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Wstrz??ni?ty do g??bi tragiczn? ?mier

ci? cz?owieka zacnego, serdecznego przy

jaciela, Stanis?awa Za?wilichowskiego,
o której wie?? dosz?a mnie w trakcie pracy

nad t? skromn? ksi??eczk?, przypisuj?
Jego Imieniu owe karty o jednako przez

nas ukochanym Wodzu.
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Pierwszy Naczelnik Odrodzonej Rzeczypos

politej Polskiej i nasz by?y Wódz Naczelny,

Marsza?ekjózef Klemens Pi?sudski urodzi? si?

5 grudnia r867 roku w Zu?owie, w ma?ej wio

sce, w powiecie ?wi?cia?skim na Litwie, jako

czwarte Z kolei dziecko, a drugi syn Józefa
i Marii Billewiczówny Z domu. W domu

ojcowskim pod troskliw? opiek? matki, kszta?

ci?a si? jego dusza dzieci?ca zrazu na pi?knych

tradycjach rodzinnych i dziejowych, boga

tych we wspomnienia niedawnej przesz?o
?ci z ostatniego powstania, opowiadanych cz?

sto przy ognisku rodzinnem. a nast?pnie, gdy

nauczy? si? czyta?, na dzie?ach naszych wiesz

czów narodowych. Cz?ste pogaw?dki domowe

ko?czy?a matka psalmem Krasi?skiego: .B?

dzie Polska w Imi? Pana". Ojciec, ceniony

i znany Z cnót obywatelskich ziemianin i prze

mys?owiec, wywodz?cy si? ze staro?ytnego

rodu kniaziów litewskich- Ginetów t by? VI{ cza

sie powstania komisarzem cywilnym na Zmu

dzi. Prze?ladowany przez w?adze rosyjskie,
musia? porzuci? zajmowane stanowisko i z Ko

wie?skiego przeniós? si? go Zu?owa •.
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W· atmosferze, pe?nej mi?o?ci Boga i Oj

czyzny, burzy?a si? my?l, dr?a?o serce i harto

wa?a si? dusza przysz?ego bojownika o nie

podleg?o?? Polski.

Przez spieszczenie imienia nazwano go ttZiu

kiem"; .spieszczenie to sta?o si? jego przybra
nem rruanem.

W 1875 roku wskutek kl?sk gospodarczych
musieli pa?stwo Pi?sudscy zamieszka? wraz

Z dzie?mi w Wilnie, gdzie Ziuka oddano do I-gO

gimnazjum rz?dowego. W szkole przekona? si?
o prawdziwo?ci opowiada? matczynych. Ze

tkn?? si? z tymi strasznymi moskalami, o któ

rych tyle si? nas?ucha?, a którzy mieli go uczy?
i wychowywa?; spostrzeg? szybko ich ob?ud?,

zaci?t? z?o??, z jak? prze?ladowali ka?dy objaw

polsko?ci. W szkole tej po raz pierwszy du

sz? jego wystawiono na prób?. Ile musia?

prze?y? i przecierpie? przykro?ci, ile znie??

upokorze?, ile razy zdobywa? si? na wysi?ki
woli, gdy go opanowywa?y gniew i oburzenie.

Opowiada? w wiele lat pó?niej, ?e d?ugo potem,

kiedy nawiedza?a go we ?nie zmora, to za

wsze przybiera?a posta? rosyjskiego nauczy
ciela.

Lecz drug?, prawdziw? szko??, w której
?y? ca?? dusz?, by? nadal dom rodzinny, gdzie
z rodze?stwem zwierzali si? przed matk? ze

swych do?wiadcze? Z dnia.

Jako samoobron? przeciwko znienawidzo-
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nym profesorom i wychowawcom rosyjskim,
ju? w wy?szychklasach, Ziuk wraz ze swym

starszym bratem Bronis?awem, pó?niejszym
znakomitym uczonym podró?nikiem i etno

grafem, za?o?yli kó?ko samokszta?ceniowe, w

którem uzupe?niali braki swego wykszta?
cenia, zw?aszcza w dziejach Polski i litera

turze. Tutaj, pod wp?ywem czytanych utwo

rów, wówczas zabronionych, a wi?c ma?o do

st?pnych, wy?ania?y si? marzenia m?odych
ch?opców, kszta?towa?y postanowienia.

Ziuk by? ju? w klasie 8-mej, kiedy po d?u?

szej chorobie 20 sierpnia 1884 roku zmar?a

ukochana matka.

Otrzymawszy w 1885 r. matur?, Józef wst?

puje na wydzia? medyczny uniwersytetu w

Charkowie. Odrazu wpada w wir ?ycia kon

spiracyjnego m?odzie?y polskiej, a jako wy

bitniejszy jej przedstawiciel bierze udzia? w ro

zruchach studenckich, za które zaraz nast?p

nego roku zostaje przez w?adze uniwersy
tetu usuni?ty. Przyje?d?a wi?c do Wilna, by
w?ród m?odzie?y wile?skiej kontynuowa? roz

pocz?t? prac?.

Lecz Józefowi Pi?sudskiemu nie s?dzenem

by?o pracy tej d?ugo przewodzi?. Wskutek

nieostro?no?ci nazwisko j ego dosta?o si? w r?ce

policji i to w zwi?zku z zamachem na cara.

Obaj Pi?sudscy i wielu Z przewódców m?o

dzie?y zosta?o aresztowanych. Józef, cho? ba-
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dany tylko jako ?wiadek, zosta? w 1888 roku

skazany na pi?cioletnie zes?anie do Wschod

niej Syberji, co wówczas by?o najwy?sz? kar?

administracyjn?. Pocz?tkowo wywieziony do

Kiry?ska nad Len?, a nast?pnie do T unki,

pozna? dok?adnie dusz? ludu rosyjskiego i oce

ni? ogrom niebezpiecze?stwa, jakie grozi?o
Polsce ze strony Rosji.

W 1892 roku wraca do Wilna. Tu staje na roz

dro?u wobec wyboru mi?dzy sielskiem ?y

ciem, a t? ku?nic? woli narodowej, o której
mu mówi?a tyle nieboszczka matka i której

tyle po?wi?ci? my?li. Bez wahania poszed? t?

drug? drog?. Jedzie do Warszawy, gdzie staje

si? jednym Z kierowników robotniczego obozu

i za?o?ycieli Polskiej Partji Socjalistycznej.
W robotniku polskim dostrzeg? t? si?? nie

zmo?on?, przez któr? mia? niepodleg?o?? Polski

budowa?. I tak, jak Naczelnik Ko?ciuszko

przywdzia? ch?opsk? sukman?, aby zaznaczy?
równo?? obywatelsk? wobec s?u?by Ojczy?nie
tej upo?ledzonej warstwie narodu, tak Józef
Pi?sudski, nak?adaj?c na swe ramiona bluz?

robotnicz?, si?ga? do tej niewyzyskanej w o

wej ?wi?tej S?u?bie si?y; tym wiecznie sko?a

tanym i wyn?dznia?ym ludziom ustawicznej

pracy wskazywa? cel ?ycia i ich trudu, a przez

spo?eczno?? organizacyjn? dawa? mandat oby
watelstwa.

Sta? si? jednym Z organizatorów tego za-
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pomnianego ludu polskiego. Zrazu Z ma??
grup? towarzyszy wzi?? si? do pracy. Za?o

?ono tajn? drukarni? w zapad?ych Lipnikach
na Litwie, wiedziano' bowiem, ?e pierwszym
or??em w walce jest s?owo drukowane. W dru

karni tej Józef Pi?sudski, wraz ze swym przy

jacielem Aleksandrem Sulkiewiczem, który
poleg? jako sier?ant I Brygady Legjonów na

Wo?yniu, by? jednocze?nie redaktorem, zece

rem i kolporterem. Cicha ta praca, która jed
nak szerokiem echem obieg?a wszystkie za

k?tki Polski, a w piersi robotniczej rozp?o
mienia?a ogie? zawzi?ty na przemoc wra??,

ci?gn??a si? przez czas d?u?szy. Wydawano
wiele odezw i pismo "RobotnikU, które sta?o

si? g?ównym rzecznikiem partii. Przybywa?o
zwolna pracowników i ju? po roku istnienia

przewieziono drukarni? do Wilna, a nast?pnie
w roku 1896 do stolicy naszego przemys?u,
do ?odzi.

I tak sz?a owa znojna praca nad rozbu

dzeniem polskich dusz. Od rozrzucania po

kraju odezw i pism, które oswaja?y umys?y
i pozyskiwa?y wiele r?k do pracy, trzeba by?o

stopniowo przej?? do dalszego etapu. Nale

?a?o, zbli?aj?c si? coraz bardziej do celu, zmu

si? do nadstawiania karku za Spraw?, "do sta

wania oko w oko Z uzbrojonym nieprzyiacie
lem", nale?a?o oswoi? ludzi ze ?mierci?, która

przewidywa?a bogate ?niwo. Rozpocz??y si?
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manifestacje majowe, które ko?czy?y si? za

wsze krwaw? walk? Z policj?, nieraz i Z woj

skiem. Mia?y one, jak to by?o tak?e przed po

wstaniem styczniowern, rozp?omieni? naród

i przygotowa? go do czynu.

