyd George, ,przedsitawiciel kraju, kt6ry, 
jesli idzie o Niemcy, osic}gnql swoje cele juz w momencie podpisywania 
zawieszenia broni 21, kierowal si� wiprost odwrotnymi dq:zeniami. 
W obliczu francuskiej przewagi na · kontynencie, eo bylo tradycyjnie 
przedmiotem zywych obaw polityki hrytyjskiej, pokonane i niegrozne 
juz dla Wiellkiej Brytanii, bo pozbawjone floty wojennej, Niemcy sta
waly si�, jego zdaniem, koniecznq przeciwwagq tej dominacji i czyn
hrkiem r6wnowa,gi sil. Stqd tez sprzeciwial si� on energicznie wszel
kim da'lej idqieym polskim rewindykacjom terytorialnym, upa1trujqc 
w Polsee po prostu satelit� Francji. Oczywiscie i jeden, i drugi (w imie
niu Clemenceau wlaisciwie J. Cambon) powolywal'i si� w swoich dqze
niach na zasad� granii.c etnograficz:nych. Prezydent Wilson nie byl w ta
k±m stapniu zainteresowany proiblemamii europejslkimi, jedna.kze r6w
niez i on upatrywal interes swego kraju w obronie niemieckiego stanu 
posiadania 22• Tak wi�c stanowisko gl6wnych autorbw traktatu wersal-:

skiego w sprawie zachotdnich granic Polski bylo funkcjq ich stosunlku 
'do Niemiec. 

Stanowisko to zostalo juz obszernie i wielostronnie przedstawione 
w historiografii polskiej. Z nowszych i wyko.rzystanych w niniejszych 
badaniach publikacji mozna wymienic p�ace T. Komarntokiego, B. Do-

21 Ta r 1 e, op. cit., s. 561; P a  j e w s k i, op. cit., s. 455. Wielka Brytania 
uzyskala przede wszystkim likwidacj� niemieckiej floty wojennej, kt6rej istnie
ni� i stala grozba bylo gl6wnym powodem przystqpienia Anglii do wojny. Kon
wencja rozejmowa w Rethonde, podpisana 11 XI 1918 r., nakladala na Niemcy 
obowicizek przekazania sprzymierzonym w ciqgu 4-7 dni calej praktycznie floty 
boj01Wej, z wyjqtktem niewielkiej ilosci wyznaczonych, jednostek (art. XXII 
i XXIII). Gelberg, s. 26-27. 

22 Dobrowolska pisze, ze „na tle stosunku do Niemiec ujawnily si� znaczne 
sprzecznosci interes6w mi�dzy blokiem panstw anglosaskich a Francjq". B. D o
b r o w o 1 s k a, Stosunek mocarstw sprzymierzonych do sprawy zachodnich gran'ic

Polski w pierwszej fazie konferencji poko•jowej w Paryzu (Najnowsze dzieje 
Polski. Materialy i studia z okresu 1914-1939, t. I, Warszawa 1958, s. 72). Por. 
tam:ze, s. 68. Por6wnaj tez B. P e r  e 1 m u t e r, Sprawa granicy pqlsko-niemieckiej

na posiedzeniach Rady N ajwyzszej konferencji pokojowej w Paryzu (styczen

kwiecien 1919 r.) (Materialy i Studia, t. I, Warszawa 1960, s. 164). Niemalq rol� 
gral w tym motyw antyradziecki. Z i e 1 i n s ki, op. cit., s. 30. 
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browolskiej, B. Perelmutera, Z. Wroniaka i W. Petscha 23• Natomiast 
z prac o charnkiterze prawniczym wymienic trze:ba zwi�zlq analiz� tych 
postanowien trarkta tu wersalskiego, kt6re dotyezyly spraw polskich, pi6-
ra K. SkUJbiszewskiego 24 oraz obszernq monografi� S. Huberta Rozbiory

i odrodzenie Rzeczypospolitej 25• Hubert w jednym z rozidzial6w zwr6-
cil r6wniez u-&ag� na intereswjqce ,nas zagadnienie sposobu poslugiwania 
si� na konferencj1i argumentem etnografiemym przy rozstrzyganä.u spra
wy gTanicy polsko-niemieckiej. W pozos1talych wymienionych tu opra
cowaniach zagadnienie to pojawialo isi� jedynie incydentalnie. W nieco 
'szerszym stopniu poruszyla je w swoim artyikule B. Dobrowolska, 
'ogrankzajqc si� jednak tyliko do pierwszej fazy konferencji (do po
czqtku ikwietnia), prz.ez eo pomin�la prolblem ostateoznego uregulowa
nia sprnwy G6rnego Slqska. W. Petsch za,jql si� jedynie zagadnieniem· 
zgodnosci decyzji terytoria1Lnych konferencji „z zasadami teoretycznie 
uznanymi za decyiduj.qce" 26, a wi�c tylko jednym z aspekt6w badanego 
tu zagadnienia. We w,prowadzeniu sformulowal jednak kilka waznych 
'dla naszego tematu uwag terminologicznych. W zasadzie jednak za
gadnienie roli argumentu etnogra.ficznego przy rozstrzyganiu sprawy 
granicy ·polsko-"rüemieckielj nie doczekato· si� do tej pory osobnef i bar
dziej szcizeg6lowej analizy. Z ·tyich wzgl�d6w podj�ta tu pr6ba wydawac 
si� moze uzasadnionq. 

Dla rozpatirywania zagadnien zwiqzanych z przewidywanymi zmia
nami terytorialnymi i' formulowania w tej mierze odipowiednich propo
·zycji powolany zostal przez konferencj� specjalny organ w postaci
·centralnego Komitetu Te·rytorialnego. Ponadto na posiedzeniu Rady
Dziesi�du w dniu 12 :lutego powolano jeszcze dodait:kowo KomisijEt do
Spraw Polskich, zwanq powszechnie Komi.sjq Cambona 27, od nazwiska
jej przewodniczqcego, bylego ambasadora francuskiego w Berlinie,· Ju
liusza Cambona, kt6ra rozp,atrzec miala „kwesti� granic panstwa pol
skiego •celem jej zbadania i zreferowania" 28• Z kolei Komisja Cambona 
wylonila w dniu 1 marca specjalny ,podkotnitet ekspel}t6w dla opraco
·wania propozycji w sprawie granicy polsko ... niemieckiej, kt6remu prze-

23 Kom a r ni c k  i ,  op. cit .. ; D ob i: o wo 1 s k a, op. cit.;_ Per� 1 mute r, op. cit.; 

W r o n i a k, op. cit.; P e t s c h, op. cit.

24 S k u bis z e w s k i, op. cit. 
25 S. H u b er t, Rozbiory i odrodzenie. Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawa 

mic:dzynarodowego, Lw6w 1937. 
26 P e t s c h, op. cit., s. 2 73. 

· 27 Per e 1 m u t er; op. cit.� s. 142.
28 Papers· Relatin·g to the Foreign Relations o,f the United States, t. IV: The

Paris Peaee Conference 1919, W,ashi ngton 1943, s. 139 (dalej c yt.: PPC), poda j� za: 
Per e 1 mute r, _op. cit., s. 142. 
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wodniczyl francusiki general le Rond. Podtkomitet ten juz po niespelna 
tygodniu sformulowal swo'je propozycije, kt6re zostaly w pelni 29 za
'aprobowane prizez Komisj� Caffi!bona i uj�te w jej sprawozdaniu nr 1 
z dnia 12 marca.. W sprawo�da:niu tym Komisja podala r6wniez og6lne 
zaisady, tk.t6rymi kierowala si� w swoich pracach nad wytyczeniem 
granicy. Na pierwszym miejscu wymienila dq.ienie do respekitowania 
Hn.ii „podzialu etnicznego, i to w. ta'ki ,sposob, aby zapewnic mozliwie 
,najrzetelniejsze uregulowanie tej kwesitii dla obu zainteresowanych 
·narod6w". Doipusdla jedna'k mozliwosc rektyHkowania granicy bc:idz
:na, 'korzysc Polski, bqdz tez Niemiec, ,,w6wczas gdy inne zagadnienia
i zasady g6rujq nad faktami etnicznymi" 30• Postanowila wreszcie
,,zwr6cic odpowiedniq uwag� na linie reHgijnych przedzial6w". Powyz
;sze wzglE;dy okreslone zostaly jako „decydujc:ice przeslanki"' przy wy
tyczaniu .granicy. Dalej :podkreslono mozliwosc „malych po,prawek",
jesli powodowac by one mialy „zgodnosc proponowanej linii z uzgod
·nionc:i juz linic:i gra1nic hisitorycznych", m-az mozliwosc wzi�cia pod
uwag� na1turalnych stosunkow ekonomicznych i istniejqcych warunk6w
komunikacyjny,ch „celem mozliwie szY'bkiego przywr6cenia przemys.lo
wego zycia obydwu spoleczen,stw". Na ikoniec podkreslono dqzenie do
.tego, by „po odipowiednim uwz.gl�dnieniu w s z y s t k i c h  p o w y z
s z y c h c z y n n i k 6 w  zwr6cic z lk o l e i  [podkr. - A. B.] uwag� na
umocnieriie obronnych granic norwe,go panstwa ipolskiego" 31.

Zar6wno z uszeregowania powyzszych zaisad, jak i wyraznych w tej
mierze stwierdzen wynika, ze Komiisja do Spraw Polskich przestrzegala .
'pewnej hierarchii zasad, z ,kit6rych najwazniejszq byla niewqtpliwie
zasada etnograficzna, korygowana w poszczeg61,nych wypadkach racja
mi natury historycznej, ekonomicznej i strategiC'znej. Stanowisko to
wykazuje istotnq. r6znic� w porownaniu do tej hierarchii zasad, kt6ra
,przedstawiona zostala w nocie delegacji polskiej z 28 lutego, przesla
nej do J. Cambona. Delegacja po'lska bowiem, wychodzqc z zalozenia,
iz odbudowanie panstwa polskiego winno byc traktowane jako „ 1. akt
sprawiedliwosci i odsm{odowania za 2Jbrodnie ro�bior6w ... 2. wyni'k
-rozwoju pol,skich sil narodowych . . . i . . . rozpadni�cia si� Austro-W �
gier, roizlkladu imperium msyjsk'iergo i lk!lE;,Slki Niiemiec; 3. koniecznosc·
u1:Jworzenia mi�drzy Nrl.emcami a Rosjq panstwa silnego i p.rawdziwie
niepodleglego", pod'kresfüa w swojej nod.e wynlik1a1jqce stqid kons€1kwen-

29 D o b r o w o 1 s k a, op. cit., s. 54. 
30 Zdaniem Huberta oznaczalo to, iz „w lonie komisji do spraw polskich 

zdawano sob1e spraw�. iz sama zasada etnograficznych podzial6w nie jest w sta

nie rozstrzygmic wszystkich problem6w odnoszqcych si� do granic Polski". H u
b e r t, Rozbiorry ... , s. 253. 

a1 Sprawy polskie, t. I, s. 108-109.
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cje w na1st�pujcl'CY spo·s61b: 1. punikitem wyjscia okreslenia granic winno 
byc terytoTium Bolski S/prz:ed pierwsizeigo rolzbio1ru; 2. iistnieje konä.ecz.
nosc poczynienia pew1nych zmian przez wlc1czen:ie tych ziem le�qcych 
poza gran,i.cami z 1772 r., ,,,gdzie tudniosc poJskia dafa dow6d swoje1j 
iy,wotnosci", praz prz.ez �reizy1gnowa1nie z tych, ,,gdzie sily nairo:dowe 
polskie ulegly znaic:memu zminJiejszeniru"; 3. trziede zafozend.e nar:2iuca 
wreszcie koniecznosc pewnej rektyfikaaji dawnych granic „przez przy
·stosowanie ich do wymagan ekonomicznych nowoiyitnego panstwa
i do jego obrony" 32. 

Stanowisko to pokrywalo si� w zasadzie z tresciq ,pierwszego wy
·Stqipienia R. Dmowskiego, kt6ry przemawiajqc w dniu 29 styc,znia na
forum Rady Dziesi�ciu (szefowie delegacji i ministrowie spraw zagra
nicznych) oswiadczyl, ie „w celu u,stalenia aktualnych granic Polski
trze'ba wzic1c za punkt wyj:scia granice . . . sprzed rozb�oru z 1 772 r.
i wprowadiic rektyf illrn�je uza·sadnfone wzgl�dami poHtycznymi, ekono
mtcznymi i przemyslowymi" 33. Zwraca uwag� ipomini�cie .wzgl�du etrio
graficznego. J ednak:ie Dmowslki poslu1giwal si� w dalisze'j cz�sci swego
.przem6wienia r6wniez i argumentem etnograficznym, a nawet powo
lujc1c si� na s'kutki poliityki germanizacyjnej oraz skomplikowanq
w ·�wiq!zku z tym map� etnograficznq wysunql trafny i praktyczny po
glqd, ie za ipolskie nalezaloby uznac wiszystkie te sporne terytoria, ,,na
'kt6rych antypols:kie ustawy ipozostaly w mocy" 34. 

