
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/151724,Miroslaw-Szumilo-Geneza-traktatu-ryskiego-pazdziernikowy-rozejm-192
0-roku.html
2023-05-23, 00:23

Mirosław Szumiło: Geneza traktatu ryskiego –
październikowy rozejm 1920 roku

Zwycięstwo zbrojne nad bolszewikami w 1920 r. uratowało wprawdzie Polskę i
Europę przed barbarzyńskim komunizmem, nie przyniosło jednak rozstrzygnięć
politycznych, które dałyby Rzeczypospolitej trwałe fundamenty.

Zwycięska Polska zaprzepaściła w Rydze sukcesy militarne, pozostawiła pod sowieckim
reżimem 1–1,5 mln Kresowian i zdradziła sojuszników.

Traktat pokojowy między Rzecząpospolitą a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką
Sowiecką i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką podpisany 18 marca 1921 r.
w Rydze zakończył definitywnie wojnę z bolszewikami. Do dziś wywołuje on liczne dyskusje.
W rzeczywistości o jego głównych postanowieniach i kształcie geopolitycznym Europy
Wschodniej w okresie międzywojennym przesądziło wcześniejsze porozumienie
o zawieszeniu broni i preliminarnych warunkach pokoju z 12 października 1920 r.

Nie sposób zaprzeczyć, że Bitwa Warszawska uratowała w 1920 r. nie tylko Polskę, ale
i Europę przed barbarzyńskim komunizmem. Zwycięstwo to zostało jednak w ogromnej
mierze zaprzepaszczone podczas negocjacji z bolszewikami w Rydze. Mimo wygranych
zmagań zbrojnych Polska nie osiągnęła strategicznych celów wojny. Trafnie myśl tę ujął
historyk Norman Davies:

„W kategoriach obiektywnych trudno mówić o jakimś zwycięstwie. Żaden z celów
nieprzyjacielskich stron nie został osiągnięty. Bolszewicy nie wyrwali się z blokady,
nie sprowokowali wymarzonej rewolucji europejskiej […]. Polacy ani nie ustanowili
Federacji Kresowej, ani nie odbudowali państwa od morza do morza. Efektem wojny
polsko-bolszewickiej nie był więc kompromis, ale impas”.

Rozczłonkować Rosję

Aby należycie ocenić skutki rozejmu w Rydze, trzeba przypomnieć polskie cele wojny
wytyczone przez Józefa Piłsudskiego i ujęte w tajnym raporcie Naczelnego Dowództwa
Wojska Polskiego z 19 lutego 1920 r., dokumencie traktowanym jako oficjalne stanowisko
na ewentualne rozmowy pokojowe z bolszewikami. Sprawy wojskowe powiązano w nim
ściśle z politycznym planem Piłsudskiego. Głównym zamiarem strony polskiej było zatem
maksymalne osłabienie Rosji poprzez rozczłonkowanie jej na możliwie najwięcej państw
niepodległych ‒ takie rozwiązanie traktowano jako „najkorzystniejsze dla przyszłej
egzystencji Państwa Polskiego”. Za
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„narody, które wojskowo dowiodły już, iż potrafią stworzyć własną państwowość”

Naczelne Dowództwo WP uznało: Finlandię, Łotwę, Estonię, Ukrainę Naddnieprzańską,
Gruzję, Armenię i Azerbejdżan.

W kwestii granicy z Rosją sowiecką brano pod uwagę dwa warianty: minimum i maksimum.
W „planie minimum” granica miała przebiegać wzdłuż ówczesnej linii frontu obsadzonej
przez Wojsko Polskie. Na odcinku północnym (białoruskim) prowadziła ona wzdłuż rzek:
Dźwiny, Ułły i Berezyny do Bobrujska, a dalej na południe do Prypeci. Na odcinku
ukraińskim pozostawiała po polskiej stronie miasta Zwiahel (ob. Nowogród Wołyński)
i Lubar oraz część wschodniego Podola z Kamieńcem Podolskim i Płoskirowem (ob.
Chmielnicki).

„Plan maksimum” przewidywał powstanie sprzymierzonego państwa ukraińskiego, którego
zachodnia granica pokrywałaby się mniej więcej z granicą II Rzeczypospolitej, ustaloną
później w Rydze. Na północy zaś miała zostać osiągnięta linia Dźwiny i Dniepru.
W dokumencie Naczelnego Dowództwa WP stwierdzono:

„Granica ta jest pod każdym względem odpowiadająca wymaganiom strategicznym
i stawia Państwo Polskie w stosunku do Rosji w możności podjęcia akcji wojennej
na najważniejszy z dotychczasowych węzłów kolejowych Rosji
Europejskiej – Moskwę”.

Ukraińska klęska

Wiosną 1920 r. Piłsudski starał się niewątpliwie zrealizować „plan maksimum”. Kluczem
do zwycięstwa było, jak twierdził, opanowanie Ukrainy, ponieważ

„po pierwsze, Moskwa bez Ukrainy będzie zagrożona głodem; po drugie, jeśli
zawiesimy nad nimi groźbę zorganizowania się niepodległej Ukrainy, to tej groźby oni
nie będą mogli zaryzykować i będą musieli pójść na walną rozprawę”.

Celem operacyjnym wyprawy kijowskiej było możliwie szybkie sformowanie armii
ukraińskiej, która przejmie na siebie obronę Ukrainy i pozwoli tym samym przerzucić
większość sił polskich na północ. Po zdobyciu Kijowa Piłsudski zamierzał bowiem stoczyć
decydującą bitwę z głównymi wojskami Michaiła Tuchaczewskiego na Białorusi, aby
osiągnąć linię Dźwiny i Dniepru.