Lecz wtedy nagle cios uderzy? w parti?,
W 1900 roku policja wykry?a drukarni? w ?o

dzi i w nocy Z 21-gO na 22-gi lutego are

sztowa?a Pi?sudskiego, w którego mieszkaniu

drukarnia ta si? znajdowa?a. Nie stracono

jednak w organizacji g?owy. Mia? on ju? wów

czas tylu przyjació?, ?e mogli go zast?pi?
?mia?o. Praca posz?a dalszym trybem. Trosk?

jednak powa?n? sta?o si? wydobycie przewódcy
Z wi?zienia. Postarano si? przy pomocy pod

st?pu o to, by go przywieziono Z X Pawilonu

warszawskiej Cytadeli, gdzie zosta? osadzony,
do szpitala w Petersburgu. St?d uda?o si?
Pi?sudskiemu przy pomocy lekarza Mazurkie

wicza zbiec, poe?em przez Kijów, Polesie,

przez wielkie lasy ordynacji zamojskiej dosta?

si? do zaboru austriackiego. Po krótkim po

bycie w Londynie, ju? na wiosn? 1902 r.,

a wi?c niespe?na w rok po ucieczce, widzimy

go w Krakowie, gdzie osiada na d?u?ej, by
stan?? ponownie do pracy, jako jeden Z jej
kierowników.

W tym czasie zacz?to przewidywa? wojn?

Rosji Z japonj?. Chwila zdawa?a si? opatrz

no?c?ow? do wzniecenia powstania na ty?ach
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armii rosyjskiej w "Królestwie. Przypuszczano
równie?, ?e wybuchnie rewolucja w Rosji,
która w tym wypadku by?aby na r?k? sprawie
polskiej. Lecz do powstania brak?o przygoto

wania, brak?o przedewszystkiern wojska, broni

i pieni?dzy. A przecie? moment trzeba by?o
za jak?b?d? cen? wyzyska?, aby ruszy? spo?e
cze?stwo polskie Z martwoty i dol? Polski

zainteresowa? mocarstwa zachodnie.

Józef Pi?sudski gotowa? nowy plan. Postano

wi? wszelkie mi si?ami nie dopu?ci? do mobi

lizacji w Królestwie, która mia?a tysi?ce ludu

polskiego zawie?? na Daleki Wschód, aby
w obcej s?u?bie ?o?y? ?ycie i krew. Lecz w na

rodzie nie znalaz? odd?wi?ku, a rz?d japo?ski,
do którego, udawszy si? w I904 roku do Ja

ponji, zwróci? si ? osobi?cie Z propozycj? u?ycz?
nia broni, za co obiecywa? powstanie na ty?ach

rosyjskich, nie znaj?c dobrze sprawy polskiej,

pomocy odmówi?.

Zatem brak w ludziach i broni pokona? sy

stemem organizacyjnym, jaki przedsi?wzi??.
Pocz?? organizowa? ma?e oddzia?y lotne, nie

partyzanckie, bowiem te wymaga?y wi?kszych

?rodków, ale po kilku lub kilkunastu wiernych
idei i na wszystko gotowych ludzi. Oddzia?y

te, rzucone w' ró?ne strony Kongresówki
i Litwy, mia?y niszczy? przedmioty wojskowe,

jak: mosty, stacje i t. p., a nast?pnie terery

zowa? w?adze rosyjskie ci?g?emi napadami



na posterunki ?andarmerii i wojska, na urz?dy,
zamachami na wysoko postawione osobisto?ci

i t. d. Jednocze?nie miano rozpocz?? szereg

manifestacyj ulicznych w wi?kszych miastach,
a zw?aszcza w Warszawie i w ?odzi, które

owym drobnym i nadludzkim walkom dawa

?yby pozory gro?nej woli narodu polskiego.
Pierwsza taka manifestacja odby?a si? na placu
Grzybowskim w Warszawie 13 listopada 1904
roku.

By?a ona pocz?tkiem walki zbrojnej.
Podj??y j? oddzia?y, które tworzone przez

Józefa Pi?sudskiego w Krakowie, opatrzone
w krótk? bro?, bomby, materia?y wybuchowe,
nabyte Z trudem za zebrane grosze, przecho
dzi?y kordon graniczny, dziel?cy Galicj? od

Królestwa.

Lecz by?o to ttporywanie si? Z motyk? na

s?o?ce".

Ma?e oddzia?ki, dzia?aj?ce przewa?nie bez

?adnego zwi?zku ze sob?, nied?ugo wyczerpane

fizycznie i moralnie, gdy? znikome skutki ich

ci??kiej pracy zdawa?y si? i?? namarne, nie da?y
si? utrzyma? w karno?ci wojskowej i, prze
trzebione kulami wroga, pocz??y topnie?. Nici

rwa?y si? w d?oniach. Brak?o ludzi.

Zacz?? wi?c my?le? nad innym sposobem
walki. Bo ?e walk? zbrojn? tylko Polsk? ocali?

mo?na, wierzy? w to niezachwianie.
W 1908 roku powstaje we Lwowie Ko?o
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t. zw. "inllicyjneH, które zgrupowa?o ludzi idei

Józefa Pi?sudskiego. Ko?o to, pod kierownic

twem dzisiejszego genera?a Kazimierza Sosn

kowskiego, zaj??o si? studiami nad wojsko
wo?ci?. Niebawem tworzy si? kó? takich wi?cej
i wreszcie powstaje z nich "Zwi?zek Walki

Czynnej", jako tajna organizacja wojskowa.
Celem tych ludzi sta?a si? my?l Pi?sudskiego
o przysz?ej regularnej wojnie polskiej z, za

borcami.

Wojna ba?ka?ska i, zarysowuj?ca si? po

woli, mo?liwo?? wojny rosyjsko-austriackiei,
?a??nie z, gor?c? agitacj? grup niepodleg?o?
ciowych, rozbudza?a w?ród m?odzie?y polskiej,
robotników i ludu wiejskiego coraz, bardziej
zami?owanie do wojskowo?ci i przekonanie, ?e

tylko si?? zbrojn?, zorganizowan? na wzór

armii regularnej, zdo?a si? Polsk? odzyska?.
Zwolenników tego przekonania skupia?o si?

coraz, wi?cej i wreszcie trzeba by?o pomy?le?
o legalnej formie dla organizacji, co uchroni?o

by spiskowców przed okiem policji.
W ten sposób powsta?y w IgIO roku we

Lwowie "Zwi?z,ek strzelecki", w Krakowie To

warzystwo "Strz,elec", a w obu tych miastach

"Dru?yny strzeleckie". Organizacje te zak?a

daj? w ca?ej Polsce oddzia?y, w Galicji ja

wne, w zaborze rosyjskim i pó?niej pruskim
-

tajne. Prócz, tego powstaj? one na obczy?nie,

gdzie tylko skupia si? m?odzie? polska.
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Józef Pi?sudski widzia? Z rado?ci?, jak praca

jego wschodzi obficie, jak wci?? przybywa
Polsce ?o?nierzy.

Organizacjom tym u?atwia ?ycie powsta?y
w 1912 roku ttSkarb WojskowyH, który daje

pieni?dze na zakupno karabinów, amunicji,

ekwipunku, na urz?dzenie kursów' wojsko

wych i t. p. Idea militaryzacji udziela si? licz

nym w Polsce towarzystwom Sokolim, które

te? zaczynaj? powoli obok gimnastyki i sportu

uwzgl?dnia? ?wiczenia wojskowe. Wreszcie,

powsta?y w?ród naszej m?odzie?y szkolnej
Z ?ywio?ow? si??, ruch skautowy zapowiada
kadrom strzeleckim ?wietny materia? rezer

wowy, tem cenniejszy, ?e wzmocniony mo

ralnie pi?knem prawem harcerskiem.

Zaroi?y si? pola i lasy od m?odzie?y, prze

wa?nie uzbrojonej, która ka?dego ?wi?ta i swo

bodnej chwili spieszy?a na wojskow? nauk?.
Kilka razy odby?y si? wi?ksze manewry, na

których poszczególne organizacje dzieli?y si?
swem do?wiadczeniem i wiedz?, a sprawno

?ci? sw? wp?ywa?y na szlachetne wzajemne
wspó?zawodnictwo.

W?ród tych gor?czkowych przygotowa? nad

szed? rok 1914. Nagle w lipcu wybucha wojna
serbsko-austriacka. Zbli?a si? wojna austriacko

rosyjska i niemiecko-rosyjska. Zgodni dot?d
w gn?bieniu Polski trzej zaborcy, sk?óceni

ze sob?, wyst?puj? do ?miertelnej walki, która

16



staje si? dla nich zgubn?. Nastaje oczekiwana

przez wielkich patriotów i wieszczów narodo

wych zawierucha europejska. W przeddzie?
wypowiedzenia tych wielkich wojen Józef Pi?

sudski nakazuje mobilizacj? organizacyj strze
leckich do Krakowa, by natychmiast rzuci?
na aren? wypadków niezale?ny polski' czyn
i polsk? wol?. .

. .

?ci?ga tysi?ce m?odzie?y strzeleckiej, któr?
po?piesznie umundurowano i uzbrojono w u?y
czone przez w?adze austriackie karabiny sta

rego systemu tt WerndlaH• Niezra?eni tern uzbro

jeniem, strzelcy, wierni idei zaprzysi??onej
i ufni w swego wodza - Józefa Pi?sudskiego,
poszli na niepewne losy, na Wymarzon? wo-

jenk?.
'

,

"

W nocy Z 5-go na 6-ty sierpnia Wyruszy?a
z Krakowa s?ynna I-sza kompania kadrowa,

by o ?wicie przekroczy? granic? Królestwa,

jako awangarda armji strzeleckiej. Za ni? sze

rok? ?aw? tego? dnia i nast?pnych -posz?y na

st?pne kompanie, pe?ne dobrej my?li i wielkich

nadziei.'
.