Zc1danie delegacji polskiej, tby z.a .punkt wyjscia przy ustalaniu
granic Polski, w tym r6wniez granicy polsko-niemieckiej, przyjqc gra
nice sprzed pierwszego rozibioru, wydaje si� usiprawiedliwiöne i logiczne
w swietle tezy o odrodzeniu Rzeczypospoliitej 35• Zostala ona wprawdzie
dopiero p6zniej sformulowana i rnziwini�ta w polskiej nauce prawa
mi�dzynarodowego 36, jak jednak pisze jeden z gl6wnych jej autor6w,
od samego poczc1tku realizowana byla zar6wno w dzialalnosci wewn�,trz-

32 Tamze, s. 72.
33 Tamze, s. 52.

34 Tamze. 
35 Jak podaje Hubert, zasada restytucji stanowila podstawowci zasad� organi

zacji wewn�trznej panstwa. Komentujcic zas dekret J. Pilsudskiego w sprawie 

,,utworzenia najwyzszej wladzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej ... oibejmu

jcicej wszystkie trzy zabory'' stwierdza: ,,Bez wzgl�du na stan faktyczny i na 

realne mozliwosci przeprowadzenia swych zamierzen w chwili wydania tego de

kretu i p6zniejszych na nim opartych przy,jcil J. Pilsudski zasad�, ze wladza 

najwyzsza, kt6rci sprawowal i mial dalej sprawowac, obejmuje wszystkie trzy 

zabory, czyli Po.1sk� pirzedrozbiooowci". H u b e r t, Rozbiory ... , s. 214. Autor ten 

powolluje si� tu r6wniez na cy.towane wystcipienie Dmowsk:iego. Tamze, s. 251-

-252.
36 Prace L. Ehrlicha, a zwlaszcza S. Huberta.

4 - �nhntk� 4fflR 
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nej wladz polskich 37, zwla1szcza w orzecznictwie sqd6w 38, jak i w sferze
stosunk6w miEz(izynarodowych, gdzie s,potkala si� z pelnq aprobatq 3t
Nie _musialo . to oczywiscie oznaczac i - jak wyni-ka z noty delegacji 
polskiej - bynajmniej nie oznaczalo ani dqzenia do bezwzgl�dnego 
utrzymania tych granic w przyszlosci, ani tez swiadomego rezy;gno:
wania, zwlaszcza na zachodizie, z postulat6w wykraczajqcych poza tery
•torium z · 1772 r.40 '.Zqdanie to stanowilo jednaik nieuniknionq konse ... 
\kwencj� przyj�cia zasady, ze pairstwo, kt6re powstalo, nie jesit pan
stwem nowym, leez kontynuacjq dawnej przedrozbiorowej Rzeczypo
spolitej 41.

37_ 0Nie bylo czasu i miejsca - pisze Hubert - ani w stolicy Rzeczypospolitej, 
arii ,gdzie, ·indziej wobec tysi�cznych palqcych spraw, jakie czekaly natychmiasto
wego zalatwienia i jak najszybszych decyzji, na jakies mniej lub wi�cej teore
tyczne uzasadnienia, kto i dlaczego dzier.zy wladz�, na jakich zasadach opiera si� 
ona itd . ... Mimo wi�c, ze J6zed: Pilsudski jako Naczelnik Panstwa w okresie 
obejmowania rzqd6w i tworzenia podstaw ustrojowych dla organizujqcego s.i� 
p8(n1stwa nigdzie nie wyrazil mysli restytucyj,nej w spos6b formalny, to jednak ... 
nie ulega Wqtpliwosci, ze zasada przywr6ceQ.ia wladzy panstwowej byla przyj�ta 
od samego poczqtku za podstaw� dzialalnosci organ6w Rzeczypospolitej". H u
b e r  t, Rozbior_y ... , s. 226-227. 

38 Tak. np .. Sqd Najwyzszy w wyroku z 1922 r. stwierdzil: ,,Bl�dem ... hi
storycznym i prnwnym jest utrzymywanie, ze paristwo polskie przestalo istniec 
po trzecim rozbiorze. Panstwa upadajq tylko wtedy, gdy ludnosc traci poczucie 
odr�bnosci spolecznej wobec obcego najazdu, gdy zmienia si� psychika spoleczna 
mieszkanc6w, gdy stan0iwczo nast�puje, choc powolna, zgoda na nowy porzqdek, 
gdy w og6le znika tradycja i ßtala wola utrzymania przy zyciu dawnych aspi
racji

'. 
wier�en i form zycia gromadnego . . . Rzeczpospolita i po rozbiorach istnialr 

jako panstwo, aczkolwiek w sb\nie potencjalnym, z chwilc:l zas zerwania p�t na
jezdic6w · w listopadzie i grudniu 1918 r. . . . nastqpil tylko powr6t rodzimycp. 
swoistych organ6w wl-adzy". ,,Orzeczmictwo Sqd6w Polskich", t. II, s. 346, cytuj� 
za: L. Eh r 1 i c h, Prawo mi�dzynarodowe, wyd. 4, Warszawa 1958, s. 152.

39 Przeglqd praktyki mi�dzyparodowe,j w tej mierze podaje Hubert. Powoluje 
si�· on m. in. na· art. 2 traktatt.i ryskiego, w mysl kt6rego „Rosja, jak i Ukraina 
zrzekajq si� wsze1kich praw i pretensyj do ziem polozonych na zach6d od granicy 
wyznaczonej w art. 2 traktatu niniejszego. Ze swej strony Polska zrzeka si� na 
rzecz Ukrainy i Bialorusi wszelkich praw i pretensyj do ziem polozonych na 
wsch6d od tej granicy". H u b e r t, Rozbiory ... , s. 238-244. W swojej wcze§niej
szej pracy skomentowal ten airtykul w spos6b nast�pujqcy: ,,0 pretensjach wy
mieriionych w zdaniu drugim nie moizna by möwic, gdyby na terenie mi�dzy
naroäowym uznawano Polsk� za panstwo nowe''. S. H u b e r  t, Odbudowa pan
st.wa polskiego jako probLemat prawa narodow, Warszawa 1934, s. 15. 

40 Sprawy polskie, t. I, s. 72 i n .. 
'41 Poglqd przeciwny wyrazal w nauce polskiej m. in. C. Berezowski. Uwaza 

cm: ze 'przez ökres rozbior6w przerwana iostala ciqglosc istnienia panstwowego 
PolsRi i ze· paristwo , kt6re pJwstalo w 1918 r., jest panstwem nowym. C. B e·r e;. 
z o w s k i, Powstanie panstwa poLskiego w swietle prawa mi�dzynarodowego, 
Warszawa 1934.
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R6znica w spoisobie pode1j'scia rdo sp�awy us:talenia granicy po1sko
niemieckiej wicloczna w stanowisikach Komisji Cambona i de1egacji pol
·skiej, w szczegblnosci odmienny punikt wiidizenia w kwestii stosowania
·zasady etno1gra.ficznej,, spowordowal'a isitotne ograinic.zenie w siprawozdaniu
Komisji pols�iego programu rewindy'kacji terytorialinych na zachodzie.
-Jak pisze Komamic'ki: ,,Komi:sja do Sipraw Po1ski przyznaj,qc gl6wne
,znaczenie czynnikowi etnicznemu IZI'eduikowala zc1-dania polskie o jednq
trzeciq" 42. Zdaniem Dobrowolslkiej naitomias1t bylo to „rezultatem sto
sowania w Komisji zasady jednomyslnosci, kt6rq osiqgano, niestety,
·kosztem polsikich rewindyikacji" 43• Niemniej jednak uwaza ona, ze pro-
0pozycje Komisji „byly na. og6l obiektywne" 44.

J ednakze Kom:üsja nie poslugiwala s1� tq wsadq lub tym czynnikiem 
w spos6b mechaniczny. Talk rnp., ja'k czyitamy w 3 cz�sci sprawozdania 
zatytulowanej „Zastosowa.nie zasad do poszczeg6lnych pr.zypadk6w", na 
poludnie od Rawicza „nie mozna bylo utrzymac historycznej granicy 
dawnego Krblestwa Polskiego ze wZJgl�du na s.trategiczne powiqzanie 
rzeki Barycz z pohldniem wielikieigo wyst�u, ja'ki tworzy PoznanSJkie ... 
Dla.tego tez wyda;walo si� [Komisji] rzeczq stusz.nq, aby w tym przy
padku polozyc szczeg6lnq wag� na argument s:trategiczny" 45. Taik wi�c
punktem odniesienia byla tu nawet nie linia podzial6w etnicznych, lecz 
dawna przedrozbiorowa g,ranica. W rejonie Zbqszynia granic� przepro
wadzono wzdluz linii jezior ziblizonej do granicy etnicznej. Komisja 
podkreslila, ze „ tak wyraznie zaznaczona linia na turalnego rozdzialu 
usprawiedliwi drobne odchylenie od zasad etnicznych" 46. W okolicach
W arty i Noteei 1za:proponowana gra1nica pozostawiila po stronie polS1kiej 
i niemieckiej r6wnie Hczne gruipy mniejszosd narodowej. W o�u�gu 
Pily, jak podkreslono, przewag� posiadala wprawrdzie ludnosc niemie
cka, jednakze ze wzgl�du na to, iz 

"
od czasu pierwszego rozbioru Polski, 

a specjalnie od czasu Bismarcka, w rejonie tym s'tosowal rzqd prusk'i 
niesprawiedliw� dyskryminacj� wobec ,poddanych polskich .. . Komisja 
uznala za akt zwyklej sprawiedliwosci, a1by pominqc granice etniczne, 
'wlqczajqc ten okr�g do Polsiki" 47. Wzi�to tu ,r6wniez pod uwag�
wzgl�dy strategiczne oraz to, iz „Polacy stanowiq liczny element 

42 Ko m a' r n i c k  i, op. cit., s. 327. Wedlug Petscha: ,,Komi�ja ... zmodyfiko
wala, ze wzgl�du na zasad� samoistanpwienia i narodowosci, w sensie dla Polski 
nie}rnr_zystnym projekt polskiego dost�pu do morza". P e t  s c h, op. cit., s. 287.

43 D ob r o w o  1 s k a, op. cit., s. 57. Perelmuter podkresla, ze propozycje Ko-·
misji oznaczaly w duzym stoipniu zwyci�stwo „wsp6lnego stanowiska anglosas
skiego nad stanowiskiem francuskim". P e r  e 1 m u t e  r, op. eil., s. 142-143.

44 D ob r o w o  1 s k a, OJP. cit., s. 44. 
45 Sprawy polskie, t. I, s. 109-110.

46 Tamze, s. 110.

47 Tamze, s. 111. 
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w okr�gaeh wiejskieh Pily", zas niemieeka luclnosc miej,ska sklada si� 
gl6wnie z kolejarzy i kh TOdizin, ,,eo jest rezultatem ... dyskryminaeji 
·stosowanej woibee Polak6w" 48• ;Komisja uznala dalej jednomyslnie, ze
Gdansk ·wraz z portem powinien przypasc Polsee „w nkzym nie ogra
i:iiezone wladanie". W uzasadnieniu tej deeyzji ezytamy, ze: 1. jedynie
w takim wyipadku urzeezywistniloby si� ,,.sluszne aspiracje narodu pol
skiego do dost�pu do morza"; 2. in:teTesy 1 600 000 Nieme6w z Prus
W sehodnieh moigq zostac nalezyeie zabezpieezone w drodze zagwaran
towania im swobodnego tranzytu poprz.ez terytorium przyznane Polsee.
Byloby natomiaist rzeczq 1111:iJemozliwq, by dost�p do morza 25-miliono
wego narodu odbywac si� mial poprzez „terytorium obeego i najpraw
dopodohnie,j wrogiego moearstwa" 49; 3. poza Gdan.skiem i jego bezipo
sredniq o:kolieq przyznawane Peilsee obszary (korytarz) posiadajq wi�k
szosc polskq, kt6ra przy innym ro�q-zaniu znalazlaiby si� pod rzqdami
niemieekimi; 4. za rozwiqzaniem. proponowanym pTzez Komisji� przema
wiajq talkze interesy „niemieckich sifer handlowyeh Gdanska", kt6ry
jako por,t polski ·b�dzie posiadac lepsze mozliwosci rozwoju. Rozw6j ten
sp(?woduje zas w ikonsek1Weneji znaczny wzrost ludnosci pol,skiej na jego
za pleezu 50.

Wreszcie w odniesieniu do oikr�g6w lezqeyeh na wseh6d od Wisly
Komisja uznala za konieczne 1przyznac Polsee lini� kolejowq Gdansk
-Tezew-Mlawa-Warszawa, _nawet jesli pocic!Jgnie to· za sobq konieez
nos·c zaanektowania pewne,j licziby Niemeow. Komisja kierowala si�
w tym wypadlku waigq, jakq linia ta posiada dla Polski, po.trzebq za
pewnienia Polsee kontroli nad oibytdwu brzegami Wisly oraz istnieniem 

_ ·znaeznyeh ohszar6w (szezeg6lnie w po,wieeie sztumskim), na lkt6ryeh 
Polaey stanowiq wi�kszosc. Natomiast w protestanekich okr�gach po
ludiniowej ez�sci Prus Wsehodnich zaproponowala, w uni� nie tyle 
zasady etnografieznej, ile raczej zasady samostanowienia, przeprowa
dzenie plebiiseytu 51. 

