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Wstęp
Jestem specjalistą z zakresu genetyki drzew leśnych, nie
historykiem. Dlaczego więc biorę się za pisanie książki o Piłsudskim?
Otóż niepokoi mnie podtrzymywana legenda o Józefie Piłsudskim,
ujawniająca się w każde święto wojska Polskiego (15 sierpnia) czy
odzyskania niepodległości (11 listopada). Rok 2017 został ogłoszony
„Rokiem Piłsudskiego” z okazji 150 rocznicy jego urodzin. Zapewne
znowu będzie słychać peany na jego cześć.
Dzisiaj już się nie pamięta, że legenda o Piłsudskim została
Polsce narzucona siłą po jego zbrojnym zdobyciu władzy w 1926 r.
Wówczas w ramach pisania historii na nowo w interesie rządzącej
ekipy sztucznie wytworzono mit głoszący, iż niepodległość Polski
oraz zwycięstwo nad bolszewikami w Cudzie nad Wisłą są dziełem
Piłsudskiego. Fakty historyczne tej legendy nie potwierdzają.
Odzyskanie niepodległości po długim okresie zaborów oraz
obronienie Polski w 1920 r. miały miejsce nie w wyniku działań
Piłsudskiego a pomimo nich. Czasy sanacyjnej dyktatury, II wojny
światowej, PRL-u i transformacji nie pozwoliły na uwolnienie się
od fałszu tego mitu. Trwający do dziś kult Piłsudskiego zaciemnia
rozumienie procesów politycznych, nie uczy społecznej mądrości i co
gorsza promuje niebezpieczne wzorce. Najwyższy czas, aby z tym
skończyć. Dziejowy wkład obozu narodowego powinien wreszcie
znaleźć swe właściwe miejsce w świadomości historycznej.
Mam nadzieję, że książką tą nieco ostudzę zachwyty nad postacią
Józefa Piłsudskiego. Próbuję w niej obalić nieprawdziwe tezy
funkcjonujące w powszechnej opinii.

POCZTÓWKA
-Józef Piłsudski
portret
z Virtuti
Militari
- 1920 r.
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Tło historyczno- polityczne
Przez cały okres zaborów funkcjonowały w Polsce dwa nurty
polityczne. Jeden był romantyczny, powstańczy, rewolucyjny,
socjalistyczny, stale szykujący się do walki zbrojnej z zaborcami,
karmiący się wspomnieniami o przegranych powstaniach
(Kościuszkowskim, Listopadowym, Wiośnie Ludów i Styczniowym)
i gloryfikujący te klęski (Gloria victis). Ten kierunek cenił
desperackie wybuchy za ich niezłomność. Nie uwzględniał sytuacji
międzynarodowej i łatwo bagatelizował tragiczne konsekwencje,
pożogi, zsyłki i represje, jakie nieuchronnie następowały po
nieostrożnie wywoływanych powstaniach. W świadomości zbiorowej
tego nurtu powstania wybuchające nagle, na sposób partyzancki,
nie musiały być elementem głębszego, zaplanowanego programu
politycznego, ponieważ uważano, iż heroiczne klęski same w sobie
już są wartością.

Drugi nurt był realistyczny, ostrożnie unikający kroków, które
nad grobem podbitej Polski ciągle zbliżały zaborców do siebie. Ten
kierunek bynajmniej nie był pasywny, tylko czynny, ale na sposób
pozytywistyczny, nastawiony na pracę organiczną, na oddolne
inicjatywy, wymagające codziennej, długofalowej ofiarności, a nie
jedynie w chwilach nagłych zrywów. Starano się wykorzystywać
wszelkie istniejące możliwości, bardzo różne w poszczególnych
okresach i zaborach, ale zawsze w celu ciągłego podnoszenia
Polski duchowo, intelektualnie i materialnie. W tym nurcie
mieściła się działalność wychowawcza zakonów, które służyły
Kościołowi i narodowi. Ich możliwości się kurczyły, zwłaszcza gdy
po Powstaniu Listopadowym zlikwidowano na kresach polskie
szkolnictwo i klasztory, a w Kongresówce dokonano tego samego po
Powstaniu Styczniowym. Gdy natomiast w 1867 r. Galicja otrzymała
autonomię, natychmiast nastały tam polska administracja, samorząd
i szkolnictwo. Owocem pracy organicznej były takie osiągnięcia jak
działalność społeczna i gospodarcza ks. Piotra Wawrzyniaka i innych