Tak si? i?ci?a ci??ka praca Józefa Pi?sudskie

go i jego ludzi, którzy tyle umi?owania i du
.

szy w?o?yli w przybli?enie tej
. chwili.

Strzelcy, których pó?niej przeorganizowano
na pu?k pierwszy piechoty, nast?pnie f-sz?

Brygad?, powsta?ych we wrze?niu, Legjo
nów Polskich, dzielili 'ró?n?' dol? .w wojnie.

Pomara?ski: Józef Pi?sudski 2
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Nast?puj? pierwsze bitwy i pierwsze ofiary,
zawsze tak bolesne, bo? przecie? ttwiara strze

lecka
H

to wielka rodzina ?o?nierska, która spo

i?a si? w?z?em braterskim przez tyle lat przed
tem.

Józef Pi?sudski, mianowany we wrze?niu

1914 roku pu?kownikiem i dowódc? I-go pu?ku

piechoty Legjonów , dzieli? wytrwale wszelki

los pospo?u Z swymi ?o?nierzami. W ci??kich
chwilach ?wieci? przyk?adem osobistym, nie

szcz?dz?c zdrowia i nastawiaj?c ?ycie w pierw

szych liniach walcz?cych. A nietylko wiód?

walk? or??n?, lecz wzi?wszy w opiek? t?

gar?? wiernych sobie ludzi, chroni? od szykany
obcych i wrogów, zmuszaj?c ich do szacunku

i powa?ania dla siebie i dla braci ?o?nierskiej.
Z zam?tów, wojny europejskiej wyprowadza?
na widowni? dziejow? to szczup?e kolisko ?o?

nierstwa, a Z niem i Ojczyzn? nasz?. To te?

?o?nierz za serce sercem mu p?aci?, umi

?owawszy go na równi ze Spraw?, której ich

Wódz przewodzi?.
W grudniu 1914 r. Pi?sudski posuni?ty na

dowództwo I Brygady Legjonów i mianowany
pu?kownikiem brygadjerem, sta? si? niebawem

duchowym przewódc? ca?ej wiary legjonowej,
rozrzuconej po szerokim froncie wschodnim

austriacko-niemieckim. Druga brygada, która

do?wiadcza?a szczególnych szykan ze strony
w?adz austriackich, cho? nie pozostawa?a pod
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rozkazami Józefa Pi?sudskiego, garn??a si? pod
jego przewodnictwo moralne, szukaj?c w tej
pe?nej godno?ci i powagi postaci ostoi w zw?t

pieniach, które nieraz nawiedza?y obozowiska

legjonowe.
W ?cis?em wspó??yciu obozowe m Wodza

i ?o?nierskiej wiary mija?y ci??kie potrzeby:
Laski, Krzywop?oty .?owczówek, Konary, Tar

?ów, J astków i wreszcie Wo?y? - ów szary
i b?otnisty Wo?y? polski, który wyrwa? Z szere

gów najlepszych Z po?ród nas. Ten Wo?y? jed
nak?e przez ich krew ofiarn? sta? si? cementem,

spajaj?cym trzy legjonowe brygady, które

Z ró?nych stron ?ci?gn??y wreszcie na wspólny
polski front. U?wi?cona krwi? jednolito??
trzech brygad legjonowych. które tu?aczk?
i ci??k? ofiar? okupi? musia?y to po??czenie,
by? to donios?y sukces owej kampanii, Odt?d
oddzia?y te pe?ni? b?d? rami? w rami? dalsz?
s?u?b?.

Lecz nadszed? okres zawodów i kl?sk mo

ralnych. Wódz duchowy ca?ej walcz?cej Pol

ski - Józef Pi?sudski, widz?c, ?e rz?d austria

cki zwodzi tylko polaków i sprowadza ich na

manowce swych interesów pa?stwowych, po

da? si? 26 wrze?nia I9I6 roku do dymisji,
??daj?c jasnego wypowiedzenia si? Austrji
i Niemiec co do przysz?o?ci Polski. Dymisji
mu udzielono i to by?a straszna kl?ska dla

tu?aczego ?o?nierza polskiego. Pozbawiono go
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opieki w chwilach zw?tpienia, pozbawiono
wiary w s?uszno?? i owocno?? jego pracy.

Pozosta? jeno nieod??czny towarzysz tych lu

dzi - nadzieja, w imi? której przecie? znie??

trzeba pogard? i m?k?, w imi? której ?y?
trzeba.

Jeden Józef Pi?sudski spokójnem i ja?nem
okiem widzia? przysz?o??. On jeden oceni? war

to?? tej nowej m?ki, na któr? "swe dzieci" na

razi?. Przyjecha? do Warszawy, w której niemcy
narazi e nie pozwolili mu zamieszka? i staje na

czele, organizowanej przeze? od dawna w prze

widywaniu takiego ko?ca, tajnej Polskiej Orga
nizacji Wojskowej. Tutaj ?ci?gn?li jego ?o?

nierze ze s?u?by dawnej, tut-aj skupi?y si? ty

si?ce nowych ramion, ??dnych walki Z wrogiem.
Lecz jednocze?nie Z dymisj? Pi?sudskiego

znik?y owe pozory zaufania, jakiem obdarza? go

musieli austrjacy i niemcy. Cho? obawiano si?

go zawsze, jednak?e Z braków argumentów,
któreby we? godzi?y, musiano mu ufa?. Obe

cnie, gdy ods?oni? przy?bic?, gdy za cen? krwi

polskiej za??da? uznania niepodleg?ej Polski,
nie takiej, jak? proklamowano w?a?nie 5 li

stopada 1916 r., a wielkiej i pot??nej, jak przed
wiekami, znalaz? w obozie otwartych wrogów
- niedawnych swych ob?udnych sprzymie
rze?ców. Mimo to przyjmuje ro stycznia
1917 roku urz?d kierownika Komisji Wojsko
wej w Tymczasowej Radzie Stanu, aby da?
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legaln? os?on? swej dalszej dzia?alno?ci. J ed

noc?e?nie nakazuje ca?? sum? pracy k?a??

w P. O. W., która na jego rozkaz wzrasta?a
w ludzi, ttjak grzyby po deszczu", w ca?ej Pol

sce, si?gn??a swemi wp?ywami w armi? au

strjack?, niemieck?, a nawet rosyjsk?, skupia
j?c w ró?ne stowarzyszenia i zwi?zki tajne
wojskowych polaków. Oceni? szybko wróg
niebezpiecze?stwo tej roboty. Pod pozorami
biernej przychylno?ci zrazu nie przeciwdzia?a?
rozrostowi organizacji, a?eby zbada? stan

rzeczy.
Lecz kiedy Józef Pi?sudski otwarcie o?wiad

czy? si? przeciw uzale?nianiu si? od niemców,

kiedy odmówi? tworzenia armii polskiej w ra

mach militaryzmu niemieckiego i nie zgo

dzi? si? na rot? przysi?gi, waruj?cej przymie
rze or??a polskiego Z niemieckiem na dalsz?

przysz?o??, a wreszcie 24 czerwca wyst?pi?
z Rady Stanu, - niespodziewanie w nocy

Z 13-go na r?-ty lipca 1917 r. w?adze okupa
cyjne zarz?dzi?y na terenie ca?ego Królestwa

masowe aresztowania przewódców P. O. W.

Nied?ugo potem przed ?witem 22 lipca are

sztowano Józefa Pi?sudskiego i jego najbli?

szego pomocnika, pu?kownika Kazimierza

Sosnkowskiego, wywo??c ich wg??b Niemiec

do twierdzy w Magdeburgu.
W Polsce zrobi?o si? pusto i g?ucho.
Peowiacy zape?nili wi?zienia, cytadel? i obo-
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zy je?ców w g??bi Niemiec, legjoni?ci poszli
do Szczypiorna i Ben; aminowa, na dobro

wolne wi?zienie, wielu wcielono do armii au

strjackiej i wys?ano na front przeciww?oski.
Z trudem nieliczni, którzy ocaleli Z pogromu,

rozpocz?li odnowa budow? zrujnowanego
dzie?a. P. O. W. powoli odradza si? po tych
ciosach i staje si? mniej liczn?, lecz spoistsz?,
a znikome resztki Legjonów przeobra?one
w Polsk? Si?? Zbrojn? w Królestwie i w Polski

Korpus Posi?kowy w Galicji, pomimo upo

korze? i trudu niezwyk?ego. do ostatka utrzy

ma?y karabin w gar?ci - na lepsze czasy.

Nadesz?y one w wiele miesi?cy pó?niej w go

r?cych dniach pa?dziernikowych i listopado
wych 19I5 roku. Powsta?y w Lublinie rz?d
ludowy mobilizuje Polsk? Organizacj? Woj
skow?, która ??cznie Z Polsk? Si?? Zbrojn? do

kona?a rozbrojenia, zdemoralizowanych rewo

lucj? u siebie w kraju, austrjaków i niemców.

W?adza przechodzi?a w r?ce narodu.

