MARSZAŁEK

Odzyskanie niepodległości (cz. IV)
W lipcu 1916 roku Józef Piłsudski podał się do dymisji z dowództwa
I Brygady, uzasadniając to całym szeregiem powodów natury wojskowej
i politycznej. Krok ten wywołał wielkie wrzenie w kołach legionowych,
a gdy w dodatku Niemcy przenieśli pułki legionowe na swój front do Baranowicz, wszczął się w całym kraju silny ruch antyokupacyjny. W rezultacie
Austria i Niemcy ogłosiły słynny ukaz niepodległościowy 5 listopada 1916
roku, powołały tymczasową Radę Stanu, do której składu Józef Piłsudski
został zaproszony jako Minister Wojny. Na tym stanowisku Piłsudski wyzyskiwał zręcznie antagonizmy austro-niemieckie, lecz swe wysiłki skierował głównie na wzmocnienie i rozwój POW. Pod umiejętnym jego sterem organizacja ta objęła cały kraj i osiągnęła wysoki stopień wojskowego
wyszkolenia. W samej Warszawie było 8 batalionów w chwili oddania
POW do rozporządzenia Tymczasowej Rady Stanu. Niemieccy oficerowie
obecni na generalnych manewrach POW, gdzie Piłsudski pokazał im zresztą tylko połowę swoich kadr, byli zachwyceni i zaniepokojeni tą nową siłą. Zażądali od Regentów, aby ci wcielili ją do resztek legionów, przeobra18
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Brygadier Piłsudski przyjmuje defiladę warszawskiej POW po ćwiczeniach
w roku 1917

żonych w pomocnicze wojsko niemieckie pod nazwą Wehrmachtu.1 Tymczasem Rosja słabła i rozpadała się coraz bardziej. Piłsudski postanowił
wyraźnie zwrócić swą politykę przeciw okupantom i próbował już wówczas porozumiewać się z Państwami Ententy, choć te jeszcze wierzyły w
Rosję. Dopiero rewolucja rosyjska zmieniła stosunek tych państw do Polski. Wojsko polskie, powstałe na froncie rosyjskim z polskich oddziałów
armii moskiewskiej, ogłosiło 17 czerwca Piłsudskiego swym wodzem duchowym. W sferach POW-iackich gorączkowo przemyśliwano o sposobach
przewiezienia Piłsudskiego i Sosnkowskiego do zgromadzonej pod Bobrujskiem, dobrze zaopatrzonej w broń i amunicję kilkudziesięciotysięcznej
armii Dowbora-Muśnickiego. Projektowane było użycie samolotów, lecz,
czy nie dość zręcznie robiono przygotowania i Niemcy dowiedzieli się o
nich, czy też chcieli raz na zawsze uniemożliwić pojawienie się Piłsudskiego na czele wrogich sobie wojsk, dość że zażądali przede wszystkim przysięgi od Legionów, po której miał nastąpić przymusowy pobór rekruta,
gdyż akcja werbunkowa NKN nie powiodła się dzięki energicznemu przeciwdziałaniu POW – Tymczasowa Rada Stanu 3 lipca uchwaliła przysięgę
1

W kilka lat później, po Traktacie Wersalskim, Niemcy wzorowali się przy organizacji swoich tajnych sił wojskowych na znienawidzonych przez siebie i ściganych niemiłosiernie „POW-ejach” Piłsudskiego.
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Komenda naczelna POW w roku 1917. Siedzą: Sławek, Krok-Paszkowski,
Sosnkowski, Piłsudski, Kasprzycki i Zdanowicz-Opieliński. Stoją: Libicki, Gąsiorowski, W. Jędrzejewicz, Miedziński, Hempel, Skwarczyński

