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K rzysz to f Ruchniewicz

Jeszcze raz o spotkaniu Stresemanna z Piłsudskim 
w grudniu 1927 r. w Genewie

W  trakcie studiow ania ak t A rchiwum  M inisterstw a Spraw Zagranicznych (Politis
ches Archiv des A usw ärtigen Am tes) w Bonn dotyczących la t pięćdziesiątych n a
trafiłem przypadkow o na dw a d o k u m e n ty 1, dotyczące spo tkania Józefa Piłsudskiego 
z G ustaw em  Stresem annem  w Genewie w grudniu 1927 r.2 Pierwszy z nich, pt. 
Unterredung zwischen Piłsudski und Stresemann im Dezember 1927 in G en f über 
Ostpreussen (R ozm ow a między Piłsudskim  a Stresem annem  w grudniu 1927 r. w G e
newie o P rusach W schodnich) jest już  znany w literaturze polskiej z publikacji 
Jarosław a Jurk iew icza3. D rugi natom iast, p t. Piłsudski und Stresemann. Der Marschall 
bestätigt den deutschen Charakter Ostpreussens (Piłsudski i Stresem ann. M arszałek 
potw ierdza niemiecki charak ter Prus W schodnich)4, nie był dotychczas'nigdzie cyto
wany. M im o iż dotyczy podobnych zagadnień, różni się nieco treścią od pierwszego, 
zwłaszcza gdy chodzi o ton przytaczanych przez S tresem anna wypowiedzi P iłsud
skiego. W  przeciwieństwie do  pierwszego, drugi dokum ent nie jest sporządzony przez 
samego S tresem anna. Z osta ł napisany przez nieznaną osobę. Być może uczestniczyła 
ona w spotkaniu  niemieckiego m inistra z wydawcami prasy, o którym  jest m ow a 
w dokum encie.

Więcej szczegółów na tem at losów obu dokum entów  m ożna znaleźć w liście z 15 
listopada 1957 r .5, napisanym  przez pracow nika Działu Spraw  W schodnich bońskiego 
M SZ, dr. G o tho lda  Starkego, skierow anym  do M inistra Federalnego Spraw  Ogólno- 
niemieckich i Berlina, E rnsta  Lem m era. Jak  wynika z listu, w 1944 r. Braun von Stumm, 
w spółpracownik Starkego, przekazał odpis zamieszczonego poniżej dokum entu Lem- 
merowi. N astępnie Lem m er włączył go do swego archiwum dom owego. W wyniku 
działań wojennych archiwum  Lem m era uległo zniszczeniu. Po latach okazało się, że 
wśród ocalałych archiwaliów  niemieckiego M SZ znajduje się także w spom niany d o k u 
m ent. Starke na prośbę Lem m era sporządził pow tórnie jego kopię, k tórą mu przekazał 
wraz z kopią no ta tk i Stresem anna.

D okum ent składa się z dwóch części; w pierwszej jego au to r relacjonuje przebieg 
tajnego posiedzenia Ligii N arodów  w sprawie uregulow ania konfliktu polsko-litew
skiego. N astępnie opisuje spotkanie Piłsudskiego z członkam i Rady Ligii N arodów  oraz 
m inistram i spraw  zagranicznych, także ze Stresem annem , w Genewie oraz przytacza

1 Politisches A rchiv des A usw ärtigen A m tes (PA /A A ), A bt. 7, Bd. 263.
2 Szerzej na ten tem at zob. S. Sierpowski, Piłsudski и> Genewie. D yplom atyczne spory o Wilno w roku 1927, 

P oznań 1990.
3 W praw dzie tytu ł dokum en tu  przytaczanego przez Jurkiew icza jest inny, chodzi jednak  o ten sam tekst. Zob.: 

J. Jurkiew icz, Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. i spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem, 
Spraw y M iędzynarodow e, 1960, n r 2, ss. 88— 96.

4 Z ob . aneks.
5 P A /A A , A bt. 7, Bd. 263.
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fragm ent wywiadu S tresem anna w polskiej gazecie o spotkaniu z M arszalkiem . W drugiej 
części przytacza natom iast wypowiedź S tresem anna na tem at rozmowy z Piłsudskim, 
której udzielił w m arcu 1928 r. na w spom nianym  już spotkaniu z wydawcami niemieckich 
gazet.

