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Sztuka to najwyższy wyraz
samouświadomienia ludzkości
/.../
Dzieło sztuki – mikrokosmos
odbijający epokę.

Józef Czechowicz

Józef Piłsudski w dziełach kultury  
 i w świadomości społecznej

(150. rocznica urodzin)

Polski żołnierz odepchnięty lub ozięble witany nie czuł, że jest w Ojczyźnie; 
dopiero w Lublinie odczuliśmy, że Ojczyzna jest w nas i koło nas...

Józef Piłsudski, wypowiedź z 3 sierpnia 1915 r.
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BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI

Miejsce odnowionej nadziei
Latami będzie chodzić w Belwederze.
Piłsudski nigdy nie uwierzy w trwałość.
I będzie mruczeć: „Oni nas napadną”. 
Kto? I pokaże na zachód, na wschód. 
„Koło historii wstrzymałem na chwilę”. 

Czesław Miłosz: Traktat poetycki

Kim jest dzisiaj dla nas Józef Piłsudski? Demiurgiem wydobywającym Pol-
skę z politycznego niebytu i powołującym do istnienia Drugą Rzeczpospolitą? 
Zręcznym strategiem, wykorzystującym optymalne możliwości działania 
zależnie od zmieniających się okoliczności? Profetą, który trafnie przewidział 
rozwój sytuacji międzynarodowej w drugiej połowie lat trzydziestych, ale nie 
zdążył zapobiec katastrofie? Czy może przeciwnie – kimś, kto nie zapobiegł 
w porę degeneracji swego najbliższego politycznego otoczenia, więc jest za tę 
katastrofę współodpowiedzialny? Puczystą, winnym rozlewu krwi Polaków 
po przejściu przez most Poniatowskiego, czy mężem opatrznościowym prze-
ciwdziałającym rozkładowi wewnętrznemu Rzeczypospolitej obezwładnianej 
przez niewydolny parlamentaryzm?

A jak widział go świat? Jako godnego potępienia dyktatora czy jako męża 
stanu zasługującego na międzynarodowy szacunek? Nie dość radykalny dla 
faszystów, dla komunistów był przecież faszystą... Czy istotnie zdradził Ukra-
ińców? Czy dokonał zamachu na rodzącą się niepodległość Litwy?

Jak to się stało, że w późnych latach swego życia ten człowiek otoczony po-
wszechnym szacunkiem i miłością pozostawał jednak dramatycznie samotny?

Na takie i podobne pytania chcemy odpowiedzieć w „Akcencie”, zgodnie z to-
warzyszącą nam od 38 lat dewizą Józefa Czechowicza: „Sztuka to najwyższy 
wyraz samouświadomienia ludzkości; dzieło sztuki – mikrokosmos odbijający 
epokę”. Ale zwróciliśmy się też o pomoc do uczonych badających inne sfery 
życia społecznego i inne niż sztuka świadectwa ludzkiej aktywności. 

Od początku swego istnienia redakcja „Akcentu” próbuje odsłonić przez 
pryzmat kultury nieoczywiste aspekty głównych kart polskiej historii. Numer 
2 z 1981 roku poświęciliśmy powstaniu listopadowemu. Numer 3 z 1983 roku, 
trzysta lat po odsieczy wiedeńskiej, zatytułowaliśmy „Na dawną chwałę Po-
laków poglądając...”. W 1984 roku (jako jedyne pośród czasopism tego typu) 
zredagowaliśmy specjalny tom dotyczący kulturowych refleksów powstania 
warszawskiego w jego 40 rocznicę. Do myślenia historycznego odwoływały 
się też wszystkie tomy „Akcentu” zatytułowane „Na pograniczu narodów 
i kultur”...

Oprócz znawców dwudziestowiecznej historii i życia społecznego zaprosili-
śmy oczywiście do współpracy historyków literatury badających dzieła pisarzy, 
którym Piłsudski był szczególnie bliski. Na liście twórców zafascynowanych 
postacią marszałka są nazwiska z pierwszej linii polskiej literatury. Nie tylko 



8

Juliusz Kaden-Bandrowski czy Kazimiera Iłłakowiczówna, których sympatie 
są powszechnie znane, ale także Józef Czechowicz, Anatol Stern, Zofia Nał-
kowska, Bruno Schulz oraz – przez znaczną część życia – Maria Dąbrowska. 
Ta fascynacja sięga aż do literatury najnowszej – stąd obecność w tym tomie 
nazwiska Jacka Dukaja. Śledzimy również funkcjonowanie mitu Piłsudskiego 
w sztukach plastycznych i w filmie; znajdujemy ów mit głęboko utrwalony 
w świadomości potocznej, choćby przez pieśni wykonywane do dzisiaj niemal 
we wszystkich polskich domach. 