„na braterstwo broni i wierną służbę” z armiami Niemiec i Austro-Węgier
od Legionów odebrać. Piłsudski wypowiedział się przeciw zaprzysiężeniu
Legionów i ustąpił z Rady Stanu. Legioniści przysięgi odmówili. Nad głową Piłsudskiego zachodził już cień więzienia. Do jawnej walki nie chciał
jednak doprowadzić. Kiedy przyszła na parę dni przed 9 lipca (termin przysięgi) do Komendanta delegacja oficerów I Brygady z prośbą, aby im pozwolił przeciwstawić się z bronią w ręku grożącemu legionom internowaniu w obozach jeńców, odpowiedział surowo:
„Nie czas! Chwila nieodpowiednia. Naród znękany rekwizycjami, wygłodzony, wystraszony represjami nie powstanie, nie podtrzyma was. Może
tu i ówdzie zbuntuje się jaka szczególnie rabowana wieś, jakie szczególnie
pokrzywdzone miasteczko, ale ogół już przyzwyczaił się do nowych panów, do nowej niewoli... Powstaną Peowiacy, lecz i was i ich Niemcy
zgniotą... Teraz, gdy wojnę z Rosją wygrali, myśmy im niepotrzebni, chcą
się nas pozbyć... I nie tylko Legionów, lecz całej sprawy polskiej... Wasz
bunt byłby pretekstem do zniszczenia całego kraju... Postąpiono by z nami
jak z Belgią, gorzej niż z Belgią... Bo w Belgii kobiety i dzieci strzelały,
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broniły się, a u nas nikt by się nie bronił... Nie mogę wam dać swego pozwolenia, przeciwnie: nastaję, abyście się nie bronili... Żołnierz jestem, rozumiem was i ciężko mi dać wam ten rozkaz, ale... szliście na pola bitew
umierać za Ojczyznę, teraz idźcie za nią do więzienia...”
Nic więcej nie dodał, lecz ci, co go znali, wiedzieli dobrze jak postąpi.
„Nie miałem wówczas niczego do wygrania jak tylko moją własną
śmierć. Przez chwilę wahałem się, czy nie zrobić akcji z bronią w ręku.
Zdecydowałem jednak, że wówczas jeszcze pora nie była odpowiednia, że
walka była beznadziejna, za którą odpowiadać musiałoby całe społeczeństwo. Przez chwilę myślałem, czy nie pójść na taką metodę: na terenie okupacji austriackiej myślałem o zajęciu z bronią w ręku Dęblina i trzymaniu
go aż do wymuszenia nowych układów. Brak moich najpewniejszych pułków w okolicy Dęblina sprawił, że porzuciłem ten plan. Miałem decyzję
wyjechania do Rosji i nawet przygotowywałem sobie drogę. Ale tu znowu
honor wodza mnie zatrzymał. Napisałem wówczas do Beselera list, że chcę
dzielić los internowanych moich żołnierzy...”2
Zanim jednak list doszedł do rąk Beselera, Piłsudski został przez Niemców porwany i wywieziony do Magdeburga 22 lipca 1917 r. Aresztowanie
to zostało przyśpieszone przez zwrócenie się paru rodaczek publicznie
w pismach do władz niemieckich o aresztowanie Piłsudskiego. W Magdeburgu w zupełnym odosobnieniu, pozbawiony gazet i jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym, przesiedział Komendant Piłsudski przeszło
rok. Uwolnił go stamtąd pogrom Niemiec i związana z nim rewolucja.
W Magdeburgu napisał Komendant jedną z najpiękniejszych swoich
książek „Moje pierwsze boje”, dużo przebolał i przemyślał. Życiu Jego
groziło ciągłe niebezpieczeństwo, był zdany na łaskę i niełaskę bezlitosnego wroga, ale cień Jego, z murów pruskiego więzienia kładł nieprzełamaną
zaporę wszelkim ugodowym niemiecko-polskim zakusom. Wiele bolesnych ciosów w najdotkliwszych momentach zadała z tego powodu okupantom „niewdzięczność polska”. Energiczna działalność POW na Ukrainie i Białorusi, na tyłach armii niemieckiej, oraz mobilizacja POW
w Królestwie, w chwili przygotowywania przez Niemców „drugiej Marny”, więzi siły niemieckie w Polsce. W lecie 1918 roku politycy legionowi
wyjeżdżają do Rosji, aby porozumieć się z gen. Lavergne, szefem wojskowej misji francuskiej. W armii austriackiej na froncie włoskim zaczyna się
szybki rozkład dyscypliny; pułki maruderów zwane „zielonymi”, w których
2

