
Wojna polsko-bolszewicka 
w latach 1919-1921

Autorzy:
Daria Bojko
Natalia Bojko
Kamil Polak
Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Opiekun:
Wiesław Choruży



W dniu dzisiejszym mija 93. rocznica
zawarcia pokoju w Rydze pomiędzy
bolszewicką Rosją i Polską. Pokój ten
zakończył kilkuletnią wojnę między tymi
państwami. Był on skutkiem zwycięstwa
Polaków nad armią bolszewicką.
Odrodzone po zaborach państwo
polskie przetrwało, marsz armii
czerwonej został zatrzymany na
przedpolach Warszawy.



Dzisiaj mija 93 lata od momentu
podpisania umowy pomiędzy Radziecką
Rosją i Polską. Na mocy tej umowy
Zachodnia Białoruś pozostała
w składzie Polski. Polska okupacja
terytoriów obecnych obwodów Gro-
dzieńskiego, Brzeskiego, częściowo
Mińskiego i Witebskiego trwała do 17
września 1939 roku.



Dzisiaj mija 93 lata od podpisania umowy
pokojowej w Rydze pomiędzy Sowietami
i Polską. Umowa ta, dzieląca ziemie
białoruskie, nie została poparta przez
żadne białoruskie ugrupowanie polityczne
tego okresu. Była ona potwierdzeniem
sprzecznych interesów polskich i biało-
ruskich, dawała Moskwie duże możliwości
działań politycznych w przyszłości.



Dzisiaj mija 93 lata od zawarcia
umowy ryskiej na mocy której Białoruś
została podzielona pomiędzy Rosyjską
Federacyjną Republiką Sowiecką
i Polską. Nie została urzeczywistniona
idea państwowości białoruskiej. Po
wschodniej stronie granicy, na
niewielkiej części dawnej guberni
mińskiej była stworzona Białoruska
Socjalistyczna Republika Sowiecka
a Zachodnia Białoruś weszła w skład
Polski bez żadnej autonomii.



Ogólna charakterystyka 
wojny polsko-bolszewickiej 

1919-1921



Działania wojenne zaczęły się w lutym 1919 roku.
W tym roku wojska polskie opanowały między
innymi Wilno i Mińsk, a w pierwszej połowie 1920
roku parły dalej, na kierunku południowo-
wschodnim wkroczyły do Kijowa. Bolszewicy po
umocnieniu swojej władzy, w połowie 1920 r. mogli
wykorzystać większe siły przeciwko Polsce, co
spowodowało odwrót wojsk polskich. Atak
bolszewicki został zatrzymany pod Warszawą,
a 15 sierpnia 1920 r. dzięki ofensywie znad
Wieprza udało się zaskoczyć bolszewików, złamać
ich hart ducha i następnie całkowicie ich
rozgromić w kilku bitwach. W dniu 18 marca 1921
roku po niespełna 3 latach walk podpisano pokój
w Rydze.



Jerzy Kossak, Cud nad 
Wisłą



Narracja historyczna

W obecnym czasie można stwierdzić, że istnieje jedna
historiografia polska i także polska narracja historyczna
w wielu zagadnieniach jest bardzo zbliżona. Taka sytuacja
istnieje niemal od ćwierćwiecza. Wcześniej istniała
historiografia oficjalna państwowa „Peerelowska”, niezależna
od władz krajowa „podziemna” i polska emigracyjna.

Natomiast obecną historiografię białoruską można porównać
z historiografią polską sprzed upadku PRL. Istnieje oficjalna
państwowa Republiki Białoruś, która w ostatnich latach jest
bezpośrednią kontynuatorką tradycji sowieckich,
marksistowskich. Kładzie ona nacisk na walkę klasową,
ogromny wpływ Rosji w dziejach ziem białoruskich (która
miała nieść postęp cywilizacyjny), braterstwo rosyjsko-
białoruskie, wręcz istnienie jednego narodu „ruskiego”. Datą
przełomową miał być przewrót bolszewicki 1917 roku,
a wydarzeniem fundamentalnym tzw. Wojna Ojczyźniana.



Obok istnieje - zwalczana przez struktury państwowe -
historiografia niezależna, nawiązująca do metodologii państw
demokratycznych, którą można nazwać niezależną, białoruską.
Z powodu różnorodnych nacisków struktur państwowych nurt
ten słabo przebija się do świadomości społecznej Białorusinów.
Głównie poprzez niezależne media i niskonakładowe publikacje.
W podręcznikach szkolnych i akademickich obowiązuje
historiografia oficjalna, państwowa.

