MARSZAŁEK

MŁODOŚĆ
Mieczysław Opałek

MODRZEWIOWY DWÓR
Szumią stare lipy dawny pacierz swój,
Wśród wonnego kwiecia dzwoni pszczelny rój.
Z zagajników bije ptasząt wdzięczny chór,
Pomiędzy lipami modrzewiowy dwór.
Dawny dwór szlachecki, skarbiec wielkich cnót,
Gniazdo skąd się wiedzie staroświecki ród.
Gniazdo skąd wyleciał na rycerski szlak,
Z orlich piór poszumem, dziwnej mocy ptak.
Brygadier Piłsudski, wódz i władny pan –
Przezeń nam wolnością skwitnie polski łan...
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Sprawiedliwość dziejowa zrządziła, że odbudowanie niepodległego
Państwa Polskiego zostało na wieki związane z imieniem człowieka, którego dusza zjawiła się i ukształtowała w czasach najmroczniejszych i okolicach najbardziej uciemiężonych Ojczyzny naszej.
Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku we wsi Zułowie w powiecie
Święciańskim na Wileńszczyźnie.

Rodzice marszałka: Maria z Billewiczów (1842-84), Józef Piłsudski (18331902)

O dzieciństwie sam Józef Piłsudski pisze:
„Było to we dworku szlacheckim na Litwie, jakie dziesięć lat po powstaniu. Wrażenie wieszatielskich sądów Murawiewa było jeszcze tak
świeże, że ludzie drżeli na widok munduru czynowniczego, a twarze ich
ściągały się, gdy w powietrzu zabrzmiewał dzwonek zwiastujący przybycie
którego z przedstawicieli władzy moskiewskiej. W tym to czasie matka
moja wyciągała niekiedy z jakiejś kryjówki, jej tylko wiadomej, kilka książek, które odczytywała, ucząc nas, dzieci, pewnych ustępów na pamięć.
Były to utwory naszych wieszczów. Tajemnica, którą te chwile były otaczane, wzruszenie matki, udzielające się małym słuchaczom, zmiana deKRESOWE STANICE
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Zułów (pow. Święciański) po pożarze w roku 1874. Majątek Piłsudskich odziedziczony po Billewiczach, miejsce urodzenia marszałka.

koracji, jaka następowała z chwilą, gdy niepożądany jaki świadek trafiał
przypadkowo na nasze rodzinne konspiracje, wszystko to zostawiało niezatarte wrażenia w naszym umyśle...”1
„I teraz jeszcze tkwi mi w pamięci psalm: „Będzie Polska w imię Pana...”, jakim kończono zawsze nasze tajne domowe zebrania...” – dodaje w
swym pamiętniku Bronisław, starszy brat Józefa.
Ojciec Piłsudskich, też Józef, były komisarz powstańczy na Żmudzi,
wykształcony agronom, zajęty gospodarstwem, sprawami społecznymi,
pracą naukową, mało udzielał się rodzinie. Wychowywała dzieci głównie
matka, p. Marja, z domu Billewiczówna. Gorąca patriotka, charakter silny,
prawy, wzniosły, „nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu
i zawodów z powodu upadku powstania, owszem, wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny...” –
pisze J. Piłsudski. 2
1

Józef Piłsudski. Pisma – Mowy – Rozkazy. Wydanie zbiorowe. T. II „Bibuła”, str. 52.
Józef Piłsudski. ibid. Wydanie zbiorowe prac. Tom II. „Jak stałem się socjalistą” str. 4. Inne szczegóły z życia rodziny Piłsudskich czerpię z opowiadań i listów Bronisława Piłsudskiego, ze wspomnień pani Marii Piłsudskiej, pierwszej żony Marszałka, oraz ze wskazówek
udzielonych mi przez p. Marię Paszkowską.
2
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Zułów. Po lewej oficyna, gdzie rodzina Piłsudskich mieszkała po pożarze,
z prawej stary lamus.