Jak wi�e widac, Komisja opierafa si� istotnie w swoich propozyejaeh 
gl6wnie na zasadzie eitnograficznej lu1b - uzywajqe" stwierdzenia 
J. Cambona „kierowala si�, jak tyllko mozna bylo, zasadq etnogra-

4s Tamze. 
49 Wywöd ten przypomina bardzo argumentacj� Dmowskiego, kt6ry w swoim 

wystqpieniu w dniu 29 stycznia posluzyl si� nast�pujqcym por6wnaniem: ,,panstwo 
polskie nie chce ... wcielenia ... Kr6lewca, ale jesli pod pretekstem przylqczeaia 

Niemc6w z Kr6lewca do Niemiec pozbawiono by Polsk� dost�pu do morza, nie
sprawiedliwosc bylaby wi�ksza niz w przypadku przylqczenia Kr6lewca do Pol

ski". Sp·rawy polskie, t. I, s. 53. 

50 Tamze, s. 111. 

51 Tamze, s. 112. 
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ficzm( 52, w niek't6rych jednak wytpadlk:ach, skrupulaitnie zawsze uza� 
sadnianych, brala pod uwa,g� i inne czynni!ki. Przede wszystkim zas, 
stosujqc t� zasad�, starala si� uwzigl�dniac historyczny kontekst sto� 
sunk6w polsko-niemieckich, k..t6ry nakazywal nieraz 'kierowac si� po
·czuciem ,,·zwy�lej sprawiedliwosd", lub tez wybierac po prostu mniej
sze zlo. Centralny Komitet Teryttorialny po zapomaniu si� z propozy
·cjami Komisji .do Spraw Polskkh s1Jwierdzil, ze „zgadza si� z tq Ko
misjq, zar6wno jezeli chodzi o .zasady, na kt6rych opar.ta byla jej de
'cyzja, jak i o lini� granicznq, jaka podana jest w ... [jej] sprawuzida
niu" 53. Ta'k wi�c obydwa rzeczowo wbsciwe organy konf erencji opo
wiedzialy si� za rozwiqzaniem za1proponowanym przez ekspert6w. Jed
nakze, jak powiedzial Dmowski, ,,'ZUJpelnie innq rzeczq jest, eo m6wiq
profesorowie i eksperci ... a innq rzeczq, eo m6wiq ludzie, kt6rzy
äecydiujq, kt6rzy majq w r�ku roizstrzygni�cie" 54. _Wszystko zalezalo
zatem od tego, jakie stanow�sko zajmie Rada Dziesi�ciu, czyli w rze
czywistosci WHson, Lloyd George i Clemenceau.

Sprawozdanie Komisji Cambona przedstawione zostalo Radzie w dniu
19 marca. Na posiedzeniu tym niekt6re propozycje Kom.is'ji, mianowicie
·przy·znanie Polsee Gdanska i okr�gu kwidzynskiego, 'ZOstalo zakwes-tio
howane przez Lloyd George'a, ,,kit6ry uczynil to w spos6b podst�pny
i 2Jr�czny" 55. Argumentacja premiera bry'tyjsikiego poszla dwoma toTami.
Z jed'nej strony. poslugiwal si� o·n argumentem etnografi'cznym, w pew
nych wyipadlkach takze historycznym, ·z drugiej zas uciekal si� ch�tnie
do argument6w natury politycznej, przestrzegajqc przed z!byt suro
wymi warunkami, kt6rych Niemcy nie b�q w sfanie przyjqc lub kt6re
wztbudzajqc op6r mogq ich rzucic w obj�cia rrewolucji. Sposob, w jaki
Lloyd George roibil uzytek z argtimentu etnograficznego, zwraca szicze
g6lnq uwa,g�. Punktem wyjscia jego wywod6w stalo si� stwierdzenie,
ie w mysl przed!stawionych przez Komisj� prorpozycji zbyt duia liczba
Niemc6w (ponad 2 m1n) zostalaby wlqczona do panstwa polskiego.
Wprawdzie kiedy Cambon podkreslil niezmieme trudnosci pTzy ustala
hiu granicy tylko w oparciu o zasad� etnograficznq, zas Tardieu wr�cz
stwierdzil, ze „przy jak najlepszej woli" byloby to niemozHwe 56, Lloyd
George zgodzil si� natychmia·st, iz „jest prawie niemozlirwoscic}. wyty
czenie jakiejkolrwiek linii, po obu sitronach kt6rej nie znajdowaliiby si�
Niemcy". Nie mialo to jednak iadnego praiktycznego wplywu na jego
stanowisko w kwestii absolutnego priorytetu zasady etnograficznej nad

52 Tamze, s. 121. 

53 Tamze, s. 114.

54 Tamze, s. 84. 

55 K o m a r n i c k i, op. cit., s. 329. 

· 56 Sprawy palskie, t. I, s. 125.
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innymi wzgl�dami. Zaraz bowiem dodal, przechodzc1c do porzqdku nad 
'argumentami Cambona, ze „przylc1czenie 2 mln Niemc6w do Polski jest 
rzeczq bardzo nielbe2Jpieczm!" 57, a twierdzenie to, w polqczeniu z zarzu
tem, iz nar6d .polski tradycyjnie wykazywal brak samorzqdnosci, dalej 
poj'awiac si� b�dzie w jego wysteypieniach 58. 

Po uwadze Wilsona o niemieckiej „kolonizacji politycznej", zmierza
jqcej do stworzenia �,lko:rdonu od Pily do Kw�dzynia w •celu wyizolowania 
'Gdairnka ·z Polski", premier brytyJski zrezygnowal chwilowo z powoly
wania si� na wzgl�dy etnoigraficzne, lecz przypmszczaijqc a tak w no� 
wym kierunku si�gnql po argument historyczny. Odpairl mianowicie, iz 
·,,nie wnosi S'przeciwu, eo do okr�g6w ostatnio kolonizowanych przez
Niemc6w, ale nie wydaje mu si�, by m6gl przyistac na oddanie teren6w.
o k t 6 r y c h :n ,i e m i e c· k o s c i m 6 w i c a l a i c h h i s t o r i a'',
oraz ze to, co m6wil, oldrnosi si� nie tyle do Kwidzynia, ile do obszaru
na wsch6d od niego, ,,k r a j u rp o d w z g 1 � d e m h i s t o r y· c z n y m
n i e  m i e C k i e g o" 59• Nie oznaczalo to jednak ibynajmniej, iz pTemier
brytyj,gki zrezygnowal ·ze staran, by w imi� racji etnograficznych pozba
wic Polsk� wlasnie tych · okr�g6w, w kt6rych Niemcy rozwijali inten
sywnq kolonizacj� poliitycznq. ·Powr6cil bowiem zarnz d6 mysli zapew
nienia Polisce dost�u do morza w postaci mozlirwosci korzystania z Wi
sly i z istniejc1cych linii kolejowych 60,_ i·gnorujqc zupelnie zar6wno argu
'menty zawarte w sprawozdaniu Komi1sji, jak i to · wszystko, co przy
toczyl w czasie dyskusji Cambon, aby uzasadnic proipozycj� przyznania
-Polsee Gdanska i K widzynia. Nie wydaje si� wi�c uzasadniony poglqd,
opierajc1cy si� na cytowanych wyze'j wypowiedziach Lloyd Geor,ge'a,
iz „dlugie dyskus,je [z Wilsonem] wiply.n�ly na zmian� jego stanowi
ska" 61. W istocie rzeczy uwaga prezydenta nie wywarla wi�kszego
wplywu na jego rozumowa,nie, a ·spowodowala 'jedynie taktyczny i chwi
lowy odw.t6t 62.

Niemniej jednak Lloyd George przystqpil z energiq do podwazania
propo·iycji przyznania Polsee zachodnich okr�g6w Prus Wschodnich,
·przy czym skoncentrowal si� szczeg6Lnie na sprawie linii k9lejowej

. 57 Tamze, s. 123. 
58 Tak .np. w slynnym memo'l'iale z ;F'ontai,nebleau. pisze; ,,Propozycje Komisji 

Polskiej, aby��Y oddali 2100 tys. Niemc6w pod panowanie narodu o odmiennej 

religii i kt6'ry przez caly ciqg swojej historii ani razu nie zdolal wykazac uzdol

nienia do utrzymania stalej samodzielnosci, musi - moim zdaniem - wczesniej 

czy p6zniej do1prowadzic do no,wej wojny w Europie wschodniej". Sprawy polskie, 

t. I, s. 133.
59 Tamze, s. 124.
60 Tamze, s. 125.
6! H u b e r  t, Rozbiory ... , s. 254.
62 Por. w tej sprawie D ob r o w o 1 s k a, op. cit., s. .60. 
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Gdansk-Tczew-Mlawa-Warszawa. Kweistionujqc projekt oddania ·te� 
1inii Polsee stwierdzil demagogicznie, iiz „ uwaza . . . za blqd przekazy
wanie m i 1 i o n 6 w 1 u d z i znienarwidzonej przeiz nich wladzy · j e d·y
n i e z p o w odu l i n i i  ko l e'j o w e j  [podkr. - A. B.]"63. Stwier
dzenie to za:wiera wyraznq nieprawd�. Nie przekazywano oczywisde 
„milion6w ludzi" z takiego jedynie powodu. Propozycje Komisji, jak 
to · wyniika z motywacji zawarte1j w sprawozdaniu i rozwini�tej na
st�pnie podcza-s dyskusji w Radzie, stanowily bowiem powiqzanq ze 
sobq calosc. Wedlug Cambona „tworzenie Polski pozbawionej do'sit�pu 
'do morza jest rzeczq bezuzyteczmi ... Polska nie tyrko musi posiadac 
wybrzeze morskie, ale pel,nq i ,s,wo bodnq lqcznosc z Gdan,skiem". 1 Z tych: 
wzigl�d6w, jak stwierdzil dalej, ,,dwie linie kolejowe lqczqce Warszaw� 
z Gdanskiem [przez Torun i przez Mlaw�] majq absolutnie zasadnicze 
znaczenie dla Polski" 64. PO'za tym, pomijajqc juz fakt, ze wymieniana
przez Lloyd George'a lic�ba 2 132 000 Niemc6w w slabym tylko sfopniu 
usprawiedliwia operowanie poj�c'iem „miHon6w ludzi", lic�ba ta ozna
czala- ostatecznq konsekwenej� ws·zystkich proponowanych przez Ko
misj� rozstrzygni�c, w mysl kt6rych - ,na eo sluszde zwr6cil mu 
uwag� prezydent Wi1son - r6wniez i „wielu Polak6w na te�enach 
Mstorycznie polskkh ma pozostac w oibr�bie Niemiec" 65. Lloyd George 
natomiast traktowal jq 'jako argument w pol�mice z poszczeg6lnymi 
rozstrzygni�ciami. w tym wypadlku z ,projek1tem przyznania Polsee sze
'rokiego · dost�pu do morza po.przez wlqczenie Gdanska i Kwidzynia, 
h1hno ze - jak podkresla Perelmuter - ,,przytlaczajqca wi�kszosc . : . 
Niemc6w znajldowala si� nie w Gdansku i w Kwidzyniu, lecz wlasnie 
na terenach, eo do kt6rych . . . nie kwestionowal propozycji Komisji 
CamJbona" 66. W 1zestawieniu z pelnym ro7JWagi i starannie zawsize uza
sadnionym stanowiskiem Komisji, rozwinii�tym jeszcze w czasie dys..:. 

kusji przez Cambona, cytowane stwierdze.nie swiadczy wyraznie, iz 
'premier brytyj'ski nie kieTowal si� wzgl�damii sfosznosci i s,prai\viedli
wosci, kt6rym to wzgl�dom · sluzyc przeciez m'iala powolywana prze'z 
niego talk ch�tnie zasada etnograd:iczna. 

0 tym samym s·wiadczy r6wniez nader cz�ste na.wk1zywanie prze-z 
niego do okolicznosci politycznych. Znalazlo to wyraz przede Wszyst
kim w slynnym memoriale z Fontainebleau z 25 marca, w kt6rym 
w spos6b niemal apo'kaliipty�zny kresli wi·zj� rozwoju wydarzeii 
w Niemczech pozbawionych na rzecz Polski ziem wschodnich. ,,Naj
wi�kszym niebe2'p'ieczenstwem, jakie dostrzegam w dzisiejsze'j sytu-

63 Sprawy polskie, t. I, s. 124. 

64 Tamze, s. 124-125. 
65 Tamze, s. 124. 
66 Per e 1 m u t er, op. c_it., s. 163.
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acji pisze - jest, ze Niemcy moigq polqczyc si� z bolszewikami 
i oddac swoje srodki, rozum i niezwykle zdolnosci organizacyjne na 
·uslugi rewolucyjnych fanatyk6w, kt6rzy ma.rzq o podbiciu swiata".
Dlatego tez, pisze dalej, ,,musimy ofiarowac im warun!ki, jakie odpo
wiedzialny rzqd niemiecki moze podjctc si� wykonac. W razie gdy
'bE:dq niesprawiedliwe i zibyt uciqzliwe, zaden od�owiedzialny rzqd ich
hie podpisze, a _ przede wszystkim <lzisiej'Sza sla'ba administracja. Gdyby
to uczy!nila, wiem '[ !], .ze .sp'rzqtniE:to by jq w 

I 

dwadziescia cztery godz'i
ny" 67. Takimi niesprawiedliwymi i zbyt uciqzliwymi warunkami byly,
wedlug Lloyd George'a, warun1kii zaproponowane 1przez KomisjE: Cam
bona. Wczesniej jes�cze, w czasie omawianego posiedzenia Rady z 19
inarca, okreslil je jako „odchylenie od zasad 14 ·punkt6w przyjE:tych
przez so·jusznik6w" i dodal, ze „,przyjmujqc te propozycje, Rada od
stq1pilaby od swoich zasad" 68.