W  relacji S tresem anna m ożem y wyróżnić trzy zagadnienia: pierwsze, w którym  
Piłsudski pozytywnie ocenia swoje in ternow anie w M agdeburgu, drugie —  najobszerniej
sze — dotyczy P rus W schodnich, gdzie M arszałek podkreśla niemiecki charak ter tej 
prowincji, w końcu trzecie —  przedstaw ia stosunek Piłsudskiego do opozycji politycznej 
w Polsce.

Prezentow any dokum ent w interesujący sposób uzupełnia znaną w literaturze no ta tkę  
Stresem anna. Jednak  nieco inaczej przedstaw ia zachowanie się Piłsudskiego w czasie tego 
ważnego spotkania. D latego też w art jest uwagi czytelnika.

Piłsudski undStresemann. Der Marschall bestätigt den deutschen Charakter Ostpreussens
Oryg.: Politisches Archiv des Auwäiiigen Amtes w Bonn, Abt. 7, Bd. 263

Vom 9. bis 11. D ezem ber 1927 hielt sich 
M arschall Piłsudski zur Regelung des po l
nisch-litauischen K onflikts zum ersten und 
einzigen M al in G en f auf. In einer diesem 
Them a gewidmeten Geheim sitzung des 
V ölkerbund rats am  V orm ittag  des 11. D e
zember stellte der polnische M arschall an 
den sich in längeren A usführungen erge
henden litauischen M inisterpräsidenten 
W oldem aras unverm ittelt die Frage: „ H a 
ben wir Krieg oder Frieden?” W orauf der 
sich bis dahin unversöhnlich gebärdende 
Litauer erwiderte: „Frieden!” D am it war 
in einer äusserst kritischen Situation der 
polnisch-litauischen Beziehungen einer 
V erständigung der Weg gebahnt, der in den 
bald danach in K önigsberg Pr. beginnen
den Verhandlungen zwischen beiden S ta
aten näher form uliert wurde.

Im A nschluß an diese dam als als höchst 
sensationell em pfundene G eheim sitzung 
des V ölkerbundrats vom 10. Dezem ber 
1927 hatte der französische A ussenm inister 
Briand den M arschall Piłsudski zum F rü h 
stück geladen, an dem noch die R atsm it
glieder und A ussenm inister Stresem ann, 
C ham berlain, Scialoja und Zaleski, sowie 
die französischen Ratsdelegierten Lou- 
cheur und Paul B oncour teilnahm en. D a
bei kam es zu einer vielbeachteten einein
halbstündigen persönlichen U nterredung 
zwischen Piłsudski und Stresem ann, über 
die nach aussen hin zunächst soviel be
kannt wurde, dass das T hem a der U nter
redung nicht der polnisch-litauische K o n 
flikt gebildet habe. Vielmehr standen die

W  dniach od 9 do 11 grudnia 1927 r. 
przebywał M arszałek Piłsudski po  raz 
pierwszy w Genewie w sprawie uregulow a
n ia konfliktu polsko-litewskiego. Przed 
południem  11 grudnia na jednym  z tajnych 
posiedzeń Ligii N arodów  poświęconych tej 
sprawie M arszałek polski zadał nagle p y ta 
nie rozwodzącem u się w długich wywodach 
prem ierowi litewskiemu W oldem arasowi: 
„Czy jesteśm y w stanie wojny czy p oko ju” . 
N a co ten dotychczas zachowujący się 
nieprzejednanie Litwin odpowiedział: „P o 
koju!” . W ten sposób w dosyć krytycznej 
sytuacji w stosunkach polsko-litewskich 
utorow ano drogę porozum ieniu, k tóre zo
stało bliżej sform ułow ane w rozpoczętych 
w krótce potem  rokowaniach między obu 
państw am i w Królewcu.