KS. PIOTR
WAWRZYNIAK
wielkopolski
działacz
społeczny,
oświatowy
i gospodarczy,
patron Związku
Spółek
Zarobkowych
i Gospodarczych.

HIPOLIT
CEGIELSKI.

11

G i e r tych | Mi t | P iłsu dskiego

społeczników, a także Hipolita Cegielskiego w Wielkopolsce, kasy
Stefczyka w Galicji czy Macierzy Szkolnej Królestwa Polskiego. Do
nurtu pozytywistycznego trzeba również zaliczyć ogromny wkład
twórców kultury, takich jak Sienkiewicz, Moniuszko, Wyspiański,
Matejko, Estreicher, a także polskich uniwersytetów w Wilnie
(do 1832 r.) oraz w Krakowie i Lwowie. Gdy zaś w początkach XX
wieku można było wybierać reprezentację do parlamentów państw
zaborczych, w Berlinie, Wiedniu i Petersburgu pojawiły się w nich
Polskie Koła Poselskie, łączące polityków z różnych partii. Ci wybrani
posłowie służyli krajowi i załatwiali różne bieżące sprawy w interesie
polskim.

MAPA STANISŁAWA
TOMASZEWSKIEGO
z 1911 r.
przedstawiająca
polskich posłów
wybranych do
parlamentów
państw zaborczych.
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Świadome odejście od samobójczej polityki powstańczej pozwoliło
wreszcie doczekać się wojny pomiędzy zaborcami. Gdy zbliżający się
konflikt zaczął jawić się na horyzoncie, działacze obozu narodowego
wysunęli konieczność opracowania wspólnej, wszechpolskiej polityki,
ogarniającej jednym programem wszystkie trzy zabory. Powstało
pytanie, po której stronie należy ustawić naród polski? Po stronie
silniejszych państw centralnych, w nadziei, iż pobiją słabszą wówczas
Rosję i dopuszczą potem jakieś ograniczone miejsce dla okrojonej
Polski w ramach zwycięskiego porządku ustanowionego przez
cesarstwo niemieckie? Czy też należało stanąć po drugiej stronie,
w nadziei, że silniejszy zaborca zostanie w wojnie pobity, a wszystkie
polskie ziemie, zjednoczone w jeden twór państwowy, łatwiej potem
wyplączą się od słabszego zaborcy? Dzisiaj wiemy, że pierwsza od
rozbiorów wojna między zaborcami przyniosła niespodziewany skutek.
Zazwyczaj w wojnach ktoś wygrywa i ktoś przegrywa, tymczasem tę
wojnę wszyscy trzej zaborcy przegrali. Austro-Węgry się rozsypały,
pobici Niemcy złożyli kapitulację 11 listopada 1918 r., a Rosja po
rewolucji bolszewickiej ugrzęzła w chaosie i wojnie domowej.