Wyróżnić także można historiografię istniejącą poza
granicami Republiki Białoruś. Zaliczyć ją można do
historiografii niezależnej. Duży dorobek naukowy posiada
środowisko historyków, Białorusinów obywateli polskich
z Białegostoku, tworzących Białoruskie Towarzystwo
Historyczne (w Polsce). Są oni autorami publikacji
badawczych, periodyku oraz co ważne, syntez historii
Białorusi i Białorusinów. W nurcie tym znajdują się historycy
białoruscy z Białorusi zatrudnieni na uczelniach polskich.



Czwartym nurtem historiografii białoruskiej jest nurt
emigracyjny, tworzony przez historyków Białorusinów, którzy
znaleźli się wbrew swojej woli na emigracji po II wojnie
światowej w różnych państwach demokratycznych. Dorobek
tego środowiska jest pokaźny, w nim znajdują się między
innymi syntezy historii ziem białoruskich. Obecnie, z przyczyn
demograficznych, nurt ten przechodzi w przeszłość.



Historiografia polska

Polska narracja historyczna
odnośnie wojny polsko-bolszewickiej z lat
1919-1921 przedstawia to ważne
wydarzenie jako zwycięstwo Polaków nad
Rosją bolszewicką, powstrzymujące
rozpowszechnienie rewolucji bolszewickiej
w kierunku Europy Zachodniej.
Najważniejszym wydarzeniem jest tzw. Cud
nad Wisłą lub Bitwa Warszawska, bitwa
rozgrywająca się między 13 a 25 sierpnia
1920 roku.



W lutym 1919 r. zaczęło się wycofywanie się armii
niemieckiej z tzw. Ober Ostu. Do pierwszych starć między
Rosją bolszewicką a Polską doszło 13 lutego 1919 r. pod Berezą
Kartuską. Przewaga liczebna Polaków spowodowała przejęcie
Mińska i Wilna. W listopadzie 1919 r. Józef Piłsudski nakazał
wstrzymanie ofensywy na Rosję. Bolszewicy byli bliscy porażki,
ponieważ walczyli jednocześnie z gen. Denikinem, przywódcą
tzw. Białych, którzy pewni swego zwycięstwa nie zamierzali
respektować niepodległości Polski. W tym rozwoju wypadków
Piłsudski podjął negocjacje z bolszewikami. Oni zaś celowo je
opóźniali by po wygranej wojnie domowej skierować główne siły
na Polskę.



W Polsce ścierały się dwie koncepcje odnośnie wschodu.
Mianowicie program inkorporacji, sprzeciwiający się brnięciu na
tereny „niepolskie” (Narodowa Demokracja) i koncepcja
Federacyjna (Piłsudski) przewidująca utworzenie niepodległej
Białorusi, Ukrainy i Litwy powiązanych sojuszami z Polską.

Po zawarciu ugody z rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej
wojska polskie wraz z formacjami ukraińskimi zajęły w maju 1920 r.
Kijów. Po niespełna miesiącu uderzyła silna armia czerwona pod
dowództwem Budionnego. W tej trudnej sytuacji zwołano Radę
Obrony Państwa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Rządu
i Parlamentu. Na czele obrad stanął Józef Piłsudski. Sowieci
przeświadczeni o swoim zbliżającym się zwycięstwie odrzucali
wszelkie rozmowy pokojowe. Sam Tuchaczewski mówił, że droga do
światowej rewolucji wiedzie przez trupa Polski. Domagali się od
Polaków zredukowania liczby żołnierzy do 50 tys. i złożenia broni. Po
opanowaniu Białegostoku 28 lipca 1920 r. utworzony został
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Feliksem Dzierżyńskim
na czele.

Już na początku sierpnia 1920 r. armia bolszewicka dotarła
pod Włocławek i Toruń. Naczelny wódz dał rozkaz do
przegrupowania, którego celem była kontrofensywa. Głównym
zadaniem było utrzymanie Warszawy. Ciężar obrony stolicy
spoczywał na gen. Józefie Hallerze.