Bezpośrednio po tym, na określonym  
w ów czasjako sensacyjne, tajnym  posiedze
niu Ligii N arodów  z 10 grudnia 1927 r. 
francuski minister spraw  zagranicznych 
Briand zaprosił M arszałka Piłsudskiego na 
śniadanie, w którym  wzięli udział także 
członkowie R ady i m inistrowie spraw  za
granicznych Stresem ann, C ham berlain, 
Scialoja i Zaleski, jak  również francuscy 
delegaci R ady Loucheur i Paul Boncour. 
Doszło wtedy do bardzo ważnej p ó łto ra 
godzinnej osobistej rozmowy między Pił
sudskim i Stresem annem , o której począt
kowo tylko tyle wiedziano, że jej tem at nie 
dotyczył konfliktu polsko-litewskiego. 
Przedm iotem  były rokow ania gospodarcze 
polsko-niem ieckie oraz całość stosunków
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deutsch-polnischen W irtschaftsverhand
lungen und der G esam tkom plex der Bezie
hungen zwischen diesen beiden Staaten zur 
D ebatte. D ie Berliner Presse beurteilte die
ses erste politische G espräch eines deuts
chen M inisters m it dem polnischen M ars
chall recht positiv, die polnischen Z eitun
gen registrierten es etwas beklom m en und 
die W eltpresse m achte daraus eine Sen
sation. S tresem ann selbst ha t sich in einem 
Interview, das er am  2. Ja n u a r 1928 einem 
V ertreter des W arschauer „G łos Praw dy” 
gewährte, über das G enfer G espräch vom
10. Dezem ber 1927 u.a. wie folgt geäussert: 

„M it Piłsudski habe ich mich längere 
Zeit unterhalten . D er M arschall m achte 
au f  mich den E indruck  eines aufrichtigen 
M annes von tiefen Leidenschaften, der 
nichts verheim licht und alles klar aus
spricht, was er anstrebt. M an m erkt es ihm 
an, dass er nicht aus dem  Beam tenstand 
hervorgegengen und kein F reund von Bü
rokratie ist, die er, und m it vollem Recht, 
für ein grosses H indernis und eine E rsch
werung in der K lärung  der S ituation hält. 
Piłsudski ha t dabei viel H um or und Schli
chtheit und m acht keinen m arschallm äs- 
sigen E indruck. Im  Gegenteil, er ist eine 
schlichte und grosse G esta lt” .

Ende M ärz 1928 — verm utlich war es 
der 27. M ärz 1928 — hat S tresem ann in der 
„D eutschen G esellschaft von 1914” in der 
Schadow strasse in Berlin vor einer gesch
lossenen G esellschaft von deutschen Zeit
schriftenverlegern über seine G enfer U n
terredung m it Joseph Piłsudski u.a. folgen
des mitgeteilt:

„Ich sah der Begegnung m it dem polnis
chen M arschall nicht ohne eine gewisse 
Besorgnis entgegen, da ich der erste deu
tsche M inister war, der ihm nach unserem 
Zusam m enbruch von 1918 unter die Augen 
kam . Dieser deutsche Zusam m enbruch 
hatte  aber seinem Lande und seiner persön
lichen L aufbahn einen steilen Aufstieg geb
racht. M ussten wir da  nicht beide zwangs
läufig an diese V erschiedenartigkeit der 
Entw icklung denken? Und ich hatte  ich 
[sic!] dabei nicht zu gewärtigen, dass mich 
der M arschall gleich beim Beginn des G es
präches an seine M agdeburger G efängnis
zeit erinnerte, sodass unsere U nterredung 
von A nfang an un ter einem ihr schwer

między obydw om a państw am i. P rasa ber
lińska oceniła tę pierwszą rozm owę poli
tyczną niemieckiego m inistra z polskim 
M arszałkiem  pozytywnie, polskie gazety 
odnotow ały ją  nieco z niepokojem , a p rasa 
św iatowa uczyniła z niej sensację. Sam 
Stresem ann wypowiedział się w wywiadzie, 
którego udzielił przedstawicielowi w ar
szawskiego „G łosu Praw dy” w dniu  
2 stycznia 1928 г., o rozm owie genewskiej 
z 10 grudnia 1917 r. między innymi na
stępująco:

„Z  Piłsudskim rozmawiałem długo. 
M arszałek zrobił na m nie wrażenie szczere
go człowieka o wielkiej pasji, k tóry nie 
ukrywa niczego i mówi jasno, do czego 
dąży. M ożna po nim poznać, że nie wywo
dzi się ze stanu urzędniczego i nie jest 
przyjacielem biurokracji, k tó rą  uważa, 
i słusznie, za wielką przeszkodę i u trudnie
nie w wyjaśnieniu sytuacji. Piłsudski od
znacza się dużym  poczuciem hum oru 
i skrom nością, i nie spraw ia m arszałkow 
skiego wrażenia. Przeciwnie, jest postacią 
skrom ną i w ielką” .