Mowa krakowska s. VIII. 1922 r., cytowana według książki Jana Starzewskiego
„Józef Piłsudski” str. 161.
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Przyjazd Komendanta Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy 10 listopada
1918 roku

niemałą rolę odgrywają wcieleni do armii austriackiej legioniści – uchodzą
gromadami z linii bojowej do domu. Po załamaniu się Bułgarii i porażce
Niemiec 31 października 1918 r. POW wraz z byłymi legionistami rozbrajają wojska austriackie w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, opanowują
twierdze, zabierają składy wojskowe, co daje podstawy do tworzenia armii
polskiej. W pierwszych dniach listopada to samo uczyniło POW w Lublinie
oraz innych miastach, zajętych przez Austriaków. 6 listopada powstaje
w Lublinie pierwszy Rząd Niepodległej Republiki Ludowej. Ale w Warszawie i na lewym brzegu Wisły jeszcze panują Niemcy, społeczeństwo
jeszcze się waha – Rada Regencyjna rozpędza gabinet Świerzyńskiego,
który robi nieśmiały krok w duchu usamodzielnienia się od Niemców.
Rydz-Śmigły wysyła z Lublina pełnomocników z rozkazem wszczęcia
walki orężnej z Niemcami na ulicach Warszawy... W całym kraju niesłychane wzburzenie i rozprzężenie, grożące chwilami przerodzeniem się
w wojnę domową... Pojawienie się 11 listopada w Warszawie J. Piłsudskiego uśmierza wrzenie. Wszystkie oczy i wszystkie serca zwracają się ku
niemu z nadzieją i wiarą. Rada Regencyjna przelewa na niego władzę.
Uznany jest przez wszystkich za Naczelnika Państwa z władzą dyktatorską.
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Dekoracja oficerów krzyżem Virtuti Militari za rozbrajanie Niemców w 1918 roku

Natychmiast wysyła do wszystkich państw Europy i Ameryki deklarację
o powstaniu niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i prosi o uszanowanie
Jej granic i suwerenności. Wstrzymuje to wysłanie do Polski okupacyjnej
armii francuskiej, angielskiej i włoskiej, co fatalnie wpłynęłoby na odbudowę gospodarczą i polityczną Państwa Polskiego, uszczupliło nasze granice do linii Curzona i obciążyło olbrzymimi kosztami. Józef Piłsudski swymi skromnymi siłami i umiejętnym ich użyciem przeprowadza rozbrojenie
50.000 Niemców, którzy składają broń i opuszczają bez boju Królestwo
Polskie, wierząc słowu Piłsudskiego, którego znają z pól bitewnych, że pozwoli im spokojnie odejść do ojczyzny. Piłsudski stawia warunek, żeby
ogromna, parusettysięczna armia niemiecka z Ukrainy nie przechodziła
przez teren Polski, lecz okrążyła go kolejami przez Białoruś i Litwę. Niemcy zgadzają się, lecz wiarołomnie napadają na Łomżyńskie, grabiąc i mordując ludność. Piłsudski każe POW-kom stawić opór i grozi Niemcom represjami. Pod Białą Siedlecką odbywa się nierówny bój, paruset POW-ków
ginie, lecz Niemcy cofają się... W Warszawie Piłsudski usiłuje stworzyć
Rząd, składający się z przedstawicieli wszystkich zaborów i wszystkich
warstw społeczeństwa polskiego. Cały swój potężny wpływ i niepospolity
umysł poświęca idei zespolenia rozdartego narodu w twórczej pracy budownictwa Państwa.
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Wilno w kwietniu 1919 r. Naczelnik państwa Piłsudski po mszy dziękczynnej w
Ostrej Bramie