Prezydent Wilson zgodzil si� w6wczas, ze „wlqczenie 2 mln Niem
c&w dö Polski stanowi pogwakenie jednej z zasad". PodkresHl jedna,k
r6wnoczesnie, ze w sprawie tej cala „ trudnosc polega na osiqgniE:ciu
r6wnowagi pomiE:dzy spornymi wzgl�dami" 69. Zwr6cil tez uwag�, ze.
Polska b�dzie pa:nstweim sfabym i ze „w'O'bec tego konieczne jest roz
wazenie nie · tylko gospodarczych, ale i strategkznych potrzeb tego
pa:nstwa, kt6re musialoby siprositac Niemcom, majqc ich ,po obu swoich
stronach". Nie uniikni'e si� pT·zy tym - m6wil dalej - pewnego po
mieszania wroigie'j solbie ludnosd i idzie o to, by Rada zadecydowala,
,,kt6ry z tych sposob6w pomfos:zania ludnosci daje najlepsze perspeik
tywy bezpiecz.enstwa" 7o. Zaproponowal wreszcie, by Komisja ponownie
rozpatrzyla w swietle przeprowadzonej dyskusji swoje P!Opozycje oraz
by wziE:la pod uwagE: daw.m:i (stprzed 1772 r.)' granic� Prus Wschodnich,
kt6ra „w pewnych przypa'dkach je'St pm§reldnia miE:dzy Hniq zalecanc:1
przez Komisj� a liniq etnografücznq, poipierarnq przez p. Lloyd Geor
ge'a" 71. Premier hrytyjski. zgodzil si� z tq pTopozycjq, sugerujqc takie
wytyczenie granicy Pru1s Wschodni'ch, ,,azeby wyhlczyc z nowego oa:n
stwa ipo'lsk'iego teryt'orium historycznie i etnograficznie pruskie" 72.

Cytowane wyzej wypowiedzli prezydenta Wilsona wskazujq, ze -
przynajmniej na tym etap�e konferencji - nie traktowal on zasady
etnograficznej abstrakcyjnie. Podobnie jak i czlonkowie Komisji Cam
bona rozumial, ze obok czynnika etnicznego istnieje koniecznosc

67 Sprawy polskie, t. I, s. 135. 

68 Tamze, s. 125. 

69 Tamze, s. 126. 
70 Tamze, s. 127.
71 Tamie.
72 Tamze, s. 127-128. 
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uwzgl�dnlania w skomplikowanych warunkach pogranicza polsko-nie
tnieckiego r6wniez i innych, niemniej istotnych, a czasem nawet „anta
gonistycznych" czynnik6w, lqcznie z czynnikiem strategicznym 73• Lloyd 
!George natomiast, trakt:Ujqc argument etnograficzny jako bezwzgl�d
nie rozstrzyg�jqcy w kazdych okolicznosciach, byl w tej mierze o wiele
'bardziej „wilsonowski" 74. Wprawdzie i on nie wykluczal zupelnie mozli
wosci stosowania takie i innych ikryteri6w, a nawet cz�sto uciekal si�

do argumentu historyczne,go. W swoim memoriale z 15 marca pisze
jedynie, ze „ to kryterium [ etnografk'zne] nalezy postawic przed wzgl�
'dami strategiezmymi, ,gospodarczymi czy komunikacyjnymi, kt6re mogq
byc rozwiqzane w inny sposob" 75. W ipraktyce jednalk post�powal ina
czej i - jak piisze S. Hubert - byl „partyzanltem bezwzgl�c1'nego stoso
wania zasady podzialu etnograrficznego, z odrziuceniem innych argu
ment6w" 78•

Komisja Cambona po ponownym rozpatrzeniu swoich propozycji
'zdecydowala si� je w pelni podtrzymac, przy czym - jak z satyisfakcjq
pisze M. So'kolnicki w liscie do Paderewiskiego - ,,stanowisko angiel
skich rzeczoznawc6w bylo rozbiezne ze stanowiskiem Lloyd Geor
'ge'a 77. Sprawozdanie Komisji · bylo rozipatrywane ponownie na posie
äzeniu Rardy Dziesi�ciu w dniu 22 marca. Nie poswi�cono mu juz jed
'naik 2;byt wiele czasu. Lloyd George nie wycofal swoich zastrzezen,
'Cam'bo'n zas uzasadniajqc stanowisko Komisji podlkreslil, ze ciqzyl na
·niej o'borwiclzek ut:worzenia pan1stwa „z ,pewnq chocby szansq przetrwa
nia. I Komisja doszla do wnioskiu, ze nie�b�dnytm warunkiem tego jest
'szeroki dost�p do morza". Po kr6tkiej wymianie zdan postanowiono
sprawozdanie przyjqc i wykorzystac przy ostatecznym ustala.niu granic
niemieckich 78.

Sprawa Gdanska i Powisla omawiana byla w ostafoiej dekadzie
marca kilka'krotnie jeszcze na zamkni�tych posiedzeniach Rady Czte-

73 Komarnicki cytuje w zwictzku z tym fragment listu Wilsona do Lansinga 
(sekretarz stanu) z 29 I 1918 r. Czytamy w nim: ,,While, as you know, I am 
strohgly inclined to nationality as a basis for teui.torial limits. I believe that

it canndt be invariably adopted, bUJt that in certain cases physical boundaries 
must be considered and modify boundaries based on nationality". Podkresla tez, 
ze Wilson: ,,did not go so f ar as to exclude altogether the necessity f or taking 
into. account the ad!justment o;f national frontiers to the requirements of national 
defence". · K o m a r n i c k i, op. cit., s. 317. 

74 W taki spos6b nazwal go Dmowski. R. D m o w s k i, Polityka polska i od-

budowanie panstwa (Pisma, t. VI, Warszawa 1937, s. 169). 
75 Sprawy polskie, t. I, s. 133. 
76 H u b e r t, Rozbiory ... , s. 254 
77 Sprawy polskie, t. I, s. 129. 
1s Tamze, s. 131-132. 
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rech, -z kt6rych nie opublilkowano zadnych sprawo�dan 79.- Zhariy jest 
natomiast z notate'k tlumac·za przebieg posiedzenia w dniu 1 kwietnia, 
ha kt6rym ·zapadly w tej ,sprawie decydujc:ice :rozstrzygni�cia 80. Po
stanowiono mianowicie ptzeksztalcic Gdansk: w· wolne· miasto, mimo ze

_:__ jak oswiadciyl na ·poczc:itlku posiedzenia· prezyäen1t Wil'son - Wi�k
'szosc efospert6w -opowiadala si� za przy:znaniem go Polsee, 'zas w trzech 
zachodnich okr�gach Prus Wschodinich (prabuckim, sztumskim i kwi-" 
dzynskim) przeprowadzic plebiscyt. ZaJProponowal go· Wilson w odpö:.. 
wiedzi na zc:idanie Lloyd Georige'a, kt6ry poslugujc:ic si� argumentem 
etnograficznym domagal si� pozostawienia tych okr�g6w w Prusach. 
Oswiadczyl jednak, ze przyjmie decyzj� ludnosci s1. · 

Bardzo interesujc:ice z punktu widzenia badanego zagadnienia· wy
daje si� uzasadnienie decyzji w sprawie Gdanska. Warto jednak w iwic:i
zku z tym powr6cic raz jeszcze do punktu 13 or�zia prezydenta · z 8 I 
'1918 r. Brzmi ono w caJosci nast�pujc:ico: ,,Nalezy stworzyc hiezawisle 
pa,nstwo polskie, kt6re winno obejmowac terytoria zamieszikale'· przez 
ludnosc niezaprzeczalnie polskc:i, kt6remu nalezy zaipewnic swobodny 
i bezpieczny dost� do morza i kt6rego niezawislosc politycznc:i i gospo
darczc:i oraz integralnosc terytorialnq nalezy zagwarantowac paktem 
mi�dzynarodowym" 82 •. Jak widac, sformulowany w purikde 13 „postulat 
utworzenia niezawislego panstwa polskie.go mial byc urzeczywistniony 
przez spelnienie trzech potra'ktowanych zupelnie r6wnorz�dnie warun
'k6w: a) wlc1czenie wszystikich ziem etnicz:nie polskich, b) zapewnienie 
dost�pu do morza, c) udzielenie mi�dzynarodowej gwarancji. Wydaje 
si�, iz usprawiedliwia' to wniosek, ze w intenc1ji autora or�diia dost�p 
do morza ze wzgl�diu na znaczenie, jakie posiadal dla Po1'siki, nie zo
stal bynajmniej uzalezniony od iJstnienia bezwzgl�dnie polskfägd etnicz..; 
hie „korytarza". Wniosek ten znajdu:je pewne uzäsadhienie w wystc:ipie
niu Wilsona ria omawiany:m juz posie.dzeniu w dniu 19 ma'rca.· Wpraw
clzie przyznal on w6wczas w odpowiedzi Lloyd George'owi, iz wlc1cze
nie· do Polski ponad 2 mln Niemc6w stanowiloby naruiszenie jednej 
'z zasad, tzn. zasady etnograficznej, dodal· jednak zaraz, iz ,,Niemcy 
'zostaly ,powiadomione, ze b�dzie si� nalegac na wolny i bezpieczny 
·qost�p do mc;,r�a dla Polsld" s3

• Jak ·sh_1szn1e zas pi8ze Slmbiszew�ki,
dost� taki istnieje jedynie :wtedy, gdy pan1stwo posiada zarazem port,
kt6ry byllby w stanie zaspokoic jego potrzeiby gospodarcze 84. W .od-

79 Per e 1 rri u t e r, op. cit., s. 159. 
80 Tamze, s. 161. 
81 Sprawy polskie, t. I, s. 300-301. 
s2 Gelberg, s. 12. 
83 Sprawy polskie, t. I, s. 126. 
84 S k u b i s z e w s k i, op. cit., s. 348. 
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niesieniu do Polski dostEW· do morza musial zatem oznaczac przyznanie 
'jej Gdaiiska. Cytowany fragment wypowiedzi prezydenta Wilsona wska
·zuje, tz byl on w tym wypadku skfonny do pewnego ograniczenia ak
ceptowanej generalni,e zasady etnografkznej na rzecz innych czyn·ni..;
kow. Tymcza;;em na posiedzeniu w ·dniu 1 kwietnia w stanowisiku Wil
'sona wystqpila istotna zmiana, kt6ra w jeigo wypowiedziach wyrazila
siE: w subtelnym przestawieniJu akcent'6w. Komentujc:1c mianowicie za
padle juz postanowienia w sprawie Gdaiiska s1twierdzil on: ,,Wszystko,
eo rprzyrzeklismy Polsee, to dostE:P do morza, ale r6wnoczesnie oswiad
czalismy zaws:ze, ze w miarE: moznosci bE:dziemy respektowac granice 
etno,graficzne" 85. A WIE:C w z�sadzie zgoda na dost�p do morza, pod 
warunkiem jedna'k, ze nie naruszy to wzglE:d6w etnicznych, czyli do
stE:P · do morza na .spos6b proponowany przez Lloyd Geore'a, kt6ry 
zresztq nawic:1·zywal tu do amerykafüMiej wykladni punktu 13 z okresu 
przed konfere�cjq, przewidujqcej w tym wzgl�dz1e jedynie umiE:dzy
harodowienie WiisJy 86. 

Na posiedzeniu Rady Czterech w dniu 22 ikwietnia Wilson, referu
jc:1c juz uzgodnione arty'kuly, przyznal, ze „wszysitkie wzglE:dy gospo
aarcze i strateg'iczne przemawialy za ·polqczeniem Gdaiiska z Polska, 
jedn.alö:e w -celu za1do1scuczynie1nia og6lnym zasadom '[?], na kt6rych 
opierac si� ma pok6j, zastosowano metodE: nienaukowc:1 ... oraz przy
'kto zasad� plebiscy'tu" 87. Wydawaloby siE: wiE:c, jesli przez termin
,,og6lne zasady" rozumiec nalezy zasady sformulowane w 14 punktach, 
ze ·zadecydowal przede. wszystkim wz.glqd etniczny. Powolal siE: naii 
'r6wniez Lloyd George, uzasadniajc:1c w dniu 9 kwietnia decyz'j� o prze
prowadzeniu rpleibiscytu w zachodnich o'kr�gach , Prus Wschodnich. 
Stwierdzil mianowicie, opieraijc:1c siE: na niescislvch i tendencyjnych da
nych, ze „w rejonie Kwidzynia : .. ·zna1jduje siE: 169 tys. mieszkaiic6w, 
Polacy nie przekraczajc:1 liczby 26 tys. To uzasadnia polityk�, jakiej 
bronilismv" ss. Kiedy jedna'k premier WloS1ki Orlando zwr6cil uwage, 
ze po odliczeniiu og6lem 450 tys. Niemc6w z okre,gu gdaiisk1ego i kwi
äzyiiskiego w przyznanych Polsc� granicach pozostanie ich jeszcze 
1 800 000, Wilson przyzmal, ·ze „nie moze byc inaczej, gdyz ludnosc 
niemiecka jest rozproszona i jei obecnosc wiqze sie no wiekszej czesci 
z ·svstematy;cznc:1 kolon'izacjq", ·zas Lloyd Georg,e uznal. ze „to jest nie
uniknione". Stanowisko to nasuwa nowaizne watioliwosci eo do ·rzeczv
wistego znaczenia, jakie w motywach dzialania Lloyd George'a, a ta'kze 

85 Sprawy polskie, t. I, s. 302. 
86 Patrz obszerne uwagi w tej s,prawie D ,o b r o w o  1 s k a, op. cit., s. 39-42. 
87 PPC, t. V, s. 114, cytuj� za: P er e 1 m u t e  r, op. cit., s. 162. Protokolu 

tego brak bowiem w zbiorze Sprawy polskie. 
88 Sprawy polskie, t. I, s. 316. 
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i Wilsona, posiadala zasada etnograficzna, zwlaszcza ·ze premier angiel
ski dodal zaraz: ,,Pra,gniemy tylko uniknqc wzi�cia od Nieniiec ziem, 
kt6re· zaw'sze stanowily cz�sc Prus Wischodnich, nawet w ·czasie, gdy 
Polska byla niepodlegla" 89. W kilka dni p6zniej na posiedzeniu w dniu 
12 kwietnia ponownie stwierdzil, ze „pozosfawienie w panstwie pol_. 
skim terytorium tak niezapTzeczalnie nfomieckiego i kt6re zawsze sta
howilo cz�sc dawnych Prus, byloiby siprzeczne z wszystkimi naszymi 
zalozeniami" 90. W obydwu wi�c wypad'kach wyraznie wskazal ria ·wzgl�
äy historyczne jako gl6wny motyw decyzji w sprawie zachodnich okr�-
g6w Pms. 