FRANCISZEK
STEFCZYK,
inicjator
zakładania
spółdzielczych
kas
oszczędnościowo-pożyczkowych.
KAROL
ESTREICHER,
polski historyk
literatury i teatru,
krytyk literacki.
JAN MATEJKO,
najbardziej znany
polski malarz
historyczny.
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UCZESTNICY
TAJNEGO
ZJAZDU
polskich posłów
do parlamentów
zaborczych,
który odbył się
w Pieniakach
pod Lwowem,
15-19 września
1912 r.
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Przed wybuchem I wojny światowej w 1914 r. nie można było
przewidzieć jej ostatecznego wyniku, ale można było tak ustawić
politycznie Polskę, aby jej na pozór niewiele liczący się wpływ
przeważył szalę i silniejsze państwa centralne nie okazały się
zwycięskie. Na dwa lata przed wojną polscy posłowie z trzech
parlamentów zaborczych spotkali się razem potajemnie w celu
wypracowania wspólnego stanowiska. Spotkanie to odbyło się
w dniach od 15 do 19 września 1912 r. w majątku Tadeusza Cieńskiego
w Pieniakach pod Lwowem. W tej tajnej konferencji uczestniczyli
między innymi Roman Dmowski, były prezes Koła Polskiego
w rosyjskiej Dumie, Stanisław Głąbiński, były prezes Koła Polskiego
w parlamencie wiedeńskim, Władysław Seyda, prezes Koła Polskiego
w parlamencie Rzeszy Niemieckiej, Witold Czartoryski, prezes
Klubu Centrum w Sejmie galicyjskim, Włodzimierz Kozłowski,
członek austriackiej Rady Państwa, Joachim Bartoszewicz, redaktor
„Dziennika Kijowskiego”, późniejszy prezes Stronnictwa Narodowego,
Franciszek Stefczyk, prezes Związku Wiejskich Kas Pożyczkowych,
Wojciech Trąbczyński, późniejszy marszałek Sejmu Ustawodawczego

i marszałek Senatu niepodległej Polski, Stanisław Stroński,
publicysta polityczny, Ernest Adam, prezes Towarzystwa Szkoły
Ludowej i wielu innych. Na spotkaniu tym uradzono, że w razie
wojny między zaborcami Polacy ze wszystkich trzech zaborów winni
wspólnie dążyć do klęski Prus, bo bez uzyskania ujścia Wisły Polska
nigdy nie będzie prawdziwie niepodległa.
W sierpniu 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Plan niemiecki,
opracowany przez marszałka Alfreda von Schlieffena, zakładał
szybki atak na Francję. Spodziewano się błyskawicznego zwycięstwa
na zachodzie, po którym Cesarstwo Niemieckie miało się dogadać
z panującą na morzach Anglią oraz zwrócić się na wschód. Liczono
na to, że słaba Rosja ulegnie zwycięskim Niemcom, którzy podyktują
warunki, tworząc Mitteleuropę, niemiecki porządek w Europie
wschodniej. Aby plan się mógł udać, trzeba było wygrać Blitzkrieg
we Francji, zanim powolna carska Rosja zdąży przeprowadzić
mobilizację i zaatakować Niemcy. W celu powstrzymania Rosji
Niemcy zaplanowali antyrosyjskie polskie powstanie w Kongresówce.
Miało ono umożliwić skierowanie wszystkich sił niemieckich na

PODPISY
NIEKTÓRYCH
UCZESTNIKÓW
zjazdu
w Pieniakach
w księdze gości.
Na dole podpis
Wojciecha
Trąmpczyńskiego,
w środku - Romana
Dmowskiego.
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Paryż. Do tego celu był wyznaczony Józef Piłsudski. W chwili, gdy
ogromne armie walczyły na zachodzie, drobna garstka strzelców
przygotowana pod opieką Austrii w Krakowie wkroczyła do
Kongresówki. Militarnie, w porównaniu z rzeczywistymi krwawymi
bitwami na zachodzie, był to drobny incydent. Zakładano jednak,
że pod względem politycznym będzie miał wielkie znaczenie, gdyż
wywołując tradycyjne polskie powstanie, zakończone oczywiście
klęską, ochroni Niemcy przed rosyjską interwencją.
Tymczasem planowane powstanie nie wybuchło. Obóz
wszechpolski, na którego czele stał Dmowski, zadbał o to, aby do
powstania nie doszło. Carska Rosja przeprowadziła więc szybką
mobilizację i przystąpiła do wojny po stronie państw zachodnich.
Dwie rosyjskie armie uderzyły na Prusy Wschodnie. Wojna między
zaborcami stała się faktem! Rosjanie stoczyli dwie bitwy, pod
Grunwaldem (23-30 sierpnia 1914 r.) i nad Jeziorami Mazurskimi
(7-14 września 1914 r.) i obie te bitwy przegrali, ale Niemcy,
zaatakowani na pruskich ziemiach musieli wycofać niektóre