Pod koniec m arca 1928 r. — praw dopo
dobnie był to  27 m arca 1928 r. Strese
m ann zakom unikow ał przed zebranym  
w „D eutsche Gesellschaft von 1914” na 
Schadowstrasse w Berlinie zam kniętym  au
dytorium  złożonym z niemieckich wydaw
ców gazet o swojej genewskiej rozmowie 
z Józefem Piłsudskim:

„S potkania z polskim  M arszałkiem  
oczekiwałem nie bez pewnych obaw, gdyż 
byłem pierwszym niemieckim m inistrem , 
k tóry  stanął przed nim po naszej klęsce 
w 1918 r. T a  niemiecka klęska przyniosła 
jednak  jego krajowi i jem u osobiście 
ogrom ny awans. Czy nie musieliśmy obaj 
myśleć nieuchronnie o tej odmienności 
w rozwoju? I [czy] nie mogłem nie oczeki
wać, że M arszałek zaraz na  wstępie roz
mowy przypom ni mi swoje m agdeburskie 
internow anie, tak  że nasza rozm ow a od 
początku m usiałaby cierpieć z pow odu 
niekorzystnej zimnej atmosfery? D latego 
postanow iłem  złapać byka za rogi i natych
miast nawiązać do nieuniknionego »wspom-
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zuträglichen K ältehauch h ä tte  leiden m üs
sen? Ich beschloss deshalb, den Stier bei 
den H örnern  zu packen und die unaus
bleibliche „E rinnerung an M agdeburg” 
sofort von m ir aus vorzubringen und es 
meinem G esprächspartner zu überlassen, 
Wege und Brücken zu finden, au f denen 
m an diesen A usgangspunkt bald verlassen 
und vergessen könnte. So sagte ich dem 
M arschall, bei seiner F ah rt nach G enf, die 
ihn über D eutschland geführt habe, hätte  
er sich wohl höchst ungern des unlieb
samen letzten A ufenthaltes in unserem 
Lande, näm lich der K asem atten von M ag
deburg erinnert. Seit jener Zeit wäre aber 
viel W asser die Elbe hinuntergelaufen, und 
so wüde der M arschall heute in D eutsch
land schon ein würdiges Q uartier finden, 
das wohl geeignet wäre, ihn die Tage von 
M agdeburg vergessen zu lassen.

Piłsudski hatte  m ir — so führte Strese- 
m ann weiter aus — nach dieser A nrede die 
H and au f die Schulter gelegt und folgendes 
erwidert: »D a sieht m an gleich, H err M ini
ster, dass Sie kein Soldat sind! W enn Sie ein 
Soldat wären, würden Sie begreifen, dass 
ich in den Augen der deutschen A rm e
eleitung ein V erräter sein musste. Diese 
deutsche A rm eeführung hätte  mich an die 
W and stellen und erschiessen lassen kön 
nen, sie ha t mich dagegen in M agdeburg 
m it meinem K am eraden Sosnkowski in 
einer erträglichen H aft gehalten, um mich 
endlich im politisch richtigen Augenblick 
für meine M ission in m einer H eim at wieder 
freizugeben. Ich habe also nicht den gering
sten G rund , den D eutschen für ih r dam ali
ges Verhalten gram  zu sein, und der N am e 
’M agdeburg4 erweckt bei mir keine un
angenehm en Em pfindungen, sondern viel- 
mehrlin gewissens G efühl der D an k b a r
keit«.