Tworz? si? nowe warunki, Z których po

wstaje samoistnie, bez ?aski obcych, gmach
pa?stwa niezale?nego. ro listopada wraca do

Warszawy Józef Pi?sudski, uwolniony Z wi?
zienia przez lud niemiecki, i tego? dnia staje
na czele wojsk polskich, starych swych towa

rzyszy broni i nowych ?o?nierzy w s?u?bie
Polski, ju? niepodleg?ej.

Wówczas dopiero ca?y naród polski ujrza?
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w pe?nej okaza?o?ci i zrozumia? daleko prze

widuj?c? my?l Józefa Pi?sudskiego. Wielki

ten M?? Stanu, organizuj?c spisek niepodleg?o
?ciowy, walcz?cy w 1904 i 5 roku Z caratem,

a nast?pnie rzucaj?c w sierpniu 1914 roku na

szale wypadków oddzia?y strzeleckie, - wi

dzia? kl?sk? Rosji; a tworz?c w czasie wojny
?wiatowej zrazu pod zaborem rosyjskim, a na

st?pnie w ca?ym kraju pot??n? spiskow? Pol

.sk? Organizacj? Wojskow? i pozwalaj?c si?
w 1917 roku aresztowa? i wywie?? wg??b Nie

miec, - widzia? upadek Austrii i ostateczn?

kl?sk? Niemiec.

Dzi?ki Józefowi Pi?sudskiemu Z ogólnego roz

prz??enia, jakiemu uleg?y wtedy w?a?nie pod

wp?ywem niepowodze? na froncie i wewn?trz

nej rewolucji w?adze zaborcze na ziemiach

polskich, - wy?ania? si? zacz??a i opanowy

wa? sytuacj? ?wie?a, karna, owiana gor?c?

mi?o?ci? kraju i wolno?ci, oddana bezgra
nicznie swemu ukochanemu Wodzowi kadra

legjonowo-peowiacka. Spo?ecze?stwo polskie
spostrzeg?o wreszcie, ?e miejsce dla? w obozie

walki, w szeregach armii narodowej.

Poddaje si? Pi?sudskiemu odrazu rz?d ttLu-

belski", a jednocze?nie Rada Regencyjna, rz?

dz?ca prowizorycznie male?kiem pa?stewkiem
polskiem, utworzenem na podstawie aktu Z 5

listopada 1916. r., przekaza?a mu swe atry

bucje. Pi?sudski sta? si? nieograniczonym w?ad-
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.
c? narodu, dyktatorem wy?aniaj?cegosi? Z po

wszechnego zam?tu Pa?stwa Polskiego.
r? 12 listopada 'wydaje pierwszy rozkaz .do

wojska: ttZo?nierze! Obejmuj? nad wami ko

mend? w-chwili, gdy serce w ka?dym polaku

bije silniej i ?ywiej, gdy dzieci naszej ziemi

ujrza?y s?o?ce swobody w ca?ym jej blasku.

Z wami razem prze?ywam wzruszenie tej

godziny dziejowej, z wami razem ?lubuj? ?ycie
i krew swoj? po?wi?ci? na rzecz dobra Ojczy
zny i szcz??cia Jej obywateli ••

H

Odt?d ?ycie Pi?sudskiego pokrywa si? ca?

kowicie Z dziejami odradzaj?cego si?, a po

tem odrodzonego pa?stwa. Jako dyktator po

wo?a?- rz?d. Moraczewskiego, poleci? mu przy

gotowa? niezb?dne ustawy, normuj?ce bieg
?ycia pa?stwowego, a przedewszystkiern po

?o?y? podwaliny pod sejm, któremu posta
.nowi? z?o?y? sw? nieograniczon? w?adz?.
.

Praca nie by?a ?atwa. Podczas kiedy Z jednej

strony wzi?to si? z zapa?em do tworzenia sze

regu niezb?dnych organów rz?dzenia, kiedy o

chotnicze .nasze wojska Z niezwyk?e m po?wi?
ceniem wydziera?y pi?d? za pi?dzi? z ziemi

'Ojczystej zaborcom, wrogowie wewn?trzni i ze

wn?trzni usi?owali zdoby? dla siebie jak naj
.wi?cej korzy?ci. W· Galicji Wschodniej wy
'buch?o powstanie ukrai?skie od wschodu i pó?
nocy zacz?li napiera? rosjanie i litwini, od za

'chodu czesi i niemcy.
.

...
..
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Lecz najbole?niejszem niebezpiecze?stwem
by?o nasze w?asne rodzime warcholstwo. Ka?

dy poczu? raptem powo?anie do decydowa
nia o sprawach pa?stwowych. Zacz??y si? spo

ry i k?ótnie, intrygi i zdrady ludzi ma?ych,
którzy w swym ograniczonym umy?le i nis

kiej duszy szukali argumentów walki Z Pi?

sudskim, pomawianym przez nich o samo

lubstwo, o z?? wol?. Posuni?to si? do tego,
?e wypowiadano pos?usze?stwo w?asnemu

rz?dowi, bojkotowano podatki, a wreszcie do

prowadzono w styczniu 1919 r. do ?miesz

nego ttzamachu stanu", który mia? niby wyra
towa? Polsk? Z chaosu, a w rzeczywisto?ci
móg? j? pchn?? do zguby.

Trzeba by?o wypróbowanych tyloma do

?wiadczeniami nerwów Pi?sudskiego, aby nie

za?ama? si? moralnie, nie ulec przed tyloma
pi?trz?cerui si? trudno?ciami. Uwa?aj?c, ?e

ttpraca jest najlepszym ?rodkiem na warchol

stwo", o?wiadczy?, i? nie b?dzie strzela? do

rodaków i ze stoicyzmem nadludzkim wy

trzymywa? ataki, jakie zewsz?d kierowa?y si?
ku niemu. Przeciwnikom swym zapomnia?
uraz, a wynikami pracy zaprzecza? ich osz

czerstwom. Metoda okaza?a si? zbawienn?.

Przychodzi?o powoli opami?tanie, w?adze ad

ministracyjne krzep?y, armia wzrasta?a. Pi?

sudski nadzwyczaj szybko przeprowadzi? wy

bory do sejmu, który zwo?a? do Wars?awy na
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dzie? 9 lutego I9I9 r., i w r?ce tego sejmu,

zgodnie z zapowiedzi?, z?o?y? sw? nieograni

czon? w?adz?.

Sejm jednak s?ynn? ustaw? Z 20 lutego, t.

zs«. ttma?? konstytucj?". powierzy? mu godno??
Naczelnika Pa?stwa nadal, ale ju? jako ttod-

powiedzialnego przed sejmem przedstawi
ciela pa?stwa i najwy?szego wykonawc? u

chwa? sejmu", przy pomocy powo?anego ttna

podstawie porozumienia Z sejmem" rz?du.
Sam sejm Z dotychczasowych atrybutów w?a

dzy Pi?sudskiego zatrzyma? dla siebie ttw?adz?

suwerenn? i ustawodawcz?".
Mimo znacznego ?cie?nienia w?adzy N a

czelnika Pa?stwa, Pi?sudski, który jako Wódz

Naczelny posiada? w obliczu trwaj?cej wojny

kompetencje nieograniczone, potrafi? dokona?

czynów wiekopomnych. Rozszerzy? i umocni?

granice pa?stwa, odebra? ukochane Wilno

moskalom, którzy coraz g??biej si?gali po

ziemie Rzeczypospolitej, odpieraj?c ich da

leko na wschód. W polityce wewn?trznej

osi?gn?? równie? ogromne sukcesy, a przede
wszystkiern doprowadzi? do znacznego ujedno
stajnienia w?adz administracyjnych dla ca?ego
pa?stwa, w czem pora? si? musia? Z najró?
niejszerni trudno?ciami, jakie pozosta?y po

ustawodawstwach zaborców. Lecz najwi?cej
pracy twórczej w?o?y? w wojsko, t? ostoj?
?adu wewn?trznego i bezpiecze?stwa •.

Zmo-
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bilizewani peowiacy i tysi?ce ochotników za

pe?nili szeregi armii narodowej; ?ci?ga?y po
woli Z obczyzny oddzia?y wojskowe, organi
zowane z je?ców i rozbitków Wielkiej Wojny.
To te? wdzi?czna armia, jako dowód swej mi

?o?ci i bezgranicznego zaufania, ofiarowa?a mu

odznak? najwy?szej godno?ci wojskowej het

ma?sk? bu?aw? Marsza?ka.

Czy? mo?na dzi? da? pe?en rys dzie?a, do

konanego przez Pi?sudskiego i oddanych mu

ludzi? Minie jeszcze wiele lat, zanim b?dzie
mo?na zdoby? si? na niezb?dny obiektywizm
i na podstawie nieznanego dot?d, a w cz??ci
nawet teraz niedost?pnego materja?u da? ob

raz tego okresu naszych dziejów.
Zaledwie jeste?my w stanie teraz podkre?li?

te momenty, które zaznaczaj? si? mocniej na

przestrzeni ostatniego dwunastolecia, i przez
nie intuicyjnie raczej oceni? miar? geniuszu
Pi?sudskiego, który w swej niepospolitej indy
widualno?ci potrafi? znale?? iskry, jakie roz

p?omienia?y czyny najwi?kszych naszych mo

narchów, m??ów stanu i bohaterów.