jednostki z frontu zachodniego. Skutek był taki, że Niemcy przegrali
bitwę na Marną. Do Paryża nie dotarli. Wojna ruchoma na zachodzie
przemieniła się w długotrwałą i krwawą wojnę pozycyjną. Francuzi,
wsparci przez Anglików, i później jeszcze przez Amerykanów,
obronili się i ostatecznie Niemcy przegrali na zachodzie. Planowane
szybkie zdobycie Paryża i zapanowanie na kontynencie nie udało
się, ponieważ Polacy nie dali się namówić na powstanie wywołane
w interesie Niemiec i dowodzone przez Piłsudskiego. Naród,
niemający swego państwa, swoją świadomie realizowaną polityką
decydująco wpłynął na losy wojny światowej!
Dmowski przeniósł wówczas swoją działalność na zachód,
nawiązując kontakt z państwami Ententy. W sierpniu 1917 r. powołał
Komitet Narodowy Polski, z siedzibą najpierw w Lozannie, a potem
w Paryżu. Złożony z polityków polskich wybranych przed wojną do
parlamentów trzech państw zaborczych, Komitet został uznany za
polityczną reprezentację narodu polskiego. Z Polaków wcielanych
do armii państw centralnych, którzy dostawali się do niewoli, oraz

POBOJOWISKO
na polu bitwy pod
Tannenbergiem.

PRUSKA
POCZTÓWKA
propagandowa
ukazująca
zwycięstwo pod
Tannenbergiem.

FRANCJA. Marna, wrzesień
1914. Francuska artyleria
na tle przelatującego
zeppelina podczas
pierwszej bitwy nad Marną.
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P O D Z I A Ł

na podstawie współczesnych
granic państwowych
na podstawie kryteriów
kulturowych

E U R O P Y

Europa
Północna

Europa
Wschodnia

Europa
Zachodnia

Europa Południowa

ODEZWA
GENERALNEGO
GUBERNATORA
Beselera
obiecująca
powołanie
państwa
polskiego
z ziem będących
pod władaniem
zaborców
pruskich
i austriackich.
MITTELEUROPA
– granice
kulturowe
i polityczne.

18

Mitteleuropa
Europa
Południowo
-Wschodnia

z uciekinierów i przy udziale emigrantów z USA została utworzona
we Francji Armia Hallera, podległa pod Komitet Narodowy Polski.
Gdy na zachodzie zakończyła się I wojna światowa, Polska została
uznana za współzwycięzcę wraz z Francją, Anglią i Ameryką i dlatego
dopuszczono ją do obrad Traktatu Wersalskiego. Pokierowanie
splotem okoliczności pozwoliło na powstanie bloku państw
„wersalskich” oddzielających Niemcy i Austrię od Rosji. Było to
wielkie zwycięstwo polskiej polityki. Po raz pierwszy od Pokoju
w Oliwie w 1660 r., po Potopie szwedzkim, Polska była obecna na
międzynarodowej konferencji pokojowej ustanawiającej porządek
w Europie, i co więcej, Polska swój program przeprowadziła. (Polska
nie uczestniczyła w konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie,
ustanawiających porządek po II wojnie światowej.)
Przegrana państw centralnych na zachodzie nie oznaczała od
razu przegranej na wschodzie. Słabość Rosji pozwoliła na militarną
ekspansję Niemiec. Po pierwszej marcowej rewolucji w 1917 r., która
obaliła carat, Niemcy specjalnym pociągiem wyekspediowali Lenina
do Rosji. Wywołana przez niego rewolucja październikowa całkowicie