Uczynna, wyrozumiała a jednocześnie wymagająca od siebie i dzieci,
była w spełnianiu obowiązków twarda i czysta jak diament. Wywierała
ogromny wpływ na dzieci i swoje otoczenie. Marszałek Piłsudski wiele lat
później tak o tym mówi:
– Gdy jestem w rozterce ze sobą, gdy wszyscy są przeciwko mnie, gdy
wokoło podnosi się burza oburzenia i zarzutów, gdy okoliczności nawet są
pozornie wrogie moim zamiarom – wtedy pytam się samego siebie, jakby
matka kazała mi w tym wypadku postąpić i czynię to, co uważam za jej
prawdopodobne zdanie, za jej wolę, już nie oglądając się na nic...
Umarła pani Piłsudska młodo, mając zaledwie lat 40-ci. Już przedtem
wielki pożar w Zułowie w 1874 r., który zniszczył dom mieszkalny,
wszystkie budynki gospodarcze i ogromną połać lasu, zrujnował bogatych
do niedawna Piłsudskich i zmusił ich zamieszkać w Wilnie. Synowie,
kształceni dotychczas w domu, wstąpili do rządowego gimnazjum. Tu dopiero Józef Piłsudski zapoznał się z męką, o której dotychczas wiedział z
legendy i poezji. Systemu szkolnego używała pedagogika rosyjska Pobiedonoscewa za młot miażdżący słabe charaktery. Ze szczególną lubością
stosowano jej metody w Polsce. Szpiegostwo, dręczycielstwo, ucisk, podkup, zachęcanie do rozpusty i pijaństwa z jednej strony; z drugiej – prześladowanie za zły akcent rosyjski, za „niedość wieliko-russkij duch” w napisanym ćwiczeniu, za prawość, za czystość obyczajów... Nieustanne napaści na Polskę, zohydzanie jej przeszłości, naigrawanie się z nieszczęsnej teraźniejszości – boleśnie raniły dumną duszę chłopca wychowanego na poezji romantycznej i Plutarchu.
– Dla mnie stosunki te, ta ciągła trwoga, ciągłe kłamstwo, były czemś
okropnem. Cały czas w szkołach cierpiałem niezmiernie... I nawet długo
potem, gdy nawiedzała mnie we śnie zmora, to przybierała kształty rosyjKRESOWE STANICE
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skiego nauczyciela!.. –
wspominał nieraz Józef
Piłsudski. – Uczucie
przygnębienia, uczucie
niewolnika, którego w
każdej chwili jak robaka zgnieść mogą, leżały
mi na sercu kamieniem
młyńskim. 3
Takie uczucia po
krwawo
stłumionym
powstaniu opanowały
na długo całe społeczeństwo polskie. Rozpacz, poniżenie, bezsilność rwą na strzępy duszę polską. Śmiertelna
potrzeba ulgi, konieczność uciszenia wewnętrznej
rozterki
stwarzają dzikie teorie
przystosowania się do
niewoli. Mówi się wyniośle z katedry profesorskiej i w prasie:
„Poco nam państwo!
Niech inni będą żandarmami, żołnierzami,
Bronisław (stoi) i Józef – bracia Piłsudcy w wieku
policjantami, urzędnidziecięcym
kami – wszystkiem
tem, co uciska życie!
My będziemy szlachetnym narodem twórców – kupcami, rolnikami, przemysłowcami, rzemieślnikami, uczonymi, artystami... Zachowajmy tylko
obyczaj, ziemię i język!”
Głośno potępiano dawniejsze próby zrzucenia jarzma. Niepodległość
ogłoszono za szkodliwe, niebezpieczne marzenie. I ona istotnie stała się jeno świetlanym marzeniem dla całych pokoleń, ukryła się w cichych modli3

Józef Piłsudski. Wydanie zbiorowe, T. II, str. 6.
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Józef Piłsudski w gimnazjum wileńskim

twach kobiet, w tajonych rojeniach poetów, w czułych sercach dziecięcych...
Co jednak miał uczynić w tych warunkach ze swoją dumną duszą młodziuchny „Ziuk?” – Tak zwali rodzice, rodzeństwo i domownicy przyszłego Marszałka Polski. Podświadomie już wtedy wyczuwał on, że nie pogodzi się nigdy z hańbą zaprzaństwa, nie wytrzyma piwnicznej atmosfery
niewoli, mroku wiecznego poddaństwa...
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Michał Nagoda

ZIUK
...a po południu co dzień bawimy się z braćmi w wojnę,
ja zawsze jestem Wodzem; wróg boi się ze mną zmierzyć
(potem nocami miewam sny dziwne, sny niespokojne:
gdzieś, w szarej burce, konno, jadę na czele żołnierzy...)
wieczorem czytuję książki: o wielkich królach, o bitwach
i wiersze (w górze, na półce pięć grubych tomów: Słowacki)
albo siadamy wszyscy skupieni jak do modlitwy
z ściśniętym sercem słuchać opowiadania Matki.
Matka nam mówi o Polsce; jakoś tak prosto i szczerze
o bohaterach mówi, co wielcy, co nieśmiertelni,
że taki był książe Józef, co zginął w dalekiej Elsterze,
że był Naczelnik Kościuszko, pamiętaj – mówi – NACZELNIK!!!
Potem o jakimś powstaniu, szaleńczem, tragicznem, stłumionem...
Sybir i lochy więzienne, tęskniących wygnańców smutek...
(cóż? szklane lody Syberii może i mnie będą domem,
może i za mną się zawrą więzienia bramy okute?...)
gra kurant... Matka kończy choć jeszcze, jeszcze Ją proszę,
po głowie chodzą mi w myślach ci z powstań, z książek i wierszy,
za oknem skarży się wicher i borów litewskich poszum,
czuję, jak pożar buntu rozrasta się w mojej piersi.
Wiem, że Polacy się jeszcze zerwą i błysną orężem,
że bagnetami przemówią legiony całe z okopów,
wiem, że i ja z nimi będę... dorosnę! pomszczę! zwyciężę!
wolna się Polska rozdzwoni łukiem oskardów i młotów...
W materiale wykorzystano tekst Wacława Sieroszewskiego, wiersze
Mieczysława Opałka i Michała Nagody oraz zdjęcia Jana Bułhaka. Całość
opracował Janusz Szuba.
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