Dalszego marszu na wschód Piłsudski nie planował, ale wszystko wskazuje na to,
że w końcowej fazie wojny chciał wprowadzić do samodzielnej akcji złożony głównie
z Rosjan oddział gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza pod polityczną egidą Borysa
Sawinkowa i Rosyjskiego Komitetu Ewakuacyjnego (późniejsza nazwa: Rosyjski Komitet



Polityczny w Polsce). Po porażce „białych” i bolszewików mieli oni stworzyć nową,
demokratyczną „trzecią Rosję”. Jak sugeruje historyk Andrzej Nowak, szczytem marzeń
Naczelnika Państwa było doprowadzenie do takiej sytuacji:

„Petlura w Kijowie, Sawinkow w Moskwie, a Piłsudski w Wilnie jako stolicy
zjednoczonego na nowo terytorium Wielkiego Księstwa [Litewskiego],
odbudowującego swą historyczną unię z Polską”.

W opracowaniach dotyczących wojny polsko-bolszewickiej pomija się najczęściej
okoliczność, że 17 maja 1920 r. miało się rozpocząć natarcie polskiej 4. Armii w pasie
między Berezyną a Dnieprem w kierunku Mohylewa. W drugiej fazie operacji przewidywano
uderzenie na Witebsk i Orszę. W ten sposób zamierzano osiągnąć postulowaną linię
graniczną wzdłuż Dźwiny i Dniepru. Tymczasem jednak 14 maja bolszewicki Front Zachodni
Tuchaczewskiego uderzył jako pierwszy na północnym odcinku pod Połockiem i plan
Piłsudskiego legł w gruzach. Gdy ofensywę tę zdołano z trudem powstrzymać, załamał się
front ukraiński, ponieważ 1. Armia Konna Siemiona Budionnego przedarła się na polskie
tyły. Wojsko Polskie znalazło się w defensywie i cofało się aż na przedpola Warszawy.

Lenin chce szybkiego pokoju

W wyniku klęski w Bitwie Warszawskiej oraz przegranych bitew pod Komarowem i nad
Niemnem Armia Czerwona poniosła straty sięgające ponad 100 tys. poległych i wziętych
do niewoli. Na przełomie września i października 1920 r. Wojsko Polskie, wspierane przez
oddziały sojusznicze, parło do przodu na wszystkich odcinkach frontu, bolszewicy zaś
cofali się w nieładzie. Działania wojenne przerwał jednak brutalnie rozejm w Rydze,
a wysiłek oddziałów WP został w dużej mierze obrócony wniwecz.

Rozmowy pokojowe w stolicy Łotwy toczyły się od 21 września 1920 r. w bardzo szybkim
tempie. 12 października podpisano rozejm, który wszedł w życie 18 października.
Sprzymierzone oddziały polskie i ukraińskie dotarły wówczas na południowym odcinku
frontu do linii biegnącej 150 km na wschód od Zbrucza. Pokrywała się ona z grubsza
z „planem minimum” wytyczonym w lutym 1920 r., czyli linią, z której wyruszyła wyprawa
kijowska. Na północy zwycięskie Wojsko Polskie zajęło Mińsk i Słuck, a do osiągnięcia
„planu minimum”, czyli linii rzeki Berezyny, brakowało od 60 do 100 km.

W tych okolicznościach wydawało się oczywiste, że „plan minimum” powinien wyznaczać
zasięg polskich żądań w Rydze. Stało się jednak inaczej. To strona przegrana, czyli
bolszewicka, osiągnęła wszystkie swoje cele negocjacyjne, podczas gdy zwycięska Polska
poniosła totalną porażkę, zaprzepaściła sukcesy militarne i dopuściła się zdrady sojusznika.
Główna przyczyna fatalnego dla nas obrotu spraw tkwiła w składzie polskiej delegacji
pokojowej.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie bolszewikom zależało na szybkim podpisaniu rozejmu,



ich kierownictwo uznało bowiem za swojego najgroźniejszego wroga „białych” Rosjan gen.
Piotra Wrangla, nacierających z Krymu i południa Ukrainy. Kontynuowanie wojny na dwóch
frontach słusznie uznano za niemożliwe, toteż należało przerwać walki z Polską. 20
września 1920 r., w przeddzień rozpoczęcia rozmów w Rydze, przywódca bolszewickiej
Rosji Włodzimierz Lenin podkreślił konieczność zawarcia zawieszenia broni
z Rzecząpospolitą. Powiedział wówczas do swoich współpracowników:

„Teraz pozostaje nam tylko ich [Polaków] oszukać, gdyż nasze sprawy wojenne
wyglądają źle. Postaramy się kupić od nich zawieszenie broni. W ciągu najbliższego
miesiąca musimy za wszelką cenę skończyć z Wranglem”.

Sowieckie metody negocjacyjne

Polska delegacja na rozmowy pokojowe w Rydze składała się z dziesięciu pełnomocnych
przedstawicieli głównych stronnictw sejmowych i rządu. Na jej czele stał Jan Dąbski jako
ówczesny wiceminister spraw zagranicznych, a zarazem polityk Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Piast” ‒ człowiek uchodzący w środowiskach kresowych za pozbawionego
orientacji w kwestiach Rosji i bolszewizmu. Wśród parlamentarzystów dominującą rolę
odgrywali: reprezentujący endecję Stanisław Grabski, Norbert Barlicki z Polskiej Partii
Socjalistycznej oraz Władysław Kiernik z PSL „Piast”. Kierowali się wąskimi interesami
partyjnymi i dążyli za wszelką cenę do szybkiego zakończenia wojny, kompletnie
nie rozumiejąc dalekosiężnych koncepcji Piłsudskiego. Wyrazicielem idei federacyjnej był
tylko wybitny znawca tematyki wschodniej Leon Wasilewski.
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