POCZTÓWKA
PROPAGANDOWA z epoki rada
regencyjna:
Józef
Ostrowski,
kard.
Aleksander
Kakowski,
Zdzisław ks.
Lubomirski.
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wyłączyła Rosję z wojny. W marcu 1918 r. Lenin zawarł z Niemcami
pokój w Brześciu Litewskim, oddając im zachodnie tereny dawnego
rosyjskiego Cesarstwa, sięgające daleko poza linię frontu.
Niemcy planowali utworzenie szeregu satelitarnych państewek,
całkowicie od nich uzależnionych w ramach niemieckiej
Mitteleuropy. W pierwotnym planie te państewka miały być rządzone
przez niemieckich i austriackich królów. Do czasu wytypowania
odpowiedniego kandydata powołano w Warszawie tymczasową
Radę Regencyjną, która zarządzała okrojoną Kongresówką, a więc
bez Zagłębia, Kalisza, Włocławka i Suwałk oddanych Prusom oraz
bez ziemi Chełmińskiej przyłączonej do okupowanej przez Niemcy
Ukrainy. O udziale ziem zaboru austriackiego i pruskiego czy też
Kresów w tym rzekomo polskim tworze nie było mowy. Oczywiście
czas Rady Regencyjnej zaliczamy do okresu rozbiorów (123 lata,
1795-1918), a niepodległą Polskę liczymy od 11 listopada 1918. Podobną
proniemiecką władzę ustanowiono na Litwie – Tarybę, której królem
miał być książę wirtemberski Wilhelm von Urach. Na Ukrainie
Niemcy osadzili jako hetmana Pawło Skoropadskiego.

DODATEK
NADZWYCZAJNY
Monitora
Polskiego z 7
października
1918 - Rada
Regencyjna
ogłasza
niepodległość
Polski.
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Tymczasem wypadki posunęły się
szybko. Klęska państw centralnych
zachwiała ich pozycją na wschodzie. Pod
koniec października 1918 r. posłowie z zaboru
austriackiego utworzyli Polską Komisję
Likwidacyjną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, która
PRZYSIĘGA
przejęła tam władzę. Zbliżająca się abdykacja Kaisera
1 pułku Strzelców
Wilhelma II nie zmieniła zasadniczych planów rządu
Wielkopolskich,
niemieckiego. Przegrali oni wojnę na zachodzie, ale liczyli,
Poznań,
26.01.1919.
że wschód pozostanie w ich ręku. Skoro monarchie przestały być
w modzie, 10 listopada 1918 r. przywieźli do Warszawy socjalistę
ORZEŁEK
Józefa Piłsudskiego, który obiecał im, że nie będzie się domagał
noszony
ziem zaboru pruskiego. Następnego dnia, gdy we Francji Niemcy
na czapkach
podpisywali kapitulację, Rada Regencyjna z polecenia niemieckich
żołnierzy
Powstania
władz wojskowych oddała władzę Piłsudskiemu, który przyjął tytuł
Wielkopolskiego.
Naczelnika Państwa.
Nastała zatem dziwna sytuacja. Państwa, które wojnę wygrały,
uznawały paryski Komitet Narodowy za właściwą reprezentację
IGNACY JAN
PADEREWSKI
przemawiający
z balkonu
hotelu Bazar.
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Polski, tymczasem w Warszawie władzę przejął Piłsudski, osadzony
przez Niemców, którzy wojnę przegrali. W tym momencie doszło do
umiejętnego pogodzenia obu stron. Ignacy Paderewski, przysłany
przez Dmowskiego z Paryża, zatrzymał się najpierw w Poznaniu,
gdzie swą obecnością spowodował Powstanie Wielkopolskie. Ten
zwycięski zryw, będący częścią szerszej akcji politycznej, ułatwił
Dmowskiemu rokowania w Paryżu. Następnie w Warszawie,
Paderewski porozumiał się z Piłsudskim. W styczniu 1919 r.
Naczelnik Państwa Piłsudski mianował Paderewskiego premierem.
Miesiąc później wprowadzono tymczasową Małą Konstytucję,
która uregulowała funkcjonowanie władz tworzącego się
państwa. Piłsudski zachował władzę w Warszawie oraz wolną rękę
w formowaniu polityki wojskowej na kresach, a Dmowski negocjował
ze zwycięzcami powrót Polski na mapę Europy oraz jej zachodnie
granice.
Dmowski uważał, że Polska winna obejmować jedynie te ziemie,
na których kultura polska była wiodąca oraz z których wybierano
Polaków do parlamentów państw zaborczych. Granice przez niego
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proponowane określa się jako „linię Dmowskiego”. O takie granice
walczył na konferencji pokojowej w Wersalu. Gdy w końcu również
na wschodzie padła potęga Niemiec i decyzje traktatu w Brześciu
Litewskim stały się nieaktualne, Lenin zajęty wewnętrzną wojną
domową wyraził gotowość porozumienia się z Polską. Przystawał
on na korzystniejsze dla Polski granice niż te, które później
wynegocjowano w Traktacie Ryskim.