Nie wszystkie jego idee i zamierzenia zo

sta?y osi?gni?te. Naród nie zawsze by? zdolny
odczu? g??bi? my?li tego prawdziwego swego

Wodza, si?gaj?cej daleko w przysz?o??. St?d

powstawa?y nieraz nieporozumienia i konflikty
Z ow? codzienn? przeci?tn? szarzyzn? ?ycia na

szego, która tylekrotnie dawa?a si? mu we znaki.



W ten sposób za?ama?a si? najwi?ksza my?l,
jak? znaj? dzieje, my?l unji, któr? ongi? rzu

cili Jagiellonowie, a która sta?a si? podstaw?
niejednej koncepcji politycznej ?wiata ca?ego.
Przecie? Stany Zjednoczone Ameryki Pó?

nocnej s? niczem inne m, tylko uni? drobniej

szych pa?stw, przecie? Rzesza Niemiecka za

wdzi?cza swe mocarstwowe stanowisko tylko
sfederowaniu poszczególnych pa?stewek zwi?z

kowych, a ostatnio i rosyjscy bolszewicy oparli
swe rz?dy na unii licznych, powsta?ych na

gruzach imperium rosyjskiego pa?stw narodo

wo?ciowych.
Pi?sudski pragn?? wskrzesi? ide? pot??nego

mocarstwa jagiello?skiego, opartego na unji
Z Litw? i Ukrain?. Poraz pierwszy da? wyraz

tej idei w odezwie do mieszka?ców b. Wiel

kiego Ksi?stwa Litewskiego, jak? wyda? po

zaj?ciu Wilna 22 kwietnia I9I9 r. Równie?

wierny tej zasadzie, w I920 r. przedsi?wzi??
s?ynn? wypraw? kijowsk?.

Genialna jego koncepcja wszak?e za?ama?a

si? wtedy. Mimo pocz?tkowego powodzenia
i odrzucenia bolszewików poza Dniepr, woj
sko polskie, pozostawione samo sobie, niepo
parte dostatecznie przez sprzymierzonych
Z niem ukrai?ców, nie wytrzyma?o przeciw
natarcia bolszewickiego, rzuconego Z pó?nocy
przez t. zw. ttbram? smole?sk?", Musiano si?
cofn??, a w odwrocie nieraz dozna? dotkli-



wych pora?ek. Hordy bolszewickie par?y
wci?? naprzód, d???c wg??b pa?stwa i za

gra?aj?c nawet stolicy. Zdawa?o si? wtedy, ?e

dopiero odrodzonej Rzeczypospolitej grozi no

wa zag?ada. Krok jeden dzieli? naród polski od

katastrofy.
Wówczas jeden Pi?sudski nie straci? wiary

w swoje i narodu si?y. Skupiwszy wokó? siebie

wszystko, co tylko by?o ?ywotnego w pa?stwie,
zdo?a? wzmocni? arrnj ? nowemi si?ami i po

wstrzyma? napór wroga, a jednocze?nie naka

zanym manewrem wpa?? na jego ty?y i roz

bi? raz na zawsze. Butni rosjanie, pobici na

ca?ym froncie, prosili o pokój. Bitwa pod
Warszaw?, jaka rozgorza?a w sierpniu I920

roku, zwana potem ttCudem nad Wis??H, da

si? porówna? tylko z najwi?kszemi bitwami,
stoczonemi przez or?? polski: Z bitw? grun

waldzk? Z I4IO r. i bitw? wiede?sk? Z I683 r.

Rezultatem tego zwyci?stwa sta? si? traktat

ryski, podpisany I8 marca I92I r., który usta

li? wreszcie wschodni? granic? Rzeczypospo

litej. Lecz nie by? to rezultat jedyny. Dzi?ki
bitwie warszawskiej ocalona zosta?a Wile?

szczyzna, któr? rosjanie po pierwszych swoich

sukcesach zobowi?zali si? odda? Litwie Ko

wie?skiej, a któr? zaj?? p.o rozbiciu ich i obro

ni? przed litwinami gen. Ze1igowski, oraz Górny

?l?sk, na którym plebiscyt, odbyty w radosnym,

zwyci?skim nastroju 20 marca I92I r., wypad?

29



dla nas pomy?lnie. Najwa?niejszym wszak?e
walorem pomy?lnego zako?czenia wojny by?
pokój, jaki pozwoli? wreszcie narodowi roz

pocz?? systematyczn? wewn?trzn? prac? od

rodze?cz? w wiel u dziedzinach ?ycia. W tych
pokojowych warunkach sejm ustawodawczy
zdo?a? uko?czy? prac? nad konstytucj?, która

17 marca 19:21 roku zosta?a uroczy?cie uchwa

lona, przez co Rzeczpospolita otrzyma?a pra

wn? podstaw?, maj?c? uregulowa? ca?e jej
?ycie pa?stwowe. Powinien by? nast?pi? okres

wewn?trznej konsolidacji.
Nie wielu ludzi spostrzega?o wówczas nie

domagania nowej ustawy konstytucyjnej, tak

jak to widzia? i oceni? odrazu Pi?sudski. Nie

przenikni?to jeszcze kulisów pracy nad ustaw?,
za któremi ukry?a si? ma?oduszno?? g?ównych
jej twórców. Dopiero ?ycie mia?o gorzko do

?wiadczy? naród, którego dobrej wiary tak

niegodnie nadu?ywali jego wybra?cy. Oka

za?o si?, ?e tekst konstytucji u?o?ono pod k?
tem widzenia walki Z Pi?sudskim, jako wynik
niecnej umowy dzia?aczy reakcyjnych stron

nictw politycznych, które pozostawa?y w za

wzi?tej, nieprzebieraj?cej w ?rodkach opo

zycji przeciw Naczelnikowi Pa?stwa.

Wyros?e w przedwojennych warunkach za

borczych nasze stronnictwa polityczne, zna

laz?szy si? w wolnej Polsce, nie potrafi?y stan??
na w?a?ciwym poziomie, jaki narzuca? im mo-



ment dziejowy. Zamiast w zgodnym wysi?ku
tworzy? na d?ugie wieki podwaliny dla niepod
leg?ego pa?stwa, zadowoli?y si? partack? ro

bot?, dostosowan? do ich niskich bie??cych ce

lów: poniewa? przewidywano, ?e Prezydentem
Rzeczypospolitej zostanie dotychczasowy Na

czelnik Pa?stwa, u?o?ono tak g?ówn? ustaw?

konstytucyjn?, aby skr?powa? zupe?nie jego
wybitn? indywidualno??, oddaj?c pe?ni? w?a

dzy niby narodowi, a w?a?ciwie owym stron

nictwom politycznym, reprezentowanym przez

kluby sejmowe, które dzi?ki równie? specjalnie
skonstruowanej ordynacji wyborczej zapew

ni?y sobie d?ugotrwa?e panowanie w pa?stwie.
Spo?ecze?stwo przejrza?o dopiero zczasem,

kiedy zawody i smutne do?wiadczenie od

s?oni?o istotne oblicze twórców ustawy kon

stytucyjnej.
Tymczasem sejm, po uchwaleniu konsty

tucji i za?atwieniu szeregu wa?niejszych spraw

pa?stwowych, jak przy??czenie Wile?szczyzny,
ratyfikacja kilku traktatów, oraz uchwalenie

ordynacji wyborczej, dobiega? kresu swej ka

dencji.
Koniec ?ycia tego pierwszego naszego sejmu

zaznaczy? si? kryzysem, którego nie mo?na po

min??, ze wzgl?du na jego nast?pstwa. U steru

rz?du by? wtedy gabinet Ponikowskiego. Na

jednem Z posiedze? Rady Ministrów Pi?sudski

wyst?pi? z ostremi zarzutami przeciwko po-
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liryce gabinetu, co doprowadzi?o do przesi
lenia. Ponikowski 6 czerwca 1922 roku zg?osi?
dymisj?, któr? Pi?sudski przyj??, uzasadniaj?c
sw? decyzj? konieczno?ci? powo?ania silnego
rz?du w czasie, kiedy sytuacja zewn?trzna i we

wn?trzna pa?stwa, zw?aszcza w zwi?zku ze

zbli?aj?cemi si? wyborami do nowego sejmu,
nastr?cza?a szereg niebezpiecze?stw. Wtedy
Pi?sudski Z okazji tworzenia nowego gabinetu
za??da? od sejmu wyja?nienia "ma?ej konsty
tucji" z 20 lutego 1919 r. odno?nie punktu,
g?osz?cego, ?e ttministrów powo?uje naczelnik

pa?stwa na podstawie porozumienia zseimem".

A jednocze?nie zakwestionowa? prawno?? in

stytucji sejmowej, t. zw. konwentu seniorów,
nieprzewidzianego ani przez ustaw?, ani przez

regulamin obrad, a sk?adaj?cego si? Z mar

sza?ka sejmu i prezesów poszczególnych klu

bów. Ta, nie maj?ca prawnego uzasadnienia,
instytucja, która przy ka?dem przesileniu' za

cz??a odgrywa? rol? decyduj?c? przez uzur

powanie sobie prawa wyznaczenia premiera,
przedstawionego Naczelnikowi Pa?stwa do no

minacji, sta?a si? w?a?nie przyczyn? pierwszego
ostrego zatargu Pi?sudskiego Z sejmem.

Nie miejsce tu na dok?adne rozstrz?sanie
tego zatargu, z którego Pi?sudski wyszed? zwy

ci?sko, bowiem sejm przychyli? si? do jego
stanowiska w tej mierze, poprzestaniemy wi?c
na podkre?leniu przekonania, ?e w nim szuka?