Warto w zwiqzku z tym powolac si� na not� Komisji do Spraw 
Polskich z 20 marca, w kt6rej poinformowala ona Rad� o utrzymaniu 
w mocy swoich dotychczasowych propozycji w sprawie granicy polsko
-niemieckiej i w kt6rej poruszyla r6wniiez spraw� Powisla. ,,J est rzeczq 
hiemozliwc:i - czytamy w nocie - przyznanie calosci tego okr�gu Pru
som W schodnim, gdyz to pozwolifoby Niemcom na panowanie carko
wite nad Wislc:i, a z a s a d a h i s t o r y c z n a m u s i w t y m o k ·r E:
g u w k a z d y m r a z i e u s t c:i p i c p r z e d i n n y m i w z g 1 �
tl a m  i fpodkr. - A. B.], nawet jesli 1si� pominie kwesti� kolei Gdansik
-Mlawa" 91. Okazuje 1s·i� jednak, ·ze na olbs'zarze tym, na kt6rym 
zasada etniczna, obie'ktywnie rzecz biorc:ic, w spos6b wyrazny ust�po
wala prz,ed w:z;gkdami gospodarczymi ('komunikacyjnymi) i strategicz.:. 

hymi - wedlu1g oblkze:n Petscha przewaga Niemc6w ks.ztaltowala si� 
w stosunku 2 do 1 92, z tym, ze okolo 1/s stanowili urz�dnicy wojskowi
i kolonisci 93 - wzif.�to pod uwag� argumenty historyczne. W wypadku 
Gda:nska natomfast, gdzie argurrienty te przemawialy zdecydowanie na 
rzecz Polski, podobnie zresztq jak i wzgl�dy gospodarcze oraz strate
gkzne, · tw6rcy traktatu opar'li si� w swoich decyzjach wylqcinie na 
zasadzie etnograficznej, mimo iiz - jak wo1no sc:idzi6 na podstawie 
przeprowadzonej wyzej analizy 94 - nie uzalezniali z g6ry dost�pu
'Polski do morza od sytuacj1i etnicznej Gdanska. 

N as�wa si� wi�c pytanie, jakie ibyly rzeczywiste motywy ich decy
ziji. Pewnq wskaz6w'k� sfanowi tu dyskusja na wspomnianym juz po
siedzeniu Rady Czterech w dniu 1 kwietnia. Uj:mujqc calosc postano
'wie:n w spornej sprawie granicy polsko-niemieckiej w rejonie Gdanska 
i Kwidzynia prezydent Wfüon oswiadczyl: ,,W sumie rozwiqzanie tö 

89 Tamze, s. 317. 

oo Tamze, s. 321. 

91 Tamze, s. 286. 

92 P e t s c h, op. cit.,, s. 288 tab. na s. 291. 

93 Tamze, s. 285. 

94 Patrz wyzej, s; 62. 
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jest tym, kt6remu zawsze dawalem pierwszenstwo przed innymi". Ze 
strony Lloyd Geor,ge'a padly w6wczas nast�1pujqce slowa: ,,Domag&m 
si�, albysmy nie umieszczali w traktacie artykul6w, z powodu kt6rych 
nie bylibysmy gotowi w przyszlosci bic süf'. Francja, jak dodal, bilaby 
ßi� o Alzacj� 'i Lotaryngi�, ,,ale. czy my bHiibysmy si� o Gdansk?" Na 
to prezydent �Wi'lson dorzucil: ,,P o n a d  t o [podkr. - A. B.] nie powin
nismy naruszac zasad ustanowionych .pr-zez nas samych, jako podstawy 
pokoju". Clemen�eau natomiast stwierdzil kr6tko : ,,Nie jestem taki 
pewny, czy uda si� warn w ten spos6b przy,pochlebic Niemcom" 95• Wy
daje si�, iz cytowane wyzej wypowiedzi o'bydwu gl6wnych autor6w 
,traktatu wersa,lskiego, opatrzone sarkastycznym a zarazem trafnym 
komentarzem Clemenceau, stano�iq dosc aiu1torytatywne objasnienie mo
tyw6w, kt6rymi si� kierowali przy ustalaniu granicy polsko-niemiec
kiej. Kolejnosc tych motyw6w, wynikajqca ze slowa „ponadto", zdaje · 
si� wskazywac, ze gl6wnq rol� w · ich decyzjach odgrywaly jednak 
wzgl�dy natury politycznej, zasady zas, wsr6d nich r6wniez zasada 
etnograficzna, stanowily przede wszystkim dobry i skuteczny argu
ment w dyskusji oraz przekonywajqce uzasadnienie zamierzonych de
cyzji. Tlumaczy to zarazem takze widoczny nieraz bra'k konsekwencji 
w argumentacji, kt6ry oznaczal najcz�sciej, zwlaszcza w wypad'ku Lloyd 
'George'a, z g.6ry przyj�tq taktyik�. Od samego poczqtku stosowal on 
'metod� stopniowego osiqgania zamierzonych cel6w. Nie a.takujqc wprost 
calosci propozycji Komi:sji Caimlbona po:lemizowal z poszczeg6lnymi jej 
rozstrzygni�ciami. Po przeforsowaniu swojego stanowiska w pierwszym 
etaipie konferencji oswiadczyl np.: ,,Poza kwestiq Gdanska nie mialem 
zadnej innej uwagi w sprawie raiportu Komisji" 96. Mozna jednak sqdzic, 
ze w rzeczywistosci nie tracil z oczu mozliwosci dalszych jeszcze zmian 
w uzgodlnionym jurz pmjekie'ie ·1Jraikta,tu. IGedy iboiwiem pod kO!Illiec ma,ja 
jeden z ekspert6w amerykanskich zakwestionowal, ze wzglE;d6w for·
malnych, pewne postanowienia dotyczqce Gdanska, Lloyd George od
·parl: ,,B�dzi,emy mi.eli okazj� zmiany tekstu ... Nalezy ... oczekiwac,
ze Niemcy w tej kwestii b�dq stawiac najsiln�ejszy op6r i to pozwoli
riam na wprowadzenie zmian do tekstu" 97• Trudno nie przypuszczac,
ze bral on tu pod uwag� röwniez i inne postanowienia, np. postano
wienia w sprawie G6rnego Slqska.

Okazja, o kt6re'j wspomnial brytyjski premier, pojawila si� w chwili,
1kiedy delegacja niemiecka przedstawila konferencji swoje „Uwagi"
o warun'kach tra'ktatu pokojowego, stanowiqce w gl6wnej mierze kry-

95 Sprawy polskie, t. I, s. 302. 

96 Tamze, s. 309. 

f1'I Tamze, s. 339. 
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tyf� rozwiqzania sprawy granicy z Polskq 98
• W dokumencie tym strona 

ni�miecka wielo'lfl'otnie powolywala sii� na argument etnograficzny. Tak 
nPi, juz na wst�pie postawiony zostal -zarzut, ze projekt traktatu poko
jovvego zaklada odlc1czenie od Niem'iec terytori6w, ktore nie sq „bez
·Spfzecznie pols�ie". · ,,Z pomiir�i�ciem wszelkich wzgl�d6w. . etnograficz
nych - czytamy - przylq,cza si� do Polski . liczne miasta ni�mieckie
i znaczne obszary czysto niernieckie jt;dynie w tym cel1u, aby dac Polsee
wobec Niemiec dobre granice wojskowe i wazne w�'Zly kolejowe". Usta
nowienie tego rodzaju grani,c, czytamy dalej, ,,byloby aktem gwaltu doko
nanym na wi,elkkh obszarach niezaprzeczenie niemieckiego terytorium 99

• 

Strona niemiecka operowala szerokim wachlarzem argumen t6w,
wsr6d kt6rych argument etnograficzny nie nalezal bynajmniej., lub nie
zawsze naleza1, do najwazniejszych. W sposob naj1pelniejszy wystq.pilo
to w cz�sci poswi�conej Gornemu Slc1skowi, ktora stanowila zresztc1
najwa,znie'jszy odcinek ataku. Dla uzasadnienia. niemieckich racji w od
niesieniu do tego terytorium powolano si� w pierwszym rz�dzie na
al'lgument hiistoryczny, twierdzc1c np., ze w 1163 r. zerwane zostaly
,,wszelkie [?] w�zly p'o'lskosci pomi�dzy G6rnym Slqiskiem a Kr6le
stwem Folskim". Stwierdzono rowniez, wbrew prawdzie historycznej
oraz na dwa miesic1ce przed I powstaniem (!), iz mieszkaniec tego rejonu
,,nie bral . . . zadnego udzialu w walka,ch o niepodleglosc Po1ski ...
llecz] trzymal si� od nich na uiboczu i nie okazywal dla nich zadnego
zainteresowania" 100.

Dopiero na drugim miejscu powolano si� na argument etnograficz,;. 

ny. Jak czytamy, Polska „tym bardziej nie moze ... opierac si� , ... na
zasadach prezydenta Wilsona", ze terytoria G6rnego SlqSka, kt6rych
pr�ylc1czenia zc1da, ,,nie Sq zamieszkale pr.zez ludnos6 bezsprzecznie pol
sk� ... Polacy [lbowiem] mogq roscic pretensje najwyzej do trzeciej
cz�sci og6lnej lic2'by glos6w" 101

. Autorzy „Uwa.g" powolywali si� tu na
wyniki wyboröw do Reichsta,gu w latach 1903, 1907 i 1912. Stwierdzili
'te�, ze j�zyk, kt6rym posluguje si� ludnosc G6rnego Slqiska, jest na
rz�czem, kt6rego uzywanie „nie swiadczy bynajmniej o narodowosci
i nie wyklucza bynajmniej niemieckich uczuc narodowych" 102

. Ostatnie
zdimie zawiera wyraznc1 sugesti�, by w odniesieniu do G6rnego Slc1ska

. 
98 Jak pisze Kbmarn.icki: ,,the Germans understood very early that i:f they 

concen.trated their attacks against the proposed terms of the Peace Treaty on the 
provisions relating to Poland they may have a chance of obtaining consid�rable 
allrviations, being well informed of Lloyd George's unfriendly attitude towards 
Poland". Ko m a  r n i c k  i, op. cit., s. 338. 

99 Sprawy pol�kie, t. 1, s. 187. 
100 Tamze. 
101 Tamze. 
102 Tamze, s. 188. 



Gra:nica polsko-niemiecka na konf erencj\ w Paryzu 549 

nie stosowac kryteri6w obiektyvynych, .tak1.ch ja,k j�zyik i nar?do·wosc, 
lecz . odwolac si� do plebiscytu, tzn. przy'jqc kryteria subiekty:wne. 

N;a trzedm mi,ejscu . wymieniony· zostal ar.gu:µient, kt6ry bf mozna
okreslic jako.. arg1ument cywilizacyjny. Wyrazal si.� on w twi$rdzeniu, 
.ze nG6rny S1q$k zawdzi�cza caly. sw6j _rozw6j . umyslowy i m<jl terialny 
pracy niemiec1dej" oraz ze w zwicizku z tym w inter.esie jego _mieszkan
c6w l�y pozostawienie go w ·grai:üeach Niemiec 103• Lciezyl si� z . nim 

. argument gE>spodarczy, poniewai wedlug twierdzenia ·autor6w „Uwag" 
,,pdstqpi,eni� G6rnego Slq1S1ka Polsee nte tylko spowodowaloby ruin� 
przemyslowq tego kraju, ale zaszkodziloby powainie ekonomieznym in
teresom Niemiec" 104. Z te,go zas wyplywal z kolei nast�pny, szczeg6lnie 
tnocno akcentowany argument natury politycznej, w kt6rym brzmiala 
wyrazna nuta szantazu. Twierdzono mianowieie, ie oddanie Polsee G6r
nego Slq,ska staloby si� .zarodkiem nowych konflikt6w yv Europie i na 
swieeie, poniewai Niemey nigdy nie pogodziliby si� z utratci tego tery
torium.- ,,Totez - czyta:my w „Uwaigaeh" - naj1zywotniejisze interesy 
moearstw sprzymierzonyeh i stowarzyszonych wymagaj.q pozostawienia 
G6mego Slciska przy Niemcaeh, zwlaszeza ie - jak podkreslono - te 
Qstatnie b�q mo,gly wykonac zobowicizania· wynikle dla nieh z wojny 
Wszeehswiatowej jedynie wtedy, gdy G6rny. Slqgk b�zie im pozosta
wiony; ale nie ,po'dolajq nigdy temu ·zadainiu w przeei,wnym razie" 105. 