S

Piłsudski tymczasem torpedował wszelkie porozumienie się
z Rosją bolszewicką, ponieważ pragnął Polski małej, bez ziem
zaboru pruskiego i bez Kresów, ale za to sfederowanej z niepodległą
Litwą i Ukrainą. Pod pojęciem Litwy rozumiał ziemie dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmujące też Wileńszczyznę
(Litwę Środkową) i Białoruś. Licząc, iż uda się zrealizować taką
federację, Piłsudski dotarł w maju 1920 r. do Kijowa. Program ten
był nierealny, ponieważ Litwini nie chcieli łączyć się z Polską,
Białorusini nie mieli własnej świadomości narodowej, a jedynie
we Lwowie Ukraińcy chcieli odrębnego państwa. W Kijowie nie
myślano wówczas o niepodległości i chwilowa polska obecność
militarna nie była w stanie wzniecić ukraińskich zdolności
państwotwórczych. Natomiast, wszędzie na kresach polska ludność
pragnęła inkorporacji do rodzącego się państwa polskiego, a nie do
niestabilnych tworów, które dopiero miałyby się z Polską federować.
Niefortunna wyprawa kijowska spowodowała inwazję bolszewicką,
która dotarła blisko Torunia i Warszawy. Konieczność stoczenia
wojny z bolszewikami w chwili, gdy państwo polskie się dopiero
odradzało, nie dodało mu siły. Jednym z nieszczęsnych skutków
tej wojny było przegranie nakazanego przez Traktat Wersalski
plebiscytu na Warmii i Mazurach. Skoro wydawało się, że Polska
nie utrzyma się, polskojęzyczna ludność Prus Wschodnich wolała
pozostać w Rzeszy Niemieckiej.
Dopiero, gdy Sejm Ustawodawczy uchwalił w marcu 1921 r.
Konstytucję Marcową i w tym samym miesiącu podpisano z Rosją
bolszewicką Traktat Ryski ustalający granice na wschodzie, nastała
normalność. Z trudem przy różnych napięciach państwo polskie
zaczęło funkcjonować według ustalonego ładu. Można było scalać
rozdzielone przez ponad wiek państwo. Wybierając demokratycznie
swoich politycznych przedstawicieli, naród nie miał wątpliwości,
komu zawdzięcza niepodległość. Narzucony Polsce przez Niemców
Piłsudski został wreszcie odstawiony od władzy. Niestety, na krótko.

MAPA
RZECZPOSPOLITEJ
z roku 1938
na tle konturów
Polski
przedrozbiorowej.
Czerwoną linią
zaznaczono
kształt granic
proponowany
przez Romana
Dmowskiego.

Kim naprawdę był Józef Piłsudski?
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