32



nale?y pocz?tku walki Pi?sudskiego Z sejmo
kracj?, która zw?aszcza w nast?pnym sejmie
zawa?y? mia?a na wewn?trznem ?yciu pa?
stwa tak bole?nie. Przypomniemy tylko, ?e

wtedy w?a?nie Pi?sudski odmówi? stanowczo

podpisania nominacji Korfantego na premiera,
którego narodowa demokracja proklamowa?a
bohaterem narodowym, a' który tak niedawno

skompromitowa? si? udowodnion? mu sprze
dajno?ci?.

Odbyte w listopadzie 1922 roku nowe wy

bory do sejmu nie zmieni?y jego oblicza. Jak
poprzedni, tak i ten sejm nie osi?gn?? niezb?d
nej do rz?dzenia podstawy, umo?liwiaj?cej wy
?onienie trwalszej i na zdrowych fundamen
tach opartej wi?kszo?ci.

Pi?sudski - cz?owiek czynu, szczególnie za

troskany o przysz?o?? pa?stwa, nie przyj?? ofia

rowanej mu kandydatury na Prezydenta Rze

czypospolitej, gdy? wysoki ten urz?d konsty
tucja marcowa ogranicza?a prawie wy??cznie
do reprezentowania pa?stwa. Wybrany przez

'stronnictwa ludowe Prezydentem przyjaciel
Pi?sudskiego, Gabryel Narutowicz w pare dni

po wyborze i zaprzysi??eniu konstytucji pad?
od skrytobójczej kuli szale?ca, op?tanego de

magogj?, jak? rozp?ta?y dooko?a ówczesnych
wypadków prasa i stronnictwa reakcyjne,
? przedewszystkiem t • .z.w. zwi?zek Ludowo

.Narodowy, b?d?cy emanacj? narodowej de-

Pomara?ski: J ózef Pi?sudski 3
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mokracji. Wtedy wybór pad? na Stanis?awa

Wojciechowskiego.
Tragiczna ?mier? pierwszego Prezydenta

wstrz?sn??a do g??bi sumieniem narodowem.

Jednak mimo to, ?e zamach zosta? pot?piony
przez wszystkich, znale?li si? ludzie, którzy
pami?? mordercy, skazanego przez s?d Rze

czypospolitej na ?mier?, zacz?li gloryfikowa?,
zasilaj?c w ten sposób wytworzon? przez zbrod

ni? niezdrow? atmosfer? moraln?. Obóz poli
tyczny, który zawsze, w naj ci??szych nawet

chwilach, najbardziej bezecnemi ?rodkami

zwalcza? Pi?sudskiego, podtrzyma? ów nastrój
i w ten sposób wzi?? na siebie odpowiedzial
no?? moraln? za czyn szale?ca.

Wtedy Pi?sudski, zawsze tak sk?onny do da

rowania win, pope?nionych wzgl?dem siebie,
który potrafi? Z pob?a?aniem odnie?? si? do

ohydnej, niegodnej ludzi honoru, oszczerczej
przeciw niemu walki, oceni?, jak bezgraniczny
jest upadek tych ludzi, którzy przecie? g?osili.
zawsze, i? reprezentuj? ca?y naród. Chocia?
sejm uchwa?? swoj? stwierdzi?, i? "Marsza?ek
Pi?sudski dobrze si? zas?u?y? Ojczy?nie", usu

n?? si? on w zacisze rodzinnego ogniska, od

mawiaj?c wspó?pracy Z lud?mi nikczemnymi.
Osiad? w Sulejówku pod Warszaw?, gdzie

zaj?? si? prac? historyczn?. A chocia? do po
lityki nie miesza? si? zupe?nie, oszczerstwa
i napa?ci moralnych kar?ów nie usta?y, bowiem
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nie mogli oni znie?? tego faktu, ?e cho?] od

suni?ty od spraw pa?stwa, nie przesta? by?
sztandarowym cz?owiekiem zdrowej cz??ci
narodu, lecz wprost przeciwnie: w odosob
nieniu olbrzymia?, a jego autorytet moralny
Z dniem ka?dym wzrasta?. Dosz?o do tego, ?e

kiedy korpus oficerski Z okazji Ig-gO marca

uda? si? do Sulejówka, by z?o?y? swemu zwy

ci?skiemu wodzowi ?yczenia imieninowe, pra
sa reakcyjna w swej pasji niepoczytalnej omal

?e nie ??da?a oddania oficerów tych pod s?d.
Skromny dworek, gdzie mieszka? Z rodzin?,
otoczono szpiegami, którzy ?ledzili ka?dy jego
krok, badali i donosili, kto u niego bywa.
Mimo tego spokojnie zdawa?o si? p?yn?? ?ycie
Pi?sudskiego w Sulejówku, który sta? si? miej
scem pielgrzymek dla zatroskanych o losy
pa?stwa patriotów.

Tymczasem sytuacja istotnie stawa?a si? co

raz gro?niejsz?. Sejmokracja, przed któr? je
szcze w Ig22 roku ostrzega? Pi?sudski, z chwil?
gdy na czele pa?stwa stan?? cz?owiek s?aby,
cho? najlepszych ch?ci, sta?a si? szybko syste
mem rz?dzenia, ogarniaj?cym jak polip wszyst
kie dziedziny ?ycia. Nie oszcz?dzano nawet

tak wa?nych resortów, jak polityka zagranicz
na i wojsko, a ju? terenem najbardzej gor

sz?cych zjawisk sta?a si? administracja i gospo
darka finansowa. Urz?dy nasze przepe?nione
by?y natr?tami Z sejmu, którzy, uwa?aj?c si?

3*
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za uprzywilejowany stan nadrz?dny, ro?cili

pretensje do wnikania w najdrobniejsze spra

wy bie??ce, do dawania w?adzom dyrektyw
swych stronnictw lub nawet w?asnych. Pa?

stwo i jego organa stawa?y si? terenem eks

ploatacji interesów poszczególnych stronnictw

i dzia?aczy. Dosz?o do tego, ?e stronnictwa

niejako dzieli?y mi?dzy siebie urz?dy i insty
tucje pa?stwowe, a wi?c takie a takie mini

sterstwo by?o w sferze wp?ywów jednej partii,
a inne drugiej. Part je wzajemnie tolerowa?y
ten stan rzeczy, demoralizuj?c urz?dników
i obni?aj?c autorytet w?adzy w spo?ecze?stwie.

Sytuacj? pogarsza? fakt, ?e nasi "suwere

ni" -ludzie przewa?nie o niskim poziomie
intelektualnym, okazali si? materja?em a? nad

to podatnym dla zepsucia. Pozbawieni cha

rakteru, zapominali o swej nieraz pi?knej
przesz?o?ci, zapominali o obowi?zku wzgl?
dem Ojczyzny i za?lepieni w swych ambicjach
brn?li w brud moralny. Pos?owie bogacili si?
na dostawach, na nieuczciwych tranzakciach.

Zjawisko korupcji i przedajno?ci sta?o si? nie

mal codziennem ; wra?liwo?? moralna gin??a,
ust?puj?c miejsca coraz wyra?niejszej prze

st?pczo?ci •

• Nieszcz??liwy proces rozpoczynaj?cej si?
inflacji, nieprzygotowanie fachowe do opano
wania tego zjawiska, przypadkowo?? decyzyj,
które miast powstrzyma? ten proces, jeszcze



go bardziej pot?gowa?y, wytwarza?y atmosfer?
przychyln? dla politycznych i gospodarczych
karierowiczów.

A oto jak scharakteryzowa? ten stan rzeczy
Pi?sudski: tt W odrodzonem pa?stwie nie nast?

pi?o odrodzenie duszy narodu ••• Szuje i ?ajdaki
rozpanoszy?y si?. Naród odrodzi? si? tylko
w jednej dziedzinie, dziedzinie walki or??nej,
to znaczy pod wzgl?dem odwagi osobistej
i ofiarno?ci wzgl?dem pa?stwa w czasie walki.

Dzi?ki temu mog?em doprowadzi? wojn? do

zwyci?skiego ko?ca. We wszystkich innych
dziedzinach odrodzenia nie znalaz?em. U sta

wiczne wa?nie personalne i partyjne, jakie?
dziwne rozpanoszenie si? brudu i jakiej? bez

czelnej, ?ajdackiej przewagi sprzedajnego nie

raz elementu. Rozwielmo?ni?o si? w Polsce

znikczemnienie ludzi. Swobody demokratycz
ne zosta?y nadu?yte tak, ?e mo?na by?o ?nie

nawidzie? ca?? demokracj?. Interes partyjny
przewa?a? ponad wszystko. Partie w Polsce

rozmno?y?y si? tak licznie, i? sta?y si? niezro

zumia?e dla ogó?u. To wszystko skierowane

by?o przeciw ka?demu, kto reprezentowa? pa?
stwo. Tych reprezentuj?cych pa?stwo by?o
trzech: mnie jako naczelnikowi pa?stwa obrzy
dzano ?ycie ci?g?? nagonk?, oszczerstwami
i najwstr?tniejszemi potwarzami. Nie upad?em
tylko dlatego, ?e jestem silniejszy od was

wszystkich. Drugiego reprezentanta wprost
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zamordowano, a moralni sprawcy tego mordu

uszli bezkarnie. Trzeci pada? pod ci??arem
m?ki Z powodu sejmu i senatu",

Wko?cu te zdemoralizowane, zmanierowa
ne i zgangrenowane indywidua, niezra?one po
mrukiem gniewu ludu, jaki wywo?a?y ich

pierwsze kilkamiesi?czne rz?dy w I923 roku,
o?mieli?y si? si?gn?? ponownie po w?adz?.
Wrzód na organizmie narodowym zaczyna?
coraz bardziej nabrzmiewa?. Gdyby nie p?k?,
narodowi grozi? upadek.