Im weiteren V erlauf der U nterredung 
beklagte sich Piłsudski über die deutsche 
K orridor-P ropaganda, die jeden schüch
ternen Versuch, zu einer deutsch-polnis
chen V erständigung zu kom m en, im Keim 
ersticken müsse. Ich erw iderte —  so ver
sicherte Stresem ann —  dass die A btren 
nung des K orridors für das deutsche Volk 
eine schwer vernarbende W unde darstellt. 
W enn m an in dieser F rage zu einem A us
gleich kom m e, dann  w ürde die W unde

nienia o M agdeburgu«, a m ojem u roz
mówcy pozostawić znalezienie dróg i m o
stów, na których m ożna byłoby ten punk t 
wyjścia porzucić i zapom nieć o nim. T ak  
więc powiedziałem M arszałkowi, [że] p o d 
czas podróży do Genewy, k tó ra  w iodła go 
przez Niemcy, musiał w spom inać z wielką 
niechęcią nieprzyjemny pobyt w naszym  
kraju, a mianowicie w kazam atach M agde
burga. Od tego czasu upłynęło jednak  wiele 
wody w Łabie i M arszałek m ógłby znaleźć 
dziś w Niemczech odpow iednią dla jego 
pozycji kwaterę, k tó ra  byłaby urządzona 
tak , aby mógł zapom nieć o dniach spędzo
nych w M agdeburgu.

Piłsudski położył mi — tak  kontynuow ał 
Stresem ann - po tych słowach rękę na 
ramieniu i odpowiedział: »M ożna od razu 
zauważyć, Panie M inistrze, że nie jest Pan 
żołnierzem! G dyby Pan był żołnierzem, 
z pewnością by Pan pojął, że musiałem być 
zdrajcą w oczach niemieckiego dow ództ
wa. T o  niemieckie dow ództw o m ogło mnie 
postaw ić pod ścianą i kazać rozstrzelać, 
przetrzym ywało mnie ono zaś w M agde
burgu wraz z moim towarzyszem Sosn- 
kowskim w znośnym więzieniu, aby zwol
nić mnie ponow nie w politycznie w łaś
ciwym momencie do misji w mojej ojczyź
nie. T ak  więc nie mam  najmniejszego p o 
wodu, aby mieć urazę do Niemców za ich 
ówczesne postępow anie, a nazw a M a g d e 
burg* nie wzbudza u mnie żadnych nie
przyjemnych odczuć, lecz raczej pewne 
uczucie wdzięczności«.

W dalszej części rozmowy skarżył się 
Piłsudski na niemiecką propagandę d o ty 
czącą »korytarza«, k tó ra  każdą nieśm iałą 
p róbę dojścia do  porozum ienia polsko-nie
mieckiego, musi zdusić w zarodku. O d
powiedziałem — tak  zapewniał Strese
m ann — że odłączenie »korytarza« jest dla 
narodu  niemieckiego trudną do zagojenia 
raną. Jeśli uzyskałoby się porozum ienie 
w tej sprawie, to rana zagoiłaby się i nie 
byłoby już więcej mowy o przykro od-
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schon heilen und von der unliebsam  em p
fundenen deutschen K orridor-P ropaganda 
gewiss keine Rede m ehr sein. W eit unver
ständlicher wäre die ständig zunehm ende 
P ropaganda, die von polnischer Seite - 
auch von solchen Kreisen, die von der 
polnischen R egierung un terstü tzt würden, 
wie z.B. von dem Baltischen Institu t in 
T hom  —  gegen das deutsche Ostpreussen 
gerichtet würde. D er westpreussische K or
ridor sei m itsam t dem deutschen D anzig 
ohne V olksabstim m ung dem  Reich entris
sen worden. D a sei es schon zu begreifen, 
wenn in der deutschen Presse die A nsp
rüche au f diese »Brücke nach Ostpreussen« 
historisch, w irtschaftlich, kulturell, vor al
lem auch ethnographisch begründet w ür
den. In O stpreussen habe aber unter dem 
D iktat und unter der A ufsicht der Feinde 
D eutschlands eine V olksabstim m ung 
stattgefunden, die ein nahezu h undertp ro 
zentiges deutsche Ergebnis selbst in jenen 
Grenzkreisen gezeitigt hätte , die vorher 
von H errn Dm owski in Versailles als »total 
polnisch« bezeichnet worden wären. Bei 
diesem Sachverhalt sei die polnische P ro 
paganda für eine A nnektion des deutschen 
Ostpreussens doch gewiss ganz anders zu 
beurteilen, wie die deutsche P ropaganda 
für eine Revision der K orridor-R egelung, 
über die sich der M arschall gekränkt zeige.