Oto co sam mówi o tych swoich wysiłkach:
„Jeszcze będąc w Magdeburgu starałem się obliczyć wszelkie możliwości, związane z wynikiem wojny. Na wypadek przegranej Niemiec oczekiwałem, iż Polska będzie otoczoną ze wszystkich stron krajami i państwami,
znajdującymi się w stanie chaosu i poszukiwania nowych dróg dla życia
publicznego. Na ten wypadek, sądziłem, wszystko zależy od tego, kto
pierwszy zdoła dom swój urządzić tak, by dla zmęczonych długoletnią
wojną i chaosem wewnętrznym ludzi stanowił on wygodne i spokojne
miejsce odpoczynku i pracy pokojowej, możliwym zaś to być mogło jedynie przy praworządnych stosunkach, wolnych od samowoli czy to indywidualnej czy zbiorowej.
Dlatego też, gdy stanąłem na ziemi polskiej i losy złożyły mi w ręce kierownictwo sterem nawy polskiej, zdecydowałem natychmiast spróbować
wyprzedzić wszystkich w Europie Centralnej i Wschodniej w pracy budownictwa państwowego wśród ogólnego chaosu. Śpieszyć zaś trzeba było
nie tylko przez wzgląd na otoczenie Polski. Wewnątrz było już dosyć chaosu – byłem nim po prostu przerażony. Przez pierwsze kilka tygodni nie napotkałem po prostu człowieka, grupy, partii czy stronnictwa, które by nie
było opanowane megalomanią wyjątkową. Twierdzenie: ja lub my i naród,
24
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Pierwszy w Wilnie przegląd wojsk polskich, przed katedrą

to jedno, – nie schodziło z ust, każdy to powtarzał, każdy rwał się do reprezentowania na swoją rękę Polski wewnątrz i zewnątrz. Byliśmy, zdaniem
moim, tak przesiąknięci chaosem, że naturalny rozwój musiał prowadzić
nie do praworządności, o czym w Magdeburgu marzyłem, lecz do silnych
tarć wewnętrznych i do panowania samowoli grupowej czy partyjnej.
Ześrodkowałem więc wszystkie swoje wysiłki na zebranie sejmu ustawodawczego, jako pierwszego wzoru dla ustanowienia praworządności
w kraju. Muszę sobie przyznać, że wszystko, co ode mnie zależało, a zależało wówczas bardzo dużo, zrobiłem, by ten pierwszy krok możliwie przyśpieszyć. Pierwszemu ministerium p. Moraczewskiego postawiłem, jako
warunek, wypracowanie i ogłoszenie ordynacji wyborczej do Sejmu
w przeciągu paru tygodni i robiłem codzienny nacisk, aby ten warunek został dotrzymany. Drugiemu ministerium p. Paderewskiego postawiłem, jako warunek, zwołanie Sejmu również w terminie parotygodniowym. I teraz
jeszcze, gdy dwuletnie życie Polski zadało w wielu wypadkach kłam moim
samotnym marzeniom i rozmyślaniom magdeburskim, z przyjemnością
wspominam, że pierwszy krok – zwołania Sejmu ustawodawczego dla
opracowania konstytucji – został zrobiony w Polsce zupełnie zgodnie
z moimi obliczeniami więziennymi, wyprzedzając pod tym względem
KRESOWE STANICE
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Naczelnik Państwa Piłsudski w gronie rodziny. Wilno, kwiecień 1919 r