Wtedy Pi?sudski, który bacznego oka nie

spuszcza? Z wypadków, ostrzeg? Prezydenta
Wojciechowskiego przed konsekwencjami te

go jego pob?a?ania i niezaradno?ci, a kiedy
chcia? go nak?oni? do jakiej? m?skiej decyzji,
udo nieulegania wp?ywom partyjnym, ten od

rzek?, ?e chcia?by partjem si? oprze?, ale czuje,
?e ulegnie". Sytuacja wymaga?a szybkich de

cyzyj, przyszed? wi?c czas na ludzi mocnych.
Jak w tylu prze?omowych chwilach; tak

i tym razem Pi?sudski nie zawaha? si?, by
wzi?? na siebie odpowiedzialno??. W r. I926
dosz?o do starcia zbrojnego, do tak zwanych
wypadków majowych, rezultatem których
by?o ust?pienie Prezydenta Wojciechowskiego.
uWyda?em wojn? szujom, ?ajdakom, morder
com i z?odziejom i w walce tej nie ule

gn?H.-. ?owiedzia.? 29 maja I926 roku do przed
stawicieli stronnictw sejmowych. - t,sejm



i senat maj? nadmiar przywilejów i nale?a

?oby, aby ci, którzy powo?ani s? do rz?du, .

mieli wi?cej praw ••• Dajcie mo?no?? rz?dz?
cym odpowiada? za to, czego dokonaj?. Niech

prezydent tworzy rz?d, ale bez nacisków par

wj. To jest jego prawo ••• Moim programem

jest zmniejszenie ?ajdactw i utorowanie drogi
uczciwo?ci. Czekam, a zapewniam panów, ?e

si? nie zmieni?. Trzeba przej?? ponad par

tyjne interesy, da? oddech pa?stwu i elek

towi. Elekt musi posiada? honor ponad ch??
zarobienia kilkudziesi?ciu groszy. Je?eli cho

dzi o mnie, to powtarzam raz jeszcze, ?e si?
nie zmieni?. B?d? ?ciga? z?odziei!"

W tych mocnych s?owach zawar? ten wielki

wychowawca narodu, ten stra?nik narodowego
honoru, swój program na najbli?sze lata. Ci,
którzy twierdz?, ?e Pi?sudski od maja 1926 r.

rz?dzi bez programu, niech przeczytaj? te s?o

wa, wypowiedziane w kilka dni po odniesio

nem zwyci?stwie. Czy? mo?na tre?ciwiej i ja
?niej powiedzie?, o co chodzi? Przep?dzi? han

dlarzy ze ?wi?tyni, zaprowadzi? nowy ?ad

w Polsce, da? jej rz?d silny i odpowiedzialny,
sko?czy? Z demagogi?, podnie?? autorytet

Rzeczypospolitej nazewn?trz, wznie?? jej ma

jestat ponad interesy jednostek i koteryj, a

przedewszystkiem podnie?? naród Z moralnego
upadku, w jaki ci?gn??y go r?ce rozmaitych
ttopatrzno?ciowychu lowelasów, karjerowi-
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c'Z,ów najgorszego gatunku, ?eruj?cych na do

brej wierze wspó?obywateli
- oto co stanowi

program Pi?sudskiego; nie dostrzega? go, zna

czy si? nie rozumie? rzeczy najprostszej i naj-

oczywistszej. ... :
A ?e parlament w swem sumie mu podzieli?

s?d Pi?sudskiego o gro?nej sytuacji, jaka ogar

nia?a Polsk? -

przez co dokona? niejako sa

mobiczowania za t? wielk?, najwi?ksz? win?:
tolerowania w ?onie swe m ohydy - ?wiadczy
fakt, ?e w?a?nie nikogo innego tylko Pi?sud

skiego wybra? 3 I maja olbrzymi? wi?kszo?ci?

g?osów na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pi?sudski jednak wyboru nie przyj??, wi

dz?c w nim wszak?e zalegalizowanie przez

sejm dokonanego przez siebie zamachu stanu.

A oto jak uzasadni? ow? decyzj? nieprzyj?cia
godno?ci Prezydenta: ttNie mog?em wywal
c'Z,y? w sobie zapomnienia, nie mog?em wy

doby? 'Z, siebie zaufania i do siebie w tej pracy,

któr? ju? raz czyni?em, ani te? do tych, co

mnie na ten urz?d powo?uj?. Zbyt silnie w pa

mi?ci stoi mi tragiczna posta? zamordowanego
Prezydenta Narutowicza, którego nie zdo?a

?em od okrutnego losu ochroni?, zbyt silnie

dzia?a na mnie brutalna napa?? na moje
dzieci. * Nie mog? te? nie stwierd'Z,i? ra'Z, je-

* Mowa o ostrzeliwaniu w przeddzie? zamachu majowego

przez nieznanych sprawców dworku Marsza?ka, gdzie znajdo
wa?a si? jego ma??onka wraz z dzie?mi.
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szcze, ?e nie potrafi? ?y? bez pracy bezpo
?redniej, gdy istniej?ca konstytucja od PreZY
denta tak? w?a?nie prac? odsuwa i oddala •••

I?

Wówczas Zgromadzenie Narodowe wy

bra?o na Prezydenta przyjaciela i m??a zaufa

nia -Pi?sudskiego, profesora Ignacego Mo?ci

ckiego.
Sam Pi?sudski nie uchyli? si? bynajmniej

od owej ptpracy bezpo?redniej". Zrazu jako
minister spraw wojskowych i inspektor gen.

si? zbrojnych, potem jako prezes rady mi

nistrów, wreszcie w paru kolejnych gabine
tach swych najbli?szych wspó?pracowników
nadal jako minister wojny, jest czynnikiem de

cyduj?cym w najwa?niejszych sprawach pa?

stwowych. Posiadaj?c pe?ne zaufanie Prezy
denta Mo?cickiego oraz wi?kszo?ci narodu

sprawuje istotne rz?dy nad pa?stwem w?a

?ciwie bez przerwy od przewrotu majowego
do chwili obecnej. Stopniowo, bez po?piechu,
wa??c ka?dy krok i decyzj?, realizuje odt?d

swój zbawczy program, nie bacz?c na insy

nuacje niech?tnych, b?d? wrogich mu ludzi

i obozów, nie bacz?c na d?sy ptzaplutych kar

?ów", którzy swemi grymasami usi?owali nie

raz mu przeszkadza?.
Nie czas 'jeszcze na syntez? tego niedoko?

czonego rozdzia?u wspó?czesnych nam wy

padków i przeobra?e?. Nie sposób równie?

poddawa? analizie ?ycie Wodza Narodu w tym
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okresie, kiedy znów, jak czasu wojny, 'stanowi

ono histori ? Polski.
'

Rezultaty pracy Marsza?ka Pi?sudskiego i od

danych mu ludzi we wszystkich dziedzinach

?ycia pa?stwowego s? tak donios?e, ?e rz?dy

jego b?d? stanowi?y epok? odr?bn? w dziejach

Rzeczypospolitej. Ostateczna stabilizacja wa

luty i zrównowa?enie bud?etu, niebywa?y
wzrost naszej wydajno?ci gospodarczej, stwo

rzenie portu w?asnego w Gdyni i floty han

dlowej, podniesienie szkolnictwa i usprawnie
nie administracji pa?stwowej, przeprowadze
nie szeregu donios?ych reform spo?ecznych
oraz ustrojowych, podniesienie znaczenia Pol

ski na szerokim ?wiecie - oto co najwa?niej
sze tytu?y rozdzia?ów, które musz? znale??

swego dziejopisa. Lecz najwi?kszy bodaj wy

si?ek w?o?y? Pi?sudski w prac? nad reform?

ustawy konstytucyjnej, nad podniesieniem au

torytetu rz?du, uzdrowieniem parlamentu oraz

umoralnieniem obyczajowo?ci politycznej w

spo?ecze?stwie.
Ju? w pierwszych miesi?cach zdo?a? prze

prowadzi? szereg donios?ych ustaw, czyni?

cych powa?ny wy?om w konstytucji I7 marca.

W?adza Prezydenta, dot?d zupe?nie ograniczo
na na rzecz parlamentu, uzyska?a wyra?ne
i do?? znaczne atrybuty. Prezydent otrzyma?
prawo rozwi?zania sejmu przed up?ywem jego

kadencji, a ponadto donios?e pe?nomocnictwa,
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upowa?niaj?ce do wydawania dekretów Z moc?

ustawy • T? drog? zosta?o przeprowadzonych
wiele ustaw, wa?nych dla wewn?trznego ?y
cia pa?stwa, które ca?emi latami zalega?y
w sejmie. Z innych reform konstytucyjnych
wymieni? nale?y t. zw. prawo bud?etowe,
które ?ci?le okre?li?o termin wniesienia preli
minarza do sejmu, oraz uchwalenia go przez

obie izby.
Rz?d Rzeczypospolitej, b?d?cy dot?d ma

rjonetk? w r?kach przypadkowej wi?kszo?ci

sejmu, pozbawiony powagi i samodzielno?ci,

uzale?niony ca?kowicie od chwilowych nastro

jów politycznych, zmieniaj?cy si? ustawicznie

i przez to nie mog?cy przedsi?wzi?? jakiejkol
wiek planowej pracy, ust?pi? miejsca jednoli
temu, silnemu, umiej?cemu wywo?a? szacu

nek, kieruj?cemu naprawd? naw? pa?stwow?.

