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Marek Gałęzowski: Czy Piłsudski mógł w 1920
roku powstrzymać bolszewizm?

Czy Piłsudski mógł w 1920 roku
powstrzymać bolszewizm?
Spektakularne zwycięstwa nad Armią
Czerwoną pod Warszawą i nad
Niemnem, osiągnięte dzięki geniuszowi
Naczelnego Wodza Wojska Polskiego
Józefa Piłsudskiego i męstwu polskich
żołnierzy, przesądziły o sukcesie w
wojnie z bolszewicką Rosją – pierwszej i
jedynej wygranej wojnie Polski od
czasów odsieczy wiedeńskiej (1683) i
pokoju w Karłowicach (1699). 

Pozostawmy wynikające z niewiedzy lub złej woli twierdzenia, jakoby Piłsudski sprowokował
wojnę z Rosją ofensywą na Kijów, wielkomocarstwowymi rojeniami i antyrosyjską
fobią – pojawiające się bynajmniej nie tylko w komunistycznej propagandzie. Wiadomo, że
Piłsudski uprzedzał zaplanowane uderzenie na Polskę, gdyż przywódcy bolszewiccy
postawili sobie za cel „obalenie świata” i nie zamierzali w swoim marszu zatrzymać się na
Wiśle. Kiedy ponieśli klęskę i poprosili o pokój, Włodzimierz Lenin nie krył, że w przyszłości
bolszewicy i tak opanują Polskę. Piłsudski swoimi zwycięstwami ratował niepodległość
Polski i zatrzymał niszczącą nawałę ze wschodu. Agresywnemu i nieludzkiemu
bolszewizmowi przeciwstawił ideę wolności: „Jego idea, jego uparta walka o Polskę,
ojczyznę zgodnych narodów, a nie narodu, nawet akcent jego, gwałtownie litewski,
wszystko było potwierdzeniem idei polskiej […] inaczej i lepiej uniwersalnej niż Rosja z jej
okrutną rewolucją i totalizmem” – pisał Józef Czapski, a historyk Paweł Jasienica dodawał,
że ofensywa rozpoczęta wiosną 1920 r. stanowiła „próbę powrotu Europy w udręczone
strony”. 

Po II wojnie światowej zarzucano jednak Piłsudskiemu, że nie wsparł rosyjskich generałów
w ich walce z komunistami w czasie rosyjskiej wojny domowej, a później, w 1920 r., nie
poprowadził Wojska Polskiego do Moskwy i nie obalił rządów bolszewickich. Krytykę tę
upowszechnił po 1945 r. Józef Mackiewicz w swojej publicystyce i w powieści Lewa wolna.
Wybitny pisarz, czyniąc Marszałka głównym odpowiedzialnym za zlekceważenie
czerwonego reżimu, pomija jednak nie tylko kontekst ówczesnej sytuacji politycznej, lecz
także własne obserwacje wyrażone w książce Zwycięstwo prowokacji. Prawdą jest, że w
chwili największych sukcesów gen. Antona Denikina, niewątpliwie najwybitniejszego z
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białych dowódców, Piłsudski zaprzestał akcji zaczepnej przeciwko bolszewikom. W
osobistym liście, przesłanym 29 listopada 1919 r. Denikin zarzucił mu, że celowo wstrzymał
działania Wojska Polskiego, co pozwoliło Armii Czerwonej na zmuszenie do odwrotu białej
armii. „Dramatyczny list Denikina nie zawierał jednak żadnej nowej oferty politycznej, a
tylko przestrogę – ponure proroctwo” zagrożenia bytu Polski i zguby jej kultury – pisał
Andrzej Nowak , wybitny znawca wschodniej polityki Marszałka.

Fragment artykułu opublikowanego w „Biuletynie IPN” nr 5/2018.
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