wszystkich sąsiadów i czyniąc niespodziankę wszystkim wrogom Polski.
Toteż wyznam szczerze, dumny byłem w początkach lutego 1919 r.,
gdym, złamawszy tysiączne przeszkody i silny opór wewnętrzny, mógł złożyć swą władzę w ręce pierwszego Sejmu odrodzonej Polski”. 3
Warunki społeczne i polityczne były w owym czasie w Polsce straszne.
Kraj zrujnowany, wyniszczony przez wojnę, ogłodzony... Fabryki stoją,
pozbawione maszyn, setki tysięcy bezrobotnych... Wioski i miasta
w zgliszczach... Choroby grasują nagminnie... W obiegu obcy pieniądz...
W skarbie pustki... Lwów i cała Wschodnia Galicja płoną pożarem bratobójczej walki z Rusinami; od północy zajmują ziemie polskie Litwini
i „bolszewicy”, od południa wpadają na nie Czesi... A w Warszawie rozpętały się wszystkie przywary i namiętności rodzime oraz wychowane przez
długoletnią niewolę... Intrygi, spory, podejścia, rozwydrzona gra ambicji i
interesów... Gromady tchórzów i głupców urządzają wiece, pochody, demonstracje, zarzucając Piłsudskiemu wszystkie nieszczęścia, jakie walą się
na Ojczyznę. Trzy zabory, rozdarte w ciągu 150 lat, traktują się wzajem,
3

Autograf wpisany do księgi pamiątkowej Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych pod datą 19 stycznia 1921 r. Cytowane według artykułu A. Anusza „Wyścig
praworządności”, Gazeta Polska, Nr. 325., 28.XI.1931.
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Naczelnik państwa Piłsudski w gronie oficerów, z Paderewskim i prezydentem
Stanów Zjednoczonych Hooverem. Z tyłu min. Wojciechowski.

jak obce mocarstwa, nie słuchają rozporządzeń władz centralnych, głoszą
niepłacenie podatków. Nieposłuszeństwo „takiemu rządowi” staje się, na
wzór dawnych konfederacji szlacheckich, popularnym hasłem politycznym... Wciąż mówią o obronie rzekomych „praw” – praw, których jeszcze
nie ma!...
Lecz wiara w człowieka, wiara, że na dnie najnikczemniejszej duszy żyje pewne poczucie obowiązków względem społeczeństwa i Ojczyzny, że
taką granicę sobkostwa i głupoty można znaleźć i należy szukać przede
wszystkim – żyły w Piłsudskim jeszcze tak silnie, iż sprzeciwiał się użyciu
wszelkich środków gwałtownych, przymusowych względem opornych intrygantów, nawet zamachowców, środków, jakich żądali ludzie z jego otoczenia.
Powołuje pod broń POW-iaków, których na wezwanie stanęło w całym
kraju 50.000 i którzy stworzyli podstawę przyszłej armii polskiej. Zostali
wysłani natychmiast na wszystkie fronty, ale głównie do Lwowa.4
Ogłosił moralną amnestię, wzajemne przebaczenie przewinień, zapomnienie uraz. Sam dawał tego przykład, wzywał do współpracownictwa
4