Kiedy dawniej przesilenia rz?dowe by?y na

porz?dku dziennym, kiedy móg? je wywo?a?
lada kaprys jakiego? przewódcy, czy wp?ywo
wego cz?onka klubowego

- rz?d Marsza?ka

Pi?sudskiego opiera si? przedewszystkiem na

zaufaniu narodu, oraz Prezydenta Rzeczypo

spolitej, nie daj?cego pos?uchu lekkomy?lnej
demagogji sej mowej.

Uzdrowienie parlamentu nastr?cza bodaj

najwi?cej trudno?ci. Konstytucja marcowa, na

której opar? swój byt nasz parlamentaryzm,
sta?a si? przyczyn? jego zwyrodnienia, posu-
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ni?tego do ostatnich granic. Znaczne ko

rzy?ci ze sprawowania mandatu i liczne przy

wileje poselskie wytworzy?y kast? zawodo

wych parlamentarzystów, nietykalnych, nie

odpowiedzialnych, zazwyczaj nierobów, cz?

sto oczajduszów Z pod ciemnej gwiazdy, ?e

ruj?cych na naiwno?ci i dobrej wierze ludu,

cz?sto zwyk?ych z?odziei i rzezimieszków, kup

cz?cych mandatami, odst?puj?cych je sobie

nawzajem. Od?y?y w nich stare Z czasów l-szei

Rzeczypospolitej obyczaje poselskie, wygóro

wane ambicje, warcholstwo, nielojalno?? wzgl?

dem pa?stwa, nawet zdrada i zaprza?stwo,
a wszystko to okryte nieodpowiedzialno?ci?
wobec s?dów. Oczywi?cie dyskredytowa?o
to w oczach spo?ecze?stwa nietylko poszcze

gólnych pos?ów, ale i sam? instytucj? parla

mentu, któr? - jak to powiedzia? Pi?sudski,

sam szczery zwolennik ustroju parlamentar

nego
- mo?na by?o sobie raz na zawsze obrzy

dzi?.

Kiedy ró?ni nieraz naprawd? zatroskani,

a cz??ciej domoro?li doradcy podsuwali mniej

lub wi?cej radykalne ?rodki zaradcze, Pi?

sudski zastosowa? wzgl?dem tej ci??kiej, gro

??cej gangren? choroby w?asn? kuracj?. ttNie

poszed?em drog? oktrojowania, a wi?c z?ama

nia konstytucji ••• Musi si? w spo?ecze?stwie
odby? ?amanie o ustrój

H
- powiedzia? zaraz

po wyborach do trzeciego sejmu w 1928 roku.
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Mia? wtedy nadziej?, ?e zdrowy instynkt spo

?ecze?stwa zwyci??y i wytworzy pomy?lne wa

runki dla dokonania niezb?dnej sanacji par

lamentaryzmu. Op?tany wszak?e demagogi?
partyjn? naród poszed? i tym razem za dotych
czasowymi przewódcami, id?cymi do agitacji
wyborczej wbrew Pi?sudskiemu, lecz ... Z jego
imieniem na ustach. Cho? utworzony przez

Pi?sudskiego wyborczy ttBezpartyjny Blok

Wspó?pracy Z Rz?dem" przeprowadzi? do obu

izb stu kilkudziesi?ciu pos?ów i senatorów, nie

dawa?o to niezb?dnej dla reformy wi?kszo?ci.
Mimo to Pi?sudski zdecydowa? si? uczyni?
prób? wspó?pracy Z nowym sejmem. Wi?k
szo?? sejmowa jednak zamiast tej wspó?pracy
wypowiedzia?a walk? narazie klubowi Bloku

prorz?dowego, a nast?pnie samemu Pi?sud

skiemu.

Odmówiono mu dwukrotnie funduszu dyspo

zycyjnego, przeznaczonego w pierwszym rz?

dzie na walk? ze szpiegostwem i akcj? wy

wrotow? w kraju; jednego Z wybitniejszych
polskich ministrów skarbu, najbli?szego w tym
resorcie jego wspó?pracownika, oddano pod
s?d Trybuna?u Stanu, pod niego dnem i zarzu

tami roztrwonienia miljonowych sum, o któ

rych wiedziano, ?e przeznaczone zosta?y prze

wa?nie na Gdyni?, wieloma drobniejszemi

posuni?ciami przeciw Pi?sudskiemu i jego
ministrom zap?dzono si? wreszcie w taki labi-
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rynt, 2; którego wyj?cia nie mo?na by?o zna

le??.

W ówczas kosztern kompromisów pelitycz
nych utworzono przeciw Pi?sudskiemu i jego
obozowi zespó? 2; ca?e; opozycyjnej wi?kszo?ci
parlamentarnej od skrajne; lewicy do skrajnej
prawicy endeckiej. Kiedy wszak?e, powsta?y
ostatecznie w czerwcu 1930 r. na zje?dzie
w Krakowie 2; kilku stronnictw, t. 2;W. Centro
lew zacz?? szerzy? anarchi?, gro??c? pa?stwu
katastrof?, przebra?a si? miara cierpliwo?ci.
Sejm na wniosek Pi?sudskiego jako prernjera
zosta? przez Prezydenta rozwi?zany, a szereg

zanarchizowanych pos?ów, pozbawionych tem

samem nietykalno?ci, zosta?o aresztowanych
i uwi?zionych pod ró?nemi zarzutami natury
kryminalne; i politycznej, nie wy??czaj?c zdra

dy stanu.

?ci?le 2; ca?? t? walk? w ?onie parlamentu
zwi?zana jest praca Pi?sudskiego nad uzdro
wieniem obyczajowo?ci politycznej,

S?cz?ca si? w spo?ecze?stwo demoraliza

cja i anarchja sejmu grozi?y coraz bardziej
wypaczeniem linji rozwojowej narodu, rozbi

tego na wi?ksze lub mniejsze stronnictwa, nie
zawsze nawet posiadaj?ce swe odpowiedniki
w klubach pa-rlamentarnych. Zacietrzewienie

partyjne zacz??o powoli przes?ania? wzgl?d
na ogólne dobro kraju; spo?ecze?stwo stop
niowo zatraca?o poczucie stoj?cej ponad par-
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tjami pa?stwowej racji stanu. Utworzy?o si?
tyle patrjotyzmów, ile by?o w Polsce partyj
politycznych; partyjnictwo stawa?o si? nor

maln? form? ?ycia publicznego w pa?stwie.
Groz? po?o?enia powi?kszy?y zwyrodnia?e me

tody walki politycznej, nie maj?ce cz?sto nic

wspólnego ze zwyk?? uczciwo?ci? ludzk?, wci

skaj?ce do r?k bro? bratobójcz?.
Pi?sudski postanowi? wytrzebi? z ?ycia pol

skiego ?ród?o tego z?a, jakiem sta?o si? owo

partyjnictwo, i w tym celu rzuci? has?o zrze

szenia si? wszystkiego, co zdrowe i dobre w

narodzie, w wielkim obozie dooko?a swej
osoby.

Kiedy zagro?one w swym bycie part je, nie:

bacz?c na ró?nice programowe, zacz??y si?
sprzymierza? w powsta?ym w Krakowie Cen

trolewie, otworzy?y si? oczy wielu obywateli,
którzy nie zawahali si? zerwa? kr?puj?ce ich

wi?zy, by stan?? u boku Józefa Pi?sudskiego.

* * *

Walka trwa.

Z jednej strony Józef Pi?sudski Wódz i Nau

czyciel Narodu, otoczony coraz wi?ksz? rze

sz? obywateli, oddanych idei Polski mocar

stwowej -

Z drugiej polip partyjnictwa, bro

ni?cy ostatkiem si? swego stanu posiadania.
Fakt, ?e na czele odrodze?czego nurtu ?y

cia polskiego widzimy Marsza?ka Pi?sudskiego,
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napawa nas wiar?, i? zwyci?stwo b?dzie przy
mm.

Trzeba "raz nareszcie odwróci? kart? hi

storji ze smutnemi dla nas wspomnieniami
i tak smutn?, a pe?n? ?ajdactw przesz?o?ci?,
aby na przysz?o?? swobodniej, ?atwiej i snad

niej, mog?a by? prowadzona praca nad roz

wojem Polski" - powiedzia? Pi?sudski 25

pa?dziernika I930 r. w wywiadzie, motywu

;??ym swój udzia? w wyborach do czwartego

sejmu.

Oby te karty dziejów naszej Ojczyzny, kre

?lone dzi? r?k? Józefa Pi?sudskiego, nie oka

za?y kiedy? potomnym, ?e w pracy i wy

si?ku Cz?owieka Wielkiego brak?o wspó?pracy
i wspólnego wysi?ku ca?ego narodu.

I?Pisa?em w 1919 r. uzupe?ni?em
w pa?dzierniku 1930 r.
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