Piłsudski bestritt dies alles nicht, er be
tonte sogar ausdrücklich, dass er O stpreus
sen für eine »unverbesserlich deutsche P ro
vinz« und alle anderen, die diesen T atbes
tand heute noch bezweifelten, für »wahn- 
sinig« halte. »Sehen Sie, H err M inister, das 
habe ich schon als K ind gewusst. D a sind 
wir K inder oft von unsrer litauischen H ei
m at aus über die dam alige russisch-deu
tsche Grenze m it unserem V ater nach 
Ostpreussen gefahren. V or allem vor W eih
nachten halten wir d o rt m ancherlei zu 
besorgen. D ann gab es eine unvergessliche 
Schlittenpartie über die G renze, die nicht 
nur zwei Länder, sondern zwei Welten 
schied — so ganz anders'ërschien uns das 
benachbarte O stpreussen, in dem alles 
deutsch war, selbst die M asuren, die d a 
mals noch m ehr als heute ihren slawischen 
D ialekt sprachen. N ein, O stpreussen ist ein 
unzweifelhaft deutsches L and. D as ist von 
K indheit an meine M einung, die nicht erst

czuwanej niemieckiej propagandzie do ty 
czącej »korytarza«. Bardziej niezrozum iała 
jest stale w zrastająca propaganda, k tóra ze 
strony polskiej — także przez te kręgi, 
które są wspierane przez rząd polski, jak  
np. przez Insty tu t Bałtycki w T oruniu 
—  jest kierow ana przeciwko niemieckim 
Prusom  W schodnim . Z achodniopruski 
»korytarz« został wraz z niemieckim 
G dańskiem  wyrwany Rzeszy bez plebis
cytu. T ak  więc m ożna zrozumieć, jeśli 
w niemieckiej prasie roszczenia do tego 
»m ostu do Prus W schodnich« są uzasad
niane historycznie, gospodarczo, ku ltu ra l
nie i przede wszystkim etnograficznie. Jed
nak  w Prusach W schodnich odbył się plebi
scyt pod dyktatem  i nadzorem  wrogów 
Niemiec, który przyniósł praw ie sto p ro 
cent głosów za Niem cami naw et w tych 
rejonach przygranicznych, które wcześniej 
były określone przez pana D m owskiego 
w W ersalu jako  »całkowicie polskie«. Z te
go też pow odu należy oczywiście inaczej 
oceniać p ropagandę dotyczącą aneksji nie
mieckich Prus W schodnich, niż niemiecką 
propagandę dotyczącą rewizji uregulowań 
w sprawie »korytarza«, nad k tórą ubolewał 
M arszałek.