W stosun:ku · do ziem Poznanskiego „o charakte�ze niezaprz.eezalnie 
polskim" · delegaeja niemiecka wyrazila w . zasadzie gotowosc wyipelnie
'nia zo'bowicizan, kt6re wynikaly z przyij�cia za.sad Wi1sona, tzn. goto
wosc odstcipienia tych ziem . Polsee, podkreslila jednak zara.zem, ie 
propozycje konferencji w tej mierze „nie Sq opal,"te na zasadzie narodo
wos:ciowej ... , lecz na ·wzglE:dach stra'tegicznyeh przygotowanja a_taku 
na terytoria niemiee'kie" 106• W wyipad'lm P�us Zaehodnieh i fomorza 
zastos�wano r6wno1egle ar:gument etnograficzny i historyezny, Z jed
nej strony podkreslono bowiem przewag� Nieme6w w stosunkl do Po
lak6w, gl6wnie poprzez sztuezne wyodr�bnienie ludnosei kasfuibskiej, 
z drugiej zas rol� wkonu krzyiaekiego, 'kt6ry nadal temu kra�owi „na 
zawsze pi�tno niemieckie" 107• Autorzy „Uwaig" posluiyli si� 1 r6wniei 
argumentem cywilizaeyjnym, stwierdza'j.cie z duzci zr�eznosciq

1 
ie „eo 

si� tyczy czynni!k6w ekonomieznyeh, spoleeznyeh i kul tural"Qych ... 
'na kt6re powolujci si� Polaey w swoieh prowinejach wsehodniep w sto
sunku do Ukrainc6w i Litwin6w, to pod tym wzgl�c}em lud9osc nie-

rna Tamze, s. 188-189.
1� Tamze, s. 188. 
10s Tamze, s. 189 . 
. 106 Tamze. 
to7 Tamze. 
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miecka zachowuje olbrzymiq przewag� nad ludnosciq polskq i kaszub
·skq" 1os. Strona niemiec'ka sugerowala wreszcie dosc osobliwq trans
akicj�, ofiarujqC Po1sce, w zamian za rezygnacj� . z ,;korytarza", ,,te
cz�sci Prus Zachodnich, kt6re Sq zamieszkale niewqtpliwie przez Pola
k6w" 109, choc w mysl zaakceptowanych przez niq zasad terytoria te
(i tak si� Polsee nalezaly.

W wypadku Gdanska autorzy „Uwag" poslugiwali si� wylc1cznie
argumentem etnograficznym, Powoluijqc si� na dane statystyczne pod
·kreslili czysto niemiecki charakter zar6wno sameigo miasta, jak i jego
bkolic, zas zamiar przeksztalcenia · Gdanska w wolne miasto i przyzna
nia w nim Polsee projektowanyich uiprawnien okreslili jako sprzeczny
z „zapewnieniami danymi przez prezytlenta Wilsona". Domagajqc si�
pozostawienia Gdanska w granicach Niemiec sugerowali r6wnoczesnie
mozliwosc przyznania Polsee dost�pu do morza przez utworzenie
w Klajpedzie, Kr6lewcu i Gdafrslm wolnych port6w, w kt6rych przy
znano by jej „1szerokie prawa" i do kt6rych zaipewniono by jej koniecz
ny tranzyt 110. Odr:mca'jqc nast�pnie mozliwosc przerwania lqcznosci
terytorialnej mi�dzy Rzeszq a Prusami Wschodnimi delegacja niemiecka
wyrazila o'baw�, ,ze „w ta:kim wypadku ziemie te musialyby z koniecz
nosci poduipasc i· w konct1; przejsc w r�ce pO'lskie" 111• Autorzy „Uwag"
przyznali wprawdzie, nawiqzujqc do projektu przeprowadzenia pleibis.;; 

cytu w poludniowych powiatach Pruis W schodnich, ze mies�a tarn
ludnosc, kt6rej j�zykiem ojczystym nie jest j�zyk niemiecki. Utrzymy
wali jednak, ze ludnosc ta utracila swojq wi�z z polskosciq, ,,a to
dzi�ki innemu od wiek6w ro-zwojowi historycznemu, cywilizacji
o sprzecznych ·�uipelnie tendencjach i religii innego wyznania" 112, oraz
ze powiaty te nie sq zamie,s�ale przez ludnosc „niezaprzeczalnie pol
skq" 113• W 'ZWiqz'ku z tym autorzy „Uwaig" energicznie protestowali
przeciwko celowosci plehiscytu, mimo iz - jesli pominqc kwesti�
religii - sytuacja w tym rejonie uzasadniala go eo najmniej w takim
'stopniu, jak i na G6:rinym Slqsku, gdzie z kolei p'lebiscytu tego sta
nowczo zc1dali. Racj� ma wi�c Komarnicki piszqc, ze „w swoich atakach
ha postanowienia [traktatu] wysuwali swojq wlaisnq interpretacj� za
sady samostanowienia, znacznie redukujqc w stosunku do Polski zakres
jej stosowania" 114.

108 Tamze, s. 190. 
109 Tamze. 
110 Tamze, s. 190-191.
111 Tamze, s. 191.
112 Tamze, s. 192. 
113 Tamze, s. 191.

114 K o m a r n i c k i, op. cit., s. 338
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3 czerwca, w kHka dni po przedstawieniu „Uwag" przez delegacj� 
hiemieckq, o.glnsila swojq odpowiedz na nie delegacja polska. W odpo
wiedzi tej stwierdzono na wst�pie, ze wbrew zarzutom niemieckim 
decyzje konferencji w kwestii granicy polisiko-niemieck�ej „sq absolu
tnie zgodne z � zasadami f1Zqd6w sprzymierzonych . . . w szczeg6lnosci 
z punktem 13 programu W:rlsona". W u_zasadnieniiu do tego twierdzenia 
delegacja po1ska podkreslila, ze obszary, kt6re w mysl projektu trak
\atu majq zostac odlc1czone od Niemiec, posiadajq ludnosc „w znacznej 
wi�kszosci polskc1", poniewaz nawet niewc1tpliwie tendencyjny spis pru
ski z 1910 r:. wska1zuje, ze znajdU'je si� na nich 3 071 000 Po1ak6w i tY'l
ko 1 821 000 Niemc6w, przy czym znacznc1 ich cz�sc stanowiq kolonisci, 
urz�dnicy i wojskowi 115. Uzaisadnienie to, rozwini�te nast(Wnie w po
lemice z poszczeig6lnymi twierdzeniami strony niemieckiej, swiadczy, 
iz delegacja polska poslugiwala si� w swojej odpowiedzi gl6wnie argu
mentem etnograficznym, stojqc na stanowisku, ze w wyrpadku roszczen 
polskich „prawo hi.storyczne i punkt widzenia in teres6w ekonomicznych 
ty1ko wzmacniajq ar.gument etnograficzny" 116.- Oznacza to pewnq zmia
n� w stosunku do stanowiska zajmowanego1 przez delegacj� w pierw
szym eta,pie konf erencji i wyrazonego w nocie do Komisji Cambona 
z 28 lutego, w kt6rej szczeg6lny nacisk polozony zostal na argumetacj� 
historycznq. Wydaje si�, iz zmiana ta spowodowana zostala defini tyw
nym przesc1dzeniem losu Gdanska i Powisla, a wi�c terytori6w, za kt6-
'rych wlc1czeniem do panstwa polskiego przemawialy wzgl�dy historycz
ne, gospodarcze i strategiczne, pozostawieniem zas tych, za kt6rymi 
przemawialy przede wszystkim wlasnie w�gl�dy etnograficzne. Nie 
bznaczalo to wi�c braku konsekwencji w pols'kiej argumentacji. 

Delegacja polska przyznala, ze przy zastosowaniu kryterium histo
tycznego mogloby si� wydawac, iz prawa Polski do G6rnego Slc1ska Sq 
„starej daty". Ale tez w takim wypadku Polska winna by odzyskac 
cale Poznanskie i cale Prusy Zachodnie, czy li Gdan,sk, Pow'isle i War
:mi�. J ednakze, niezaleznie od przek.sztakenia Gclanska w wolne miasto, 
Polska utracila ze swoich historycznych terytori6w abszary, kt6re ule
gly germanizacji, poniewaz „rzc1dy sprzymierzone wzi�ly za podstaw� 
dane etno,graficzne" 117. Z kolei na ohszarach przyznanych, a wi�c
w Wielkopolsce, na G6rnym Slc1sku i w Prusach Zachodnich, ludnosc 
po1ska posiada wyrazinq przewag� nad ludnosciq niemieckq. Decyzje 
'w tej sprawie Sq wi�c z,godne z zasadq etnograficznq. 

Wiele miejsca zajmuje w odpowiedzi polskiej polemika z niemiec-
kimi argumentami historycznymi w odniesieniu do G6rnego Slc1ska. 

us Sprawy p�lskie, t. I, s. 202.
116 Tamze 
117 Tamze.
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Zwr6cono ·wi�c uwag�, ze w 1163 r. Slqsk nie zostal bynajmniej przy
lqczony do Niemiec i byna1jmniej nie utracil swoich zwiqzk6w z pol
skosciq. Mimo polityki germanizacyjnej i „nieslychanego ucisku moral
nego" (m. in. naduzywanie w celach politycznych tajemnicy konfesjo
nalu), ,,masy ludowe w znacznej wi�kszosci zostaly polskimi" 118• Swiad
czq o tym r6wniez przytoczone przez delegacj� polskq niemieckie dane 
statystyczne. Na $lqsku oraz na innych obszarach,. kt6re majq byc 
Polsee przyznane, istniala przez caly czas ciq-glosc polskiego poczucia 
narodowego, o czym swiadczc:i doibitnie wyroki sc:id6w pruskich zwalcza
jc:icych polski ruch narodowy 119• Delegacja polska stwierdzila dalej, ze 
„mowa g6rnoslc:iska jest ... dialektem polsldm ... eo wi�cej, jest ona 
'bardzo pi�knc:i starc:i mowc:i ludowc:i". Na·tomiast w prasie i w literaturze 
„G6rnoslc:izacy uzywajq literackiego j�zyka polskiego" 120• W odpowiedzi 
ha niemiecki argument cywilizacyjny podkreslono dalej, ze „praca r�cz
na, na kt6rej opiera si� przemysl i rolnictwo, w przygniatajc:icej wi�k
szosci wypadk6w jest dostarczana przez polskiego robotnika i wiesnia
'ka". Jak traf nie przy tym stwierdzono, ,,niepodoibna, szczeg6lnie w na
szych czasach demokratycznych, nie oceniac tej sily tw6rczej i uwazac 
za takc:i sil� tylko kapital lub urz�nrk6w" 121. Odpowiadajc:ic zas na 
wysuni�ty w „Uwagach" argument gospodarczy delegacja polska 
stwierdzila w konkluzji szczeg6lowych ro(?:wazan na ten temat, ze wlc:i
czenie G6rnego Slciska do Polski „nie sprowadzajc:ic bynajmniej ruiny 
przemyslu niemieckiego odpowiada, przeciwnie, naturalnym potrzebom 
tego polskiego kraju, jak r6wniez calej Pol:ski" 122. Wreszcie zarzut, iz 
odlc:iczenie G6rnego Slc:iska stanie si� zr6dlem nowych konflikt6w oraz 
uniemozliwi Niemcom wypelnienie ich zobowic:izan finansowych w sto
sunku do sprzymierzonych, delegacja polska odparla, odwracajc:ic argu
hlentacj� niemieckq. Zwr6cila mianowicie uwag� na to, iz „generalowie 
'niemieccy . . . zupelnie inaczej rozumiejc:i niezb�dnosc zachowania dla 
Niemiec G6rnego Slc:iska . . . twierdzili oni, ze tylko zachowU'jqc t� 
prowincj� Niemcy ... b�dc:t mogly przeprowadzic wojn� odwetowc:i" 123.

W odniesieniu. do Prus Zachodnich przyznano wprawdzie, iz zakon 
krzyzacki nadal im „charakter niemiec'ki", ale - jak podkreslono -
„przy pomocy ognia i miecza". Potem ziemie te na trzy wieki wr6cily 
do Polski. Postulowany przez stron� ni��mieckc:i korytarz lc:iczc:icy Prusy 
W schodnie z Niemcami byfüy obecnie - jak czytamy - ,,w sprzecz-

11s Tarnze, s. 204. 

H9 Tamze, s. 203. 