13 sierpnia 1920 r. Tuchaczewski przystąpił do
ostatecznego uderzenia na Warszawę. 16 sierpnia Polacy przystąpili
do kontrofensywy znad Wieprza. Sytuacja bolszewików stała się
dramatyczna. Bitwa pod Warszawą skończyła się 25 sierpnia 1920 r.
wielkim zwycięstwem Polaków. Wzięto do niewoli 66 tys. jeńców
a 25 tys. zostało zabitych lub rannych w walkach. Cios
czerwonoarmistom został jeszcze zadany 31 sierpnia 1920 w bitwie
pod Komarowem.

W dniach 22-28 września 1920 doszło do bitwy nad
Niemnem. Rozbite zostały duże siły bolszewików. Wobec zbliżającej
się zimy i braku możliwości ostatecznego pokonania Rosji
bolszewickiej Polacy zgodzili się na rozejm, który obowiązywał od 18
X 1920 roku.

18 marca 1921 roku podpisano traktat pokojowy w Rydze.
Ustalono wtedy granice na linii Dźwiny przez Białoruś do Zbrucza
i Dniestru. Uznano także panowanie bolszewików na Ukrainie. Pokój
ryski uniemożliwiał Piłsudskiemu prowadzenia polityki federacyjnej.
Polacy zrezygnowali z Mińska, który była gotowa oddać Rosja.
W wyniku tych decyzji za Polską granicą pozostawały miliony
rodaków.



Historiografia białoruska

Tak jak już mówiliśmy
białoruska narracja historyczna nie
jest jednorodna i różni się między
sobą.

Dominująca jest narracja
oficjalna, państwowa sięgająca do
tradycji sowieckiej i metodologii
marksistowskiej.

Ten opis wojny polsko-
bolszewickiej mocno różni się od
polskiej narracji historycznej;
oczywiście daty i fakty pozostają te
same. Jednak różna jest ich interpre-
tacja. Według tej historiografii wojna
zaczęła się w lutym 1919 r., wówczas
Polska przy poparciu Entanty
rozpoczęła działania zbrojne
przeciwko sowieckiej Rosji.



Pierwszą ofiarą polskiej agresji stała się Białoruska
Socjalistyczna Republika Radziecka (faktycznie 16 stycznia
1919 r. BSRR decyzję komunistów moskiewskich przestała
istnie, powołano tzw. Litbieł). Polskie struktury wojskowo –
administracyjne nazwane są okupacyjnymi. Pisze się
o wielkim wysiłku organizacyjnym władz sowieckich
i mobilizowaniu do armii czerwonej tysięcy komunistów,
tworzeniu oddziałów partyzanckich do walki z Polakami.
Ofensywa sowiecka z maja 1920 r. jest nazwana
wyzwoleńczą, kończącą okupację polską. Podkreśla się, że
w końcu lipca armia czerwona weszła na terytorium Polski,
a 30 lipca 1920 r. w Białymstoku powołano polską władzę
komunistyczną i zaczęto tworzyć Polską Armię Czerwoną.
Przyczyny porażki z sierpnia 1920 r. upatruje się w zbyt
optymistycznej ocenie ,,rewolucyjnej gotowości
przemysłowego proletariatu i chłopstwa polskiego”
w udzielaniu pomocy armii czerwonej. Wojna zakończyła się
zawieszeniem broni w październiku 1920 r. i traktatem
ryskim z marca 1921 r. Ocenia się, że okupacja polska
trwała do 17 września 1939 r.



Białoruska historiografia
niezależna (od władz), nieco
inaczej ocenia wydarzenia tej
wojny. Zauważa ówczesną
skomplikowaną sytuację po-
lityczną. Przejmowanie władzy
przez bolszewików, zagrożenie
odradzającej się Polski ze strony
bolszewickiej Rosji i Niemiec.
Szeroko opisuje starania
białoruskich działaczy naro-
dowych w próbie budowy własnej
państwowości, wielką złożoność
tych procesów. Początek działań
wojennych z lutego 1919 roku
ocenia jak początek próby
eksportu bolszewickiej ideologii
na zachód.