Józef Piłsudski. „Pisma–Mowy–Rozkazy”. T. VI, str. 148. Obrona Lwowa.
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jawnych swych do niedawna wrogów, naznaczał na wysokie stanowiska
nawet takich, co godzili na jego życie, byle widział w nich pewną skruchę
i zdolność do pracy. Kłamstwa plugawych oszczerców, potwarze, oskarżenia, intrygi ambitnych „karłów” zbywał dumnym milczeniem, pewny, że
prawda zwycięży. Nie ścigał nikogo, nawet nie odpowiadał na fałszywe
oskarżenia, a raczej odpowiadał... czynami. Gdy w Warszawie kotłowało
się od oburzenia, że nie wysyła pomocy oblężonemu Lwowowi, milczał,
choć dawno wysłał tam dwie trzecie sił zbrojnych jakie posiadał, milczał,
ze względu na powodzenie, które wymagało tajemnicy. Gdy we wrogich
mu gazetach i na wiecach zarzucano mu, że nie troszczy się wcale o Poznańskie i Pomorze, już o wiele wcześniej wysłał tajemnie swoich zaufanych ludzi do Gdańska i Śląska, dokąd musieli się przedzierać ukradkiem
za fałszywymi przepustkami przez kordony niemieckie, w celu zbadania
tam położenia rzeczy i budzenia odwagi i ducha. Historia z czasem to
wszystko ujawniła.
Piłsudski sam o sobie nigdy dawniej nie mówił. Skromny, milczący, zapracowany od rana do nocy, żył zamknięty w cichym Belwederze. Jeżeli
wyjeżdżał to jedynie w potrzebach Rzeczypospolitej. Jako warunek utrzymania niepodległości ogłosił „wyścig pracy”. Porwał tym hasłem najlepszych. Sobie odmawiał wszelkich rozrywek i wypoczynku. Dzięki tej wytężonej pracy, której żądał również od otoczenia, zdołał wydać i przeprowadzić cały szereg niezmiernie mądrych, celowych zarządzeń, które wyprowadziły kraj szczęśliwie z chaosu, grożącego mu rozbiciem; parękroć
razy zażegnał wojnę domową, ocalił zagrożoną niepodległość. Przeprowadził wybory do Sejmu konstytucyjnego i w jego ręce, jak drugi Waszyngton, oddał swoją dyktatorską władzę. Sejm wybrał go jednogłośnie Naczelnikiem Państwa. Na tym stanowisku granice Państwa rozszerzył i utrwalił.
Gdy o to chodziło, nie cofał się przed żadnym niebezpieczeństwem, nie
ulegał przed obcą, czy rodzimą groźbą. Odebrał „bolszewikom” Litwę,
choć przeciw temu protestował poseł angielski, choć nieprzychylnie na to
patrzyła Francja i wściekały się Niemcy, którym chodziło o kontakt bezpośredni z Sowietami i okrążenie nas od północy. Nie liczył się z tchórzliwym
wrzaskiem części własnego społeczeństwa, któremu w innych wypadkach
nieraz ustępował, aby mogło w praktyce przekonać się o swych omyłkach
i nauczyć się zwolna sądzić i rządzić. Był dalej wychowawcą swego narodu, jak ongi w dniach niewoli!...
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Artur Oppman

PIOSENKA O KOMENDANCIE
Jak my, w szarym mundurzyku,
A nie w amarancie,
W bój nas wiedziesz na koniku,
Panie Komendancie!
Gęsto kule w skroń całują,
Krwawe pole dymi;
Idą chłopcy, pośpiewują,
Bo Komendant z nimi!
Już ci za nic, biały ptaku,
Korony i mitry.
Won, Moskalu, giń Prusaku!
Precz Rakuzie chytry!
Wstydź się, Zosiu, w głos zawodzić,
Świecić łez brylantem;
Idę Polskę oswobodzić
Z naszym Komendantem!
Kędy w przestrzeń wzrok się wzbija
Tam mogiła polna,
Lecz dziś, Polsko, Tyś niczyja,
Tylko nasza! wolna!
Hej, wy, groby, życiem żyzne,
Do apelu stańcie,
Bóg Ci zapłać za Ojczyznę,
Panie Komendancie.
Melodię do tekstu skomponował Emil Młynarski
W materiale wykorzystano tekst Wacława Sieroszewskiego, drzeworyty
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Michała Byliny, wiersz Artura Oppmana5 oraz zdjęcia Jana Bułhaka. Całość opracował Janusz Szuba.
5

Artur OPPMAN, pseud. Or-Ot (1867-1931) – poeta, dziennikarz, kolekcjoner,
pułkownik tytularny Wojska Polskiego. W 1920 wstąpił jako ochotnik do Wojska
Polskiego i został redaktorem „Żołnierza Polskiego” (1921-25). Jego dom na Kanonii, na Starym Mieście w Warszawie, był miejscem spotkań pisarzy i artystów.
Serdeczne stosunki łączyły go z Bolesławem Prusem.
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