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myÊla∏ o ustanowieniu w Wilnie stoli-
cy paƒstwa litewskiego po∏àczonego
unià z Polskà, ale jego propozycje tra-
fi∏y w pró˝ni´. Tymczasem w lipcu
1920 r. miasto zaj´li ponownie bolsze-
wicy, którzy nast´pnie przekazali je
Litwinom w zamian za pomoc w wal-
ce z Polakami. Po odparciu ofensywy
radzieckiej Józef Pi∏sudski zdecydo-
wa∏ si´ na odzyskanie Wilna. Aby nie
naraziç si´ na pot´pienie opinii mi´-
dzynarodowej, w paêdzierniku 1920 r.
zaaran˝owa∏ „bunt” gen. Lucjana ˚eli-
gowskiego – rzekomo samowolnà wy-
praw´ oddzia∏ów polskich z∏o˝onych
z mieszkaƒców Kresów na Wileƒ-
szczyzn´. „Zbuntowane” oddzia∏y z ∏a-
twoÊcià opanowa∏y ca∏y region, na
którym powsta∏o kad∏ubowe paƒstew-
ko, faktycznie kontrolowane przez
Polsk´ – Litwa Ârodkowa. W lutym
1922 r. jej w∏adze, zdominowane przez
Polaków, zadecydowa∏y o przy∏àczeniu
Wileƒszczyzny do Rzeczpospolitej. Li-
twa nie uzna∏a tego aktu i przez na-
st´pnych 16 lat nie nawiàza∏a kontak-
tów dyplomatycznych z Polskà.

Dramatyczny rok 1920

Kszta∏tujàc swà granic´ wschodnià, Polska musia∏a zajàç stanowisko wobec
sytuacji w Rosji. Ju˝ na poczàtku 1919 r. dosz∏o do walk z bolszewikami,
którzy realizujàc program rewolucyjnej ekspansji, posuwali si´ na zachód
w Êlad za cofajàcymi si´ Niemcami. Plany podboju Europy, wysuwane przez
w∏adze komunistyczne, pokrzy˝owa∏a jednak wojna domowa w Rosji (por.
rozdz. 51). Wykorzystujàc zaanga˝owanie Armii Czerwonej w walki z „bia-
∏ymi” genera∏ami, wojska polskie opanowa∏y do koƒca 1919 r. rozleg∏e ob-
szary Bia∏orusi, Wo∏ynia i Podola. W planach Józefa Pi∏sudskiego zdobycze
te mia∏y pos∏u˝yç do utworzenia na wschodzie paƒstw buforowych*, odgra-
dzajàcych Polsk´ od Rosji. W kwietniu 1920 r. z rozkazu polskiego Wodza
Naczelnego rozpocz´∏a si´ wyprawa na Kijów, majàca na celu osadzenie
w mieÊcie przyjaznego Polsce rzàdu ukraiƒskiego, pod przewodnictwem
atamana* Semena Petlury. Po wycofaniu si´ Armii Czerwonej wojska polskie
zaj´∏y bez walki stolic´ Ukrainy, ale miejscowa ludnoÊç nie chcia∏a poprzeç
marionetkowych w∏adz. Tymczasem pod koniec maja bolszewicy przeszli do
kontrofensywy i rozerwali rozciàgni´tà lini´ frontu. Cofajàce si´ chaotycz-
nie armie polskie nie zdo∏a∏y powstrzymaç przeciwnika, który pod koniec
lipca przekroczy∏ Bug i ruszy∏ na Warszaw´. Los Polski wydawa∏ si´ przesà-

Wojna 
z bolsze-
wikami

Walka o granice odrodzonej Polski, 1918–1922.

Wkroczenie wojsk pol-
skich do Kijowa. Pierwszy
patrol wjecha∏ do cen-
trum... zarekwirowanym
tramwajem. Opanowanie
Kijowa wywo∏a∏o w Polsce
powszechny entuzjazm.
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