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System wersalski

Zwyci´stwo nad paƒstwami centralnymi oraz rozpad starych monar-
chii postawi∏y mocarstwa zachodnie przed koniecznoÊcià budowy no-
wego ∏adu w Europie i na Êwiecie. W tym celu od stycznia 1919 r. ob-
radowa∏a konferencja paryska, z udzia∏em delegatów 27 paƒstw
ententy i jej sojuszników. Najwi´kszy wp∏yw na decyzje mia∏a „wiel-
ka trójka”: francuski premier Georges Clemenceau, brytyjski premier
David Lloyd George i amerykaƒski prezydent Thomas Woodrow Wil-
son. Ich zamiary nie by∏y jednak zbie˝ne. Francuzi dà˝yli przede
wszystkim do maksymalnego os∏abienia Niemiec, rozwa˝ajàc nawet
ponowny podzia∏ paƒstwa niemieckiego. Plany te napotka∏y sprzeciw
Anglików, obawiajàcych si´ zachwiania równowagi na kontynencie
oraz wybuchu rewolucji w Niemczech. W marcu 1919 r. David Lloyd
George argumentowa∏:

Najwi´ksze niebezpieczeƒstwo polega na tym, ˝e Niemcy mogà po∏àczyç
si´ z bolszewikami i oddaç swe Êrodki, inteligencj´ i zdolnoÊci organiza-
cyjne na us∏ugi rewolucyjnych fanatyków, którzy marzà o podboju Êwia-
ta. Za rok znajdziemy si´ wobec 300 milionów ludzi, zorganizowanych
w pot´˝nà Armi´ Czerwonà, z niemieckimi dowódcami, zaopatrzonà
w niemieckie dzia∏a, gotowà do marszu na zachód. JeÊli mamy byç roz-
sàdni, musimy ofiarowaç Niemcom pokój, który b´dzie znoÊniejszy od al-
ternatywy komunizmu.

Wynikiem pó∏rocznych dyskusji by∏ traktat wersalski, podpi-
sany 28 czerwca przez uczestników konferencji oraz Niemcy. Na jego
mocy paƒstwo niemieckie zrzek∏o si´
cz´Êci ziem na rzecz Francji, Belgii,
Czechos∏owacji i Polski, odda∏o tak˝e
wszystkie swe posiad∏oÊci kolonialne.
O losach niektórych spornych tere-
nów (w tym przemys∏owych Górnego
Âlàska i Zag∏´bia Saary) mia∏y zadecy-
dowaç plebiscyty, natomiast Gdaƒsk
i K∏ajpeda przechodzi∏y pod nadzór
mocarstw. Traktat przewidywa∏ rów-
nie˝ demilitaryzacj´ Nadrenii oraz
rozbrojenie Niemiec, którym zezwolo-
no na posiadanie jedynie 100-tysi´cz-
nej, zawodowej armii, pozbawionej
ci´˝kiego sprz´tu. Dodatkowo Niemcy,
uznane za agresora, mia∏y wyp∏aciç
reparacje* wojenne, ustalone póêniej
na 132 mld marek w z∏ocie. Odr´bna
cz´Êç dokumentu (tzw. ma∏y traktat
wersalski) zobowiàzywa∏a paƒstwa
Europy Ârodkowej do przestrzegania
praw mniejszoÊci narodowych.

Postano-
wienia 
pokojowe

Podpisanie traktatu wersalskiego
przez delegacj´ niemieckà – obraz
z 1921 r. Ceremonia odby∏a si´
w Sali Lustrzanej pa∏acu w Wersalu
– tej samej, w której 48 lat wczeÊ-
niej zwyci´skie Prusy proklamo-
wa∏y Cesarstwo Niemieckie (por.
rozdz. 41). Tym sposobem po bli-
sko pó∏ wieku Francja wzi´∏a re-
wan˝ za upokorzenie z 1871 r.

Europa po I wojnie Êwiatowej w 1923 r.
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