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NOTY

Polish Documents on Foreign Policy. 11 November 1918 – 
28 June 1919, ed. Sławomir Dębski, Piotr Długołęcki, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2017, XXX + 512 ss.

Nakładem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) ukazał 
się kolejny anglojęzyczny tom „Polskich Dokumentów Dyplomatycznych” 
(PDD), który ma na celu przybliżenie polskich źródeł szerszemu gronu ba-
daczy. Wcześniej w języku angielskim zostały wydane dokumenty obejmu-
jące okres od 24 października 1938 do 30 września 1939 r.1, kluczowy nie 
tylko z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, ale w ogóle stosun-
ków międzynarodowych. Nie mniej newralgiczne miesiące obejmuje oma-
wiana edycja, dotycząca okresu kształtowania się nowego ładu międzyna-
rodowego i państwa polskiego od zakończenia pierwszej wojny światowej 
do podpisania traktatu wersalskiego. W tomie znalazło się 200 chronologicz-
nie ułożonych dokumentów, przeważnie w języku angielskim. Poza 59 źró-
dłami opublikowanymi w oryginalnym brzmieniu angielskim lub francu-
skim są to tłumaczenia tekstów polskich.

W pierwszych miesiącach omawianego okresu sprawy zagraniczne Polski 
pozostawały w gestii dwóch, początkowo niezależnych od siebie ośrod-
ków – warszawskiego (Tymczasowy Naczelnik Państwa oraz Ministerstwo 
Spraw Zewnętrznych, przemianowane w lutym 1919 r. na Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych) oraz paryskiego (Komitet Narodowy Polski – KNP). Dopiero 
w styczniu 1919 r., wobec rozpoczynającej się konferencji pokojowej, doszło 
między nimi do porozumienia, dzięki czemu możliwe stały się skuteczne za-
biegi o realizację polskich interesów podczas negocjacji w Paryżu.

Choć omawiany tom (w odróżnieniu od wydanych w języku polskim 
PDD za okres od stycznia do maja 1919 r.) z założenia pomija kwestie 

1 Polish Documents on Foreign Policy. 24 October – 30 September 1939, ed. W. Borodziej, 
S. Dębski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.



372 Sprawy Międzynarodowe 2018, nr 4

Noty

wewnątrzpolskich negocjacji między obozem Józefa Piłsudskiego a KNP, 
koncentrując się na międzynarodowej aktywności państwa polskiego, to nie-
które dokumenty traktują mimochodem także o stosunkach wewnętrznych. 
Większość z nich dotyczy jednak przede wszystkim przygotowań do pary-
skiej konferencji pokojowej, aktywności polskiej dyplomacji w czasie jej 
trwania (m.in. korespondencji z przewodniczącym komisji ds. polskich 
Jules’em Cambonem), kontaktów z rządami członków zwycięskiej koalicji 
czy analizy bieżącej sytuacji międzynarodowej, w tym rozgrywki między 
mocarstwami (dok. 39). Poza tym dużą wagę przykładano do prowadzonych 
z państwami zachodnimi negocjacji w sprawie udzielenia Polsce pomocy hu-
manitarnej, gospodarczej i materiałowej, a także do organizacji przerzucenia 
z francuskiego terytorium Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, której war-
tość w burzliwym czasie kształtowania się granic odrodzonego państwa była 
nie do przecenienia.

Dużo uwagi poświęcone zostało Czechosłowacji (zwłaszcza po zajęciu 
przez jej wojska Zaolzia w styczniu 1919 r.) oraz konfl iktowi polsko-ukraiń-
skiemu w Galicji Wschodniej, który rozpoczął się 1 listopada 1918 r. walka-
mi we Lwowie. W przypadku konfl iktu o Śląsk Cieszyński na uwagę zasłu-
guje m.in. dok. 30 z 11 grudnia 1918 r., w którym Antoni Doerman, członek 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, skrupulatnie opisuje wzrost an-
typolskich nastrojów w Pradze, mogących według niego skutkować nawet 
jakąś formą akcji militarnej, do czego też doszło półtora miesiąca później. 
Prócz tego polską dyplomację zajmowały sprawy niemieckie (przede wszyst-
kim kwestia wojsk Ober-Ostu) oraz rosyjskie (ochrona polskich obywateli 
i instytucji oraz kwestia wojsk polskich w Rosji sowieckiej).

Pojedyncze dokumenty odnoszą się do takich krajów jak Chiny (dok. 54) 
czy Japonia (dok. 193). Nieco więcej miejsca poświecono Litwie, Węgrom 
i Rumunii. Próby nawiązania z armią litewską ściślejszej współpracy woj-
skowej przeciwko bolszewikom rozbijały się o kwestię przynależności Wilna, 
do którego w kwietniu 1919 r. wkroczyły polskie wojska, choć Litwini uwa-
żali je za swoją stolicę (dok. 192). Sprawy węgierskie i rumuńskie pojawia-
ją się głównie w kontekście wojny polsko-ukraińskiej oraz zagrożenia, wo-
bec którego Rzeczpospolita stanęła po zwycięstwie rewolucji w Budapeszcie 
i Bawarii (jak się okazało – tymczasowym) w połączeniu z rozpoczynającą się 
wojną polsko-bolszewicką. Szczególnie interesujące są tu rozważania o po-
trzebie zawiązania polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego (dok. 137), któ-
ry ostatecznie doszedł do skutku w 1921 r.
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Publikacja ma w zasadzie charakter wtórny. W jej skład wchodzą wybrane 
dokumenty z tomów PDD za okres od listopada do grudnia 19182 i od stycznia 
do maja 1919 r.3, a także ze zbioru Ekspertyzy i materiały delegacji polskiej 
na konferencję wersalską 1919 roku4. Wyjątkiem są dokumenty z czerwca 
1919 r., z których większość – jak zaznaczają redaktorzy we wstępie – ukaże 
się w języku polskim w tomie PDD za okres od czerwca do grudnia 1919 r.

Lekturę dokumentów ułatwiają przypisy, rozbudowany indeks osobowy, 
a także uwagi edytorskie poczynione we wstępie. Publikacja dostępna jest 
nieodpłatnie na stronie internetowej PISM.
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