Piłsudski nie zaprzeczył temu wcale, 
podkreślił naw et z naciskiem, że uważa 
Prusy W schodnie za »niezaprzeczalnie nie
miecką prowincję«, a wszystkich tych, k tó 
rzy jeszcze dziś w ątpią w ten stan rzeczy, za 
»głupich«. »Widzi Pan, Panie M inistrze, 
wiedziałem to już  ja k o  dziecko. Jako  dzieci 
przejeżdżaliśmy często z ojcem z naszej 
litewskiej ojczyzny przez ówczesną granicę 
rosyjsko-niem iecką do Prus W schodnich. 
Przede wszystkim przed Świętami Bożego 
N arodzenia musieliśmy tam  zrobić różne 
zakupy. Potem był niezapom niany kulig 
przez granicę, k tó ra  dzieliła nie tylko dw a 
państw a, lez także dwa światy -  tak 
całkiem inne wydawały nam się Prusy 
W schodnie, w których wszystko było nie
mieckie, nawet sami M azurzy, którzy 
wówczas częściej niż dzisiaj mówili swoim 
dialektem  słowiańskim. Nie, Prusy 
W schodnie są bez w ątpienia krajem nie
mieckim. Takie jest już  moje zdanie od
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der Bestätigung durch eine V olksabstim 
m ung bedurfte. U nd dass dies meine M ei
nung ist, können Sie ruhig —  dazu  gebe ich 
Ihnen hierm it ’plein pouvo ir4 —  Ihren 
Ostpreussen in einer öffentlichen V ersam 
m lung in K önigsberg zur Beruhigung m it
teilen, sofern Sie eine solche M itteilung, die 
meine innenpolitischen G egner sichtlich 
erfreuen würde, fü r politisch geschickt h a l
ten sollten. Die Schreier werden Sie dam it 
kaum  zur R uhe bringen. D ass diese sich in 
aller Öffentlichkeit oft es lau t und wird 
gebärden, kann ich n ich t abstreiten; wohl 
gibt es für die Freizügigkeit ihres D aseins 
eine plausible Entschuldigung. Begreifen 
Sie doch, H err M inister, da  m uss ich dieses 
Polen aufbauen, dass in seinem früher 
russischen Teilgebiet schon in Frieden w irt
schaftlich zurückgeblieben ist, darüber h i
naus aber noch durch den W eltkrieg verhe
ert wurde. W ir sind ein junger S taat, der 
eine neue einheitliche V erwaltung, eine 
neue eigene A rm ee und ungezählte andere 
notwendige Dinge aus dem Boden stam 
pfen muss. D ies alles kostet unendlich viel 
Geld, das in unserem arm en Lande nur 
langsam  gesammelt werden kann. So bin 
ich gezwungen, zunächst die vordringlichs
ten, z.B. die militärischen Planungen finan
ziell zu ermöglichen, danach erst die weni
ger wichtigen A ufgaben, wie etw a den Bau 
von Irrenhäuser, die uns die früheren O k
kupationsm ächte bei weitem nicht in aus
reichendem M asse hinterlassen haben. 
H ätte  ich m ehr Irrenhäuser — und ich 
fürchte, dieser F eh lbedarf wird sich in 
Jahrzehnten noch nicht ausgleichen dann 
würden Sie sich nicht länger über gewisse 
Schreiber und R edner, die Ostpreussen 
begehren, zu beklagen brauchen. U nd auch 
ich könnte ruhiger schlafen, da m ir nicht 
nur in der erw ähnten G renzzone, sondern 
au f fast allen G ebieten fast täglich solche 
»armen Irren« über den W eg laufen, die ich 
nur deshalb nicht einsperren kann, weil m ir 
der finanzielle U nterbau  für ihre sachge- 
mässe U nterbringung im m er noch fehlt

dzieciństwa, k tóre nie potrzebow ało p o 
tw ierdzenia przez plebiscyt. I że takie jest 
moje zdanie, może Pan spokojnie poinfor
mować —  na to  daję Panu moje ,plein 
pouvoir4 —  Pańskie Prusy W schodnie p o d 
czas zebrania publicznego w Królewcu, 
o ile Pan taką inform ację, k tóra bardzo 
ucieszyłaby moich wewnętrznych wrogów 
politycznych, uważałby za politycznie 
zręczną. Krzykaczy nie będzie mógł Pan 
tym wcale uspokoić. To że ci [krzykacze] 
publicznie będą często występować, nie 
mogę temu zaprzeczyć; pewnie jest to  dla 
swobody ich istnienia przekonywujące 
usprawiedliwienie. Niech Pan zrozumie, 
Panie M inistrze, [że] muszę odbudow ać 
Polskę, w której zabór rosyjski był już  za 
czasu pokoju gospodarczo zacofany, poza 
tym była spustoszona przez wojnę. Jeste
śmy m łodym  państw em , które musi na 
now o budow ać jednolitą adm inistrację, 
własną arm ię i niezliczone inne konieczne 
rzeczy. T o  wszystko kosztuje nieskończe
nie wiele pieniędzy. T ak  więc jestem zm u
szony najpierw umożliwić sfinansowanie 
najpilniejszych, np. plany wojskowe, na
stępnie mniej ważnych zadań, jak  na przy
kład budow a dom ów  dla wariatów, k tó 
rych m ocarstw a okupacyjne nie pozostaw i
ły nam  w wystarczającej liczbie. G dybym  
miał więcej dom ów  dla wariatów — a oba
wiam się, że ten niedostatek nie wyrówna 
się jeszcze przez dziesięciolecia — wtedy nie 
m usiałby się Pan dłużej uskarżać na pew
nych pism aków  i mówców, którzy pożąda
ją  Prus W schodnich. A także ja  mógłbym 
spokojniej spać, albowiem nie tylko we 
wspom nianym  pasie przygraniczym , lecz 
prawie na każdym polu codziennie w kra
czają w drogę tacy »biedni wariaci«, k tó 
rych tylko dlatego nie mogę zam knąć, gdyż 
nadal brakuje mi środków  finansowych dla 
ich odpowiedniego zakw aterow ania