Przy opisie ruchu wojsk obu stron używa się sformułowań ofensywa,
zajęcie miasta, terytorium. Terytoria zajęte przez wojsko polskie
do wiosny 1920r. tj. po linii Borysów, Połock, Dźwińsk ocenia się
jako okupowane. Zauważa się ,,milczące porozumienie” z pierwszej
połowy 1920 r. kiedy to Lenin gotów był oddać wszystkie ziemie
Litbiełu Polsce. Ocenia się, że Piłsudski nie poparł ówczesnej
ofensywy Denikina, aby potem dzielić się z Leninem ziemiami
białoruskimi i ukraińskimi. Krytycznie ocenia się rządy polskie do
połowy 1920 r. zauważa się pogląd ówczesnych polskich władz, które
widziały w ziemiach zamieszkałych przez ludność białoruską
wyłącznie Kresy Wschodnie a ludność miejscowa jako
,,kresowiaków”. Bardzo krytycznie ocenia się likwidację przez nowe
władze polskie szkolnictwa białoruskiego, które zaczęło powstawać
od momentu wkroczenia Niemców w 1915 roku. Rozmowy pokojowe
kończące wojnę nazywają się dzieleniem przez Rosję bolszewicką
i Polskę ziem białoruskich. Krytycznie ocenia wynik starań części
działaczy białoruskich, którzy w czasie tej wojny popierali stronę
polską. Starania te nie przyniosły żadnego efektu, a Polska
zrealizowała koncepcję inkorporacyjną narodowej demokracji.



Historiografia białoruska
z Polski metodologicznie jest taka
sama jak historiografia polska.
Widzi złożoność ówczesnych
wydarzeń, ekspansjonizm bolsze-
wickich idei rewolucyjnych, różno-
rodność etnograficzną, społeczną,
konfesyjną ziem zamieszkałych
przez ludność białoruską, dążenia
polityczne Polaków, trudne warunki
budowania białoruskiej tożsamości
w tym aspiracji politycznych.
Konflikt ocenia się jako wojnę
polsko-bolszewicką, w znaczącej
mierze ponad głowami Białorusinów.
Szeroko opisuje realizację
koncepcji polskich polityków.
Ocenia się, że J. Piłsudski
rzeczywiście w 1919 r. chciał
realizować koncepcję federacyjną i
miał poparcie większości działaczy
białoruskich.



Jednak brak było zrozumienia jej przez wojsko i znaczną cześć
polityków polskich, którzy faktycznie prowadzili politykę
inkorporacyjną, wrogą wobec ludności białoruskiej. Politykę władz
polskich z 1919 r. i 1920 r. ocenia się bardzo krytycznie, jako
mającą cechy okupacyjne.

Traktat ryski ocenia się jako akt podziału ziem
białoruskich, z którym żadne białoruskie ugrupowanie polityczne
w II RP nie pogodziło się. Był on też potwierdzeniem rozbieżności
białorusko-polskich interesów politycznych w tym okresie i dawał
duże możliwości wpływania na przyszłe wydarzenia ze strony
Moskwy.



Białoruska historiografia emi-
gracyjna wojnę z lat 1919-1921
ocenia jako polsko-bolszewicką
rywalizacje o wpływy na ziemiach
białoruskich. Podkreśla się starania
białoruskich działaczy politycznych
w budowaniu własnej państwowości
w tym bardzo trudnym okresie.
Traktat ryski miał być aktem
podziału pomiędzy Rosją bol-
szewicką i Polską ziem białoruskich
a idea państwowości białoruskiej nie
była w tym czasie w pełni urze-
czywistniona.



Porównanie historiografii 
polskiej i białoruskiej



Daty np. luty 1919 r., 15 sierpnia 1920 r., 
18 marca 1921 roku.

Wydarzenia: początek wojny, bitwa 
warszawska, bitwa niemeńska, 
podpisanie pokoju w Rydze.

Postacie historyczne: Józef Piłsudski, 
Włodzimierz Lenin, Michaił 
Tuchaczewski, Siemion Budionny

Podobieństwa:



Różnicepolskie
• obrona przed 

bolszewickim 
ateizmem i 
wrogą ekspansją

• zatrzymanie 
agresji 
bolszewickiej

• okupacja 
bolszewicka

• stabilizacja 
granicy 
wschodniej

• zatrzymanie 
pochodu 
bolszewickiego

• Kresy 
Wschodnie

białoruskie
• np. agresja polska

• wyzwolenie, 
słabość postaw 
rewolucyjnych 
w Polsce

• podział Białorusi
• rozwój postaw 

rewolucyjnych 
w Europie

• Zachodnia Białoruś

Interpretacje przyczyn

Intepretacja faktów

Interpretacja 
skutków 
wydarzeń

Nazewnictwo 
terytoriów
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