'20 Tamze, s. 205. 
121 Tamze, s. 206.
122 Tamze.
1:1a Tamze.
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nosc1 z zasadq etnograficznq, gdyz element polski ciqgnie si� w tym 
kraju nieprzerwanym iblokiem az do morza" 124• Nawiqzujqc zas do 
argumentu wysunü�tego ju:z w 1sprawozdaniu Komisji Cambona 125

delegacja polska zwr6cila uwa1g�, iz Niemcy, kt6rzy odrzucajq ograni
czone uprawni�nia przyznane w Gdansku ponad 20-milionowemu na
rodowi polskiemu, celem zaipewnienia mu koniecznego dost�pu do mo
rza, r6wnoczesnie domagajq -si� dla 1,5 mln miestkanc6w z Prus Wscho
dnich „korytarza terytorialnego, chociailby byl on etnograficznie pol
'skim" 126. Argument ten znalazl si� r6�niez w odpowiedzi sprzymierzo
nych na „Uwagi" delegacji niemieokiej 127• Wreszcie w kwestii plebis
cytu w Prusach Wschodnich delegacja polska stwierdzila, ze „nikt nie 
zaprzecza niemieckosci p6lnocnej cz�sci Prus". W o'kr�gach poludnio
wych jednak przewa:g� posiada ludnosc polska i o ,jej przynaleznosci 
'panstwowej zadecyduje plebiscyt 12s.

Argumenty zawarte w odpowiedzi polskiej, w przeciwienstwie db 
ärgument6w niemieckich, nie wywarly wi�kszego wplywu na decyzje 
'Rady Czterech 129. Znajduje to r6wniez wyrazne uzasadnienie w anali
zie przeprowadzonych w ostatniej fazie konferencji dyskusji. Juz na 
dzien przed zfozeniem noty polskiej, tzn. 2 czerwca, Lloyd Georg,e 
opierajqc si� na twierdzeniach niemieckich zaproponowal przeprowa
'cfaenie na G6:mym Slqsfku plebiscytu. Powolal ·si� on w zwiqziku z tym 
na stanowisko angielskiej opinii publicznej oraz poglqdy swoich kole
g6w w rzqdzie, kt6rzy „po przec;:zytaniu argument6w wytoczonych przez 
Niemc6w" uznali, ze bez zmiany postanowien w kwestii granicy polsko
!..niemieckiej „nie moglilby zezwolic na posuwanie si� armii brytyjskie:j 
naprz6d" 130. Jak widac, Lloyd George ponownie wysum1l tu mysl sfor
mulowanq juz w czasie dyskusji w dniu 1 kwietnia, by nie podejmo
wac decyzji, z powodu kt6rych sprzymierz.eni nie byUby gotowi wal
'czyc 131

• Do takich wlasnie nalezala jego zdaniem decyzja w sprawie 
G6rnego Slqska. 

Proponujqc przeprowadzenie plebiscytu oraz poprawki do projekto
wanej granicy w rejonie Milicza i G6ry premier bn7tyjski powolywal 
si� na ·zdanie swoich eksipert6w. W arto jednak .nadmienic, ze nast�-
nego dnia, w czasie narady delegacji Stan6w Zjedinoczonych, rzeczo-

fä Tamze. s. 207. 
125 Patrz wyzej, s. 56.
126 Sprawy polskie, t. I, s. 207.

127 Tamze, s. 349, przyp. 3. 
11.8 Tamze, s. 208. 
129 W r o n i a k, op. cit., s. 129.
100 Sprawy polskie, t. II, s. 35.
131 Patrz wyzej, s. 65. 
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znawca amerykanski prof. Lord podkreslal duzc1 przewag� ludnosci pol
gkiej na G6rnym Slc1sku, wi�kszq nawet, niz pierwotnie sc1dzono, po
'wolujc1c si� wlasnie na wyniki przeprowadzonej przez ekspert6w bry
tyjskich weryfikacji niemieckich. statystyk ludnosciowych 132. Glöwnym 
argumentem, jakim poslugiwal si� Lloyd George w swojej akcji na 
rzecz przeprowadzenia plebiscytu, bylo twierdzenie niemieckie, iz G6rny 
·Slqsk przez 800 la t nie nalezal do Polski. Przeszedl on tu zupelnie do
'porzc1dku nad argumentami strony polskiej, podzielanymi r6wniez przez
wspomnianego juz eksperta amerykanskie,go prof. Lorda i33. Operujqc
argumentem historycznym porzucil r6wniez stosowany dotychczas tak
czE:sto argument .etnograficzny. Przyznawal nawet wyraznie, iz Niemcy
stanowiq 1/3 ludnosci G6me,go Slqska 134. W ce1u uzasadnienia swojej
'propozycji przeprowadzenia plebiscytu powolywal siE: natomiast z na
ciskiem na zasad� samostanowienia. Postulowal wiE:c kryterium czysto
subiektywne, kt6rego zastosowanie zaipewnic mialo ludnosci slc1skiej,
'bez wzgl�du na jej jE:zy'k i narodownsc, swobodE: wyboru obywatelstwa.
W czasie dyskusji na posiedzeniu Rady Czterech w dniu 3 czerwca
premier brytyjiski oswiadczyl demagogicznie, ze „pojmuje samostano
wienie tak, jak sama ludnosc, a nie jalk eksperci w rodzaju p. Lorda.
Trzyma on si� po prostu 14 punkt6w prezydenta Wilsona i walczy
'o ich realizacj�. Nie moze zgodzic si� ze stanowiskiem, ze jacys eks
perci mogq oceniac sytuacj� lepiej anizeli sama ludnosc" 135.

D0magajc1c si� plebiscytu na G6rnym Slqsku Llyod George pod
'kreslal wielokrotnie, iz nie ma wc1tpliwosci, ze ludnosc bE:dzie gloso
'wala za przylc1czeniem do Po}ski 136. Twierdzil jednak, ze trzeba uniknc1c 
wszystkiego, eo daloby Niemcom podsfawE: do zarzut6w, iz pok6j jest 
'niesprawiedliwy. W tym celu doma.ga si�, ,,aby ludnosci pozwolono de
cydowac za siebie". Gdyby po pomyslnym dla Polski plebiscycie Niem
cy odm6wily swego podpisu pod traktatem, to - jak oswiadczyl em
fatycznie - ,,Brytyjczycy öyHby gotowi pomaszerowac ze swymi so,jusz
nikami tak lojalnie, jak uprzednio, oraz wsp6ldzialac z nimi tak solid
nie, jak podczars wojny" 137• Clemenceau w odpowiedzi na te twierdze
nia zwr6cil uwagE:, iz „doswiadczenia przeszlosci nie potwierdzajq ... 

m Sprawy polskie, t. I, s. 196. 

133 W czasie narady delegacji amerykanskiej okreslil on argumenty niemieckie 

jako „nieslychanie oszukancze". Powiedzial m. in.: ,,Stale powtarza si� . . . zdanie, 

ze G6rny Slqsk nalezal do Niemiec od 750 lat, eo wcale nie jest prawdq. G6rny 

Slqsk byl od poczqtku polski, byl polski przez szereg stuleci". Sprawy polskie", 

t. I, S. 197.

134 Tamze, t. II, s. 38.
135 Tamze, s. 40. 

136 Tamze, s. 35, 39. 
137 Tamze, s. 41. 



Granica polsko-niemiecka na konf erencji w Paryzu 555 

opinii, ze woina wola ludnosci moze -znalezc wyraz pod wladzc1 Nie
miec". Dla zapewnienia porzqdku i swobody wypowiedzi nalezaloby za
tem wprowadzic na 0bszar plebiscytowy wojska sojusznik6w. W takim 
jednak wypadku „Niemcy po prostu utrzymywaliby, iz wywierano na
cisk, aby uniknc1c swobody gloisowania. Powiedzieliby, ze glosowanie 
zostalo podykt�wane przez sojusznik6w". Dlatego tez, choc „uznaje ... 
ze teoretycznie plebiscyt jest jedynq meitodc1 odpowiadajc1cc1 doktrynie 
o prawach ludnosci", uwaza jednak, iz lepiej byloby pozostac przy
pierwotnych projektach w sprawie G6rnego Slc1ska 138. Ostatecznie jed
nak pun'kt widzenia Lloyd George'a zostal zaakceptowany. Komisja
W schodnich Granic Niemiec, nowy org-an powolany 4 czerwca dla opra
cowania postulowanych przez stron� brytyjskc1 zmian w projekcie trak
tatu pokojowego, uznala bowiem w swoim sprawozdaniu, ze „celem,
do kt6rego zmierza przeprowadzenie pletbiscytu . . . jest przekonanie
Niemiec i swiata, iz to, czego pragniemy, jest rozwic1zaniem sprawie
dliwym, bezstronnym i slusznym" 139.

Twierdzenie Lloyd George'a, iz plebiscyt na G6rnym Slc11sku jest 
konieczny ze wzgl�du na istniejc1ce wc1tpliwosci, eo do zyczen miesz
kajc1cej tarn ludnosci, i ze jego propozycje w te'j mierze wyplywajc1 
z 14 pun'kt6w, spotkaly si� poczc1tkowo ze siprzeciwem prezydenta Wil
sona. Po odczytaniu tekstu punktu 13 oswiadczyl on, iz „znane . . . sc1 
fakty etnograficzne i nie 11?-a potrzeby dodawania plebiscytu, kt6rego 
nie narzuca 14 pookt6w" 140. Stwierdzil tez, odpowiadajc1c na stoso
wany cz�,sfo przez Lloyd George'a argument pulityczny, i·z „nie byloby 
dobrze ust�owac tylko dlatego, ze Niemcy nie kladc1 swe,go podipisu" 141. 
W odpowiedzi na argument etnograficzny prezydenta Lloyd George 
powolal si� ponownie na zasad� samostanowienia. Stwierdzil, ze „je
zeli oprzec si� na doktrynie proponowanej przez prezydenta Wilsona, 
to Alzacja nie powinna przejsc do Francji, biorc1c pod uwag�, ze jej 
ludnosc jest pochodzenia niemieckiego" 142• Wypowiedz ta uzasadnia 
twierdzenie Komarnickiego, i1:z Wilson rozumial t� zasad�, tzn. zasad� 
samostanowienia, inaczej niz Lloyd George. Komarnicki nie uzywa 
wprawdzie terminu „zasada etnograficzna", lecz wylc1cznie terminu „self
-determination", ma on jednak na mysli wlasnie kryterium obiektywne: 
j�·zyk i narodowosc 143. Podobnie uwaza tez S'kubiszewski, kt6ry powo
lujc1c si� na Komarnickiego pisze, iz „w uj�ciu Wilsonowskim ... zasada 

138 Tamze, s. 42-43. 

139 Tamze, s. 54. 
HO Tamze, s. 43. 

141 Tamze. s. 42. 
142 Tamze, s. 43.

143 K o m a r n i c k i, op. cit., s. 317-318. 
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samostanoWi€niia nie odbiegara zbyt daleko od reaH6w politycznych, [.a] 
sam prezydent ... sklonny byl godzic si� na granice, ktorych przebieg 
dyktowaly wzgl�dy strategiczne, i nie ujmowal zasady jako dajc1cej 
jakiekolwiek uprawnienie indyw'idua•lnie wzi�tym osobom" 144. W wy
powiedziach prezydenta brak jest w tym wzgl�dzie jednoznacznych 
l?twierdzen. Oswiadczyl jednak, ze „nie moze pozwolic, aby p. Lloyd 
George twierdzil. iz nie jest on zwolennikiem samostanowienia. Chcial'by 
jedynie upewnic si�, ze b�zie to prawdziwe samostanowienie" 145.
W innym miejscu zaznaczyl, ze opinie jego i Lloyd George'a „nie r6zniq 
si� moze tak bardzo. J ego stanowisko jest w gruncie rzeczy takie 
samo, jak p. Lloyd George'a 146. Dose latwo wyrazil tez zgod� na pro
pozycj� plebiscytu, domagajqc si� jedynie, ,,aby wymuszono od Niemiec 
�god� na plebiscyt przy zastosowaniu gwaranc,ji, kt6re zostalyby okres
lone przez mi�dzynarodowq komisj�" 147•

Nast�ne posiedzenie Rady Czterech w $I)rawie granic polskich od
bylo si� w dniu 5 czerwca. Ze .strony po}skiej wzi�li w nim r6wniez 
udzial Paderewski i Dmowski. Odpowiadali oni na pytania dotyczc1ce 
sytuacji narodowej i politycznej na G6rnym Sl�sku, podkreslajqc, iz 
uniemozliwia ona swobodhq decyzj� ludnosci 148. W tym tez duchu
zredagowana zostala przez delegacj� polskq nota przeslana do „czlon
k6w konferencji pokojowej", w kt6rej domagano si� przylc1czenia G6r
nego Slq5ka do Polski bez plebiscytu. Podkreslono m. in., iz Niemcy· 
zaproponowali jedynie z tego powodu pleibiscyt, poniewaz nie mogli 
sprzeciwiac si� wiprost wlc1czeniu G6mego Slqska do Pol·ski 149.

Jednakze argumentacja strony polskiej nie spowodowala juz zadnej 
zmiany w stanowisku sojusznik6w. Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 
Clemenceau oswiadczyl, iz wlprawdzie „osobiscie jest przeciwny kon-

. cepcji plebiscytu, ale 21godzi si� na to, by wy:jsc na,przeciw swoim ko
legom". Prezydent Wi1son podkreslil taikze, ze „w zasadzie . . . nie 
uwaza, iz plebiiscyt jest potrz�bny, [poniewaQ:] punkt 13 sposr6d 14 
zajmwje zupelnie wy.razne stanowisiko w tej sprawie" 1so. W innym zas

miejscu dodal nawet z odcieniem irytacji, ze w sprawie reparacji „za
niechano wszelkich ust�stw ze strony sojusznik6w. Obecnie proponuje 
si�, aby ofiary te poniesli Polacy" 1s1. Niemniej Rada przyj�la pro-

144 S k u b i s z e w s k i, op. cit., s. 342. 
145 Sprawy polskie, t. II, s. 40. 
146 Tamze, s. 41--42.

m Tamze, s. 43.
14s Tamze, t. I, s. 212-221. 
149 Tamze, t. II, s. 44. 
150 Tamze, s. 58. 
151 Tamze, s. 59.
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pozycj� plebiscytu i opierajc4c si� na sprawozdaniu Komisji Wschodnich 
Granic Niemiec postanowila zmienic w tym duchu projekt traktatu po
kojowego 152.

Decyzja ta, traktowana w oderwaniu od warunk6w narodowych i spo
lecznych G6rnego Slc4ska, wydawac si� moze zgodm1 z zasadc4 etnogra
ficznc4 i idec4 sarilostanowienia narod6w. Jednakze praktyczne konsekweri
cje, wyni'kajc4ce w tym wypadku z idei samostanowienia, tzn. plebiscyt, 
musialy w istniejc4cej na G6rnym Slc4sku sytuacji doprowadzic do tego, 
ze cz�sc rdzennej polskiej 1udnosci, poddawana od lat polityce germa
nizacyjnej i zacieklej antypolskiej propaigandzie, w okresie plebiscytu 
b�dzie glosowac na rzecz Niemiec. To zas, wbrew cz�stym twierdzeniom, 
iz „odrodzonej Polsee przywr6cone zostanc4 obszary zamieszkale dzis 
przez ludnosc polskc4" 153, ja'k to podkreslila jeszcze w dniu 11 czerwca 
Komisja Wschodnia Granic Niemiec, oznaczalo po prostu powazne ogra
niczenie wlasnie zasady etnograficznej. 

W analizowanych wypowiedziach brak jest wyraznych wskaz6wek, 
jakie byly rzeczywiste motywy decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu 
na G6rnym Slc4sku. Wydaje si� jednak, sc4dzc4c z og6lne,go dc4zenia, 
zwlaszcza Anglii, do tego, by nie oslabiac :zbytnio militarnie i politycznie 
Niemiec, ze w wypadku Wilsona i Lloyd Geor.ge'a najistotniejszc4 rol� 
odegral z pewnoscic4 wzglc4d na sytuacj� gospodarczc4 Niemiec. Wpraw
dzie Lloyd George zg�dzil si� z prezydentem Wilsonem, iz „niemiecka 
argumentacja w sprawie w�gla slc4�kiego nie jest w og6le zadnc4 argu
mentacjc4" 154, dotyczylo fo jednak bardziej twierdzen, iz utrata G6rnego 
Slc4ska oslabi konkretnie zdolnosc Niemiec do splacenia reparacji. Z tym 
zas Lloyd George na dalszq met� nie lc4czyl w istocie rzeczy zbyt wiel
kich nadziei 155. Znamienna wydaje si� natomiast w tym aspekcie wy
powiedz prezydenta Wilsona, kt6ry otwierajc4c posiedzenie Rady w dniu 
5 czerwca stwierdzil: ,,Sc4dz�, ze na,jwazniejszym problemem jest nie 
tyle ponowne wytyczenie granicy z drobnymi poprawkami, tak abysmy 
mogli pozostawic poza Polskc4 mozliwie najwi�kszc4 licZJb� Niemc6w, ile 
sprawa G6rnego Slqiska. Zdaniem moim niezaleznie öd faktu, ze [Niemcy] 
sami przyznajq, iz 1 u d n o s c p o 1 s k a n a G 6 r n y m S 1 cl s k u m a 
p r z y t l a c z a j cl c cl p r z e w  a g � ['podkr. - A. B.], wielkie bogactwa 
mineralne Slc4ska. majc4 dla nich wielkie znaczenie" 156. Taki spos6b
uj�cia, w kt6rym bezsprzecznie ·polski charakter terytorium i potrzeby 
gospdarcze Niemiec postawione zostaly na jednej plaszczyznie, zdaje si� 

m Tamze, s. 64. 
153 Tamze, s. 56. 
154 Tamze, s. 38.

155 Kr as u s k i, op. cit., s. 21, przyp. 1. 
156 Sprawy polskie, t. I, s. 212. 
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potwierdzac wysuni�te przypuszczenie. Poniewaz zas w wypa_dku Gdan
ska, gdzie sytuacja byla aku:rat odwrotna, podj�to decyzj� sprzecznq 
z podstawowymi interesami Polski wlasnie w imi� racji etnograficznych, 
fakt ten swiadczy dowodnie, i'z r6winiez w wypadku prezydenta Wilsona 
zasady nie stanowily najwazniejszego motywu. 

Wydaje si�, ze przeprowadzone wyzej rozwazania na temat roli 
argumentu etnograficznego przy rozstrzyganiu sprawy granicy polsko
-niemiec'kiej wystarczajc1co uzasadniajq przekonanie, iz decyzje podj�te 
w tej sprawie przez gl6wnych autor6w traktatu pokojowego: Wilsona, 
Lloyd Georrge'a i Clemenceau, wyplywaly nie tyle z dc1zenia do respek
towania przyj�tych i gloszonych przez nich zasad, ile raczej z motyw6w 
politycznych, podyiktowanych racjq stanu kraj6w, kt6re reprezentowali. 
Odnosi si� to nie tylko do preiniera Wielkiej Brytanii oraz prezydenta 
Stan6w Zjednoczonych, za'in'teresowanych, w r6znym co prawda stopniu, 
w ograniczeniu terytorialnych strat niemieckich, ale takze do przedstawi
cieia Francji. I Clemenceau, i wyst�ipujc1cy w 1te1j spraiwie jego wsp6lpra
cownli!cy: Camlbon, Tardieu, le Rond, wa1czyli bowiem nie o zasady, lecz -
podobnie jak ich anglosascy partnerzy - ·zmierzali powolu,jqc si� na nie 
do osic1gni�c'ia oikreslonych cel6w politycznych 157• Jednakze w wypadku
Francji jej cele polrtyczne, polega1jc1ce na dc1zeniu do odbudowy silnej 
Polski w imi� oslabienfa pozycji strategicmej Niemiec, pokrywaly si� 
obieiktywnie z tym, czego w myrsl przyswiecajc1cych konf erencji zasad do
magala si� w kwestii swoich granic Polska. N ajleipszym tego dowodem 
jest fakt, ii dc1zenia Fraincji i Polski znajdowaly uzasadnienie w stano
wisku ekspert6w. 

Twierdzenie, ze interesy polityczne mocarstw byly gl6wnym czyn
nikiem determinujc1cym ich stanowisko w kwestii granicy polsko-nie
mieckiej, nie oznacza jednak, iz byly one tym czynnikiem wylc1cznie. 
Zasada etnograficzna lub zasada sainostanowienia oraz wszystkie pozo
stale stosowane przy ustalaniu granic, podobnie jak i inne zasady, kt6re 
weszly w zycie lu'b rozwin�ly si� 'po pierwszej wojnie swiatowej - bez
pieczenstwo zlbiorowe i wsp6qJraca mi�dzynarodowa, pokojowe rozstrzy
ganie spor6w mi�dzynarodowych (Liga Narod6w i Staly Trybunal Spra
wiedliwosci Mi�dzynarodowej), ochrona mniejszosci narodowych (odpo
wiednie traktaty yv tej ·sprawie), ochrona pracujc1cych (Mi�dzynarodowa 
Otiganizacja Pracy) ·_ stanowily dalszy wazny etap procesu organizo
wania zycia mi�dzynarodowego na podstawach prawa. Nie zmienialy one 
oczywiscie w spos6b radykalny dotychczasowej praktyki mi�dzynarocto-

157 „Czolowi przyw5dcy mocarstw niekiedy zbytnio nie ukrywali: ze podej

mujqc decyzj� w sprawach stosunk6w polsko-niemieckich kierowali si� og6Inymi. 

nadrz�dnymi w ich pojGciU, konce,pcjami mocarstw imperialistycznych". Z i e 1 in

s k i, op. cit., s. 29. 
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wej, a niekiedy nawet stawaly si� w tej praktyce uzytecznym instru
mentem. Byly jednak czynnikiem, z pewnosciq niedoskonalym jeszcze, 
ograniczajqcym samowol� oraz arbitralnosc przy ·podejmowaniu decyzji, 
kt6re na wiele lat determinowac mialy zycie calych narod6w 158. 

Raz przyj�.te zasady wyznaczaly pewne granice, poza kt6re nie mozna 
juz bylo wylfroczyc i kt6rych nie mnzna juz bylo lekcewazyc, nawet 
jesli w konkretnych sprawach odpowiadalo to interesom poszczeg6lnych 
mocarstw. W rezultacie - jak pisze H. Ziel'inski- ,·,niezaleznie od praw
dziwych intencji i interes6w wielkich mocarstw znalazly si� wsr6d de
cyzji konferencji pokojowej i takie, kt6re trzeba uznac za krok naprz6d 
w kierunku realizacji zasady samostanowienia narod6w. Nalezalo tu -
ja:k podkresla - m. in. odebranie Niemcom cz�sci ich zabor6w na wscho
dzie na rzecz Polski i Czechoslowa'Cji" 159. To prawda, ze praktyczna 
realizacja zasady samostannwienia i zasady etnograficznej w wypadku 
granicy polsko-niemieckiej odbyla si� w kilku istotnych rejonach ze 
szkodq dla sprawiedliwosci i dla interes6w Polski. Niemniej jednak samo 
juz powstanie Polski, ·podobnie jak Czechoslowacji i panstw baltyckich, 
oznaczalo triumf tych zasad. Na ich podstawie - mimo niekorzystnego 
nastawienia Lloyd George'a - udalo si� jednak wywalczyc granice obej
mu1j�ce przemylstowq cz�sc Gorne,go Slq1ska, Wiel1mpol1sk� i Pomorze, 
a wraz z nim dost� do Baltyku. 

DAS ETHNOGRAPHISCHE ARGUMENT BEI DER ENTSCHEIDUNG tJBER 

DIE POLNISCH-DEUTSCHE GRENZE AUF DER FRIEDENSKONFERENZ 

IN PARIS IM JAHRE 1919 

Der· Ar,tike,l befasst sich mit der Rolle des ethnographischen Arguments in den 

Diskussionen· auf der Pariser Konferenz im Jahre 1919 zur Frage der Festlegung 

der polnisch-deutschen Grenze, sowie mit dem Einfluss, den dieses Argument 

sowohl auf die formulierten Vorschläge, als auch auf die getroffenen Entschlüsse 

ausübte. 

Die Unte["suchungen stützen sich auf Materialien und Dokumente, die in der 

Publikation Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryzu w 1919 r. (Die 

polnischen Fragen auf der Friedenskonferenz in Pa,ris im Jahre 1919) enthalten 

und insbesondere auf darin enthaltene Protokolle (manchmal aus Notizen der 

158 „Nie moglo byc mowy o rzetelnej realizacji tych szczytnych idei - pisze 

Zielinski majc1c na mysli niekt6re z nich - z chwilq, gdy decydujqcq rol� 

w Lidze Narod6w odgrywaly wielkie mocarstwa imperialistyczne, widzctce w nie,j 

jedno z wa·znych narz�dzi swej kontroli nad caloksztaltem sytuacji politycznej 

w swiecie. Tym niemniej sam fakt, ze idee te zostaly powszechnie uznane jako 

podstawowe i ·trwale zasady wspölzycia mi�dzynarodowego, byl krokiem na drodze 

do ich zwyci�stwa w blizszej lub dalszej przyszlosci". Z i e 1 i ns k i, op. cit. s. 28. 
159 Tamze.
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Sek,retäre) von den Sitzungen des Obersten Rates. Eiine Analyse dieser Materialien 

unter dem Gesichtspunkt der Handhabung des ethnographischen Arguments und 

anderer in Erwägung gezogenen Aspekte lässt schlussfolgern, dass die Hauptver
fasser des Traktats von Versailles bei der Festlegung der polnisch-deutschen 
Grenze nicht so sehr nach der Verwirklichung der verkündeten Grundsätze streb

ten, als vielmehr, oft zum Nachteil dieser Prinzipien, die Interessen ihrer Staaten 
verfolgten. Dies machte sich bes-onders sichtbar im Falle Lloyd George's, der in 

seinem Bestreben nach maximaler Beschränkung der Gebietsverluste Deutsch
lands zu Gunsten Polens sich ungemein oft dieses Arguments bediente. Oberall 

d.ort wo es seinen Bestrebungen entsprach, war er für eine strenge Beachtung
des ethnographischen Prinzips unter Ablehnung aller anderen. oft sehr wesen
tlichen Momente. Dagegen dort, wo diese Prinzip zu Gunsten Polens ausgelegt

werden konnte, berief er sich auf geschichtliche Gründe und im Falle Ober
schlesiens ·forderte er die Durchführung einer Volksabstimmung. Er unterstrich

gleichzeitig sehr stark die Gefahr einer Revolution in Deutschland und indem er
eigenartige Erpressungsversuche unternahm, lehnte er alle möglichen Lösungen
ab, in Namen derer Grossbritannien nicht wiederholt zu kämpfen bereit wäre.

Infolge dessen edangte Polen Grenzen, die nicht nur ihren geschichtlichen Rech
ten, sowie den wirtschaftlichen und strategischen Interessen widersprachen, son

dern auch dem ethnographischen Recht.