Poszerzając perspektywę, próbujemy – najczęściej piórami zaproszonych 
specjalistów z zagranicy – odpowiedzieć na pytanie (czasem kłopotliwe), jak 
patrzyli na Piłsudskiego nasi sąsiedzi: Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Niemcy, 
a także partnerzy z odleglejszych stron Europy: Francuzi i Włosi.

Lublin był dla Józefa Piłsudskiego miejscem szczególnym, miejscem odno-
wienia słabnących nadziei na spełnienie niepodległościowej wizji. Mamy to na 
uwadze, wspominając właśnie w tym miejscu jedną z najbardziej charyzma-
tycznych postaci polskiej historii.

Bogusław Wróblewski

Fotografia z podpisem Piłsudskiego z albumu legionowego –  
ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
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ALINA KOCHAŃCZYK

Charyzmatyczna postać XX-wiecznej historii Polski, jaką był Józef Piłsud-
ski, została w powszechnej świadomości niemal całkowicie zmitologizowana. 
Zasadnicze rysy takiemu wizerunkowi komendanta, marszałka, Dziadka 
nadała wykreowana już w latach 20. ubiegłego wieku legenda legionowa, 
oddziałująca tym silniej, że jej istotnymi współtwórcami stali się ludzie pió-
ra, żołnierze literaci, autorzy patriotycznych wierszy oraz piosenek, uznani 
poeci. Procesów mitologizacji osoby marszałka bynajmniej nie zahamował 
zamach majowy, a jeszcze bardziej nasiliły się one w okresie sanacji, kiedy 
Piłsudski był faktycznie najważniejszą osobą w państwie, mimo że nie zaj-
mował żadnego z kluczowych stanowisk. W czasie „rządów pułkowników” 
można już nawet mówić o zjawisku kultu, który w końcu staje się ideologią 
państwową, obowiązującą we wszystkich instytucjach, w tym także w szkol-
nictwie na każdym jego poziomie. W takim klimacie politycznym śmierć 
marszałka społeczeństwo święciło jak narodową tragedię, czego spektakular-
nym wyrazem była ceremonia pogrzebowa: 250 tysięcy ludzi odprowadzało 
trumnę na Wawel, larum grał dzwon Zygmunt, uroczystości funeralne trwały 
sześć dni. Każdy rocznicowy dzień w następnych latach był okresem żałoby.

Po wojnie propaganda komunistyczna, dezawuując niemal wszystkie osią-
gnięcia II Rzeczypospolitej, zrobiła też wiele, by zniszczyć legendę Piłsudskie-
go. Teraz oczywiście nie mówiło się o nim w szkołach, zatarto jego zasługi 
dla odzyskania niepodległości, przez dziesiątki lat nazwisko marszałka poja-
wiało się w zasadzie tylko w pracach naukowych. U schyłku PRL-u legenda 
jednak ożyła, czemu wydatnio pomogły pozacenzuralne publikacje, i nawet 
nietrudno zrozumieć, dlaczego Piłsudski „objawił się” w postaci przedwojen-
nego mitu. Kiedy w 1984 roku odwiedziłam rodzinę w Krakowie, w pokoju 
20-letniego kuzyna zobaczyłam dwa – bogato ustrojone patriotycznymi ga-
dżetami, kwiatami i fotografiami w wieńcach wiecznych światełek – ołtarzyki: 
Jana Pawła II i Józefa Piłsudskiego. Idealizacja posunięta do sakralizacji! Nie 
miałam wątpliwości, że taką oto groteskową formę przybrał wiązany z osobą 
marszałka antykomunizm, wyznawany nie tylko przez mojego kuzyna, ale 
i całe jego pokolenie, dla którego Piłsudski jako pogromca bolszewików stał 
się najbardziej oczywistym idolem. Odżyła legenda Legionów. Już u schyłku 
PRL-u w teatrach zaczęły się odbywać istne festiwale spektakli o tematyce 
legionowej, media emitowały patriotyczne składanki legionowych piosenek, 
a w księgarniach pojawiały się kolejne edycje śpiewników z ich tekstami 
i nutami. Piłsudskiemu zaczęto stawiać monumenty.

W Tomaszowie Lubelskim, moim mieście rodzinnym, pomnik Piłsudskie-
go odsłonięto uroczyście 11 listopada 1988 roku, czyli jeszcze „za komuny”; 
okazją była 70. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogłoszono, 
że jest to rekonstrukcja nieistniejącego pomnika, który został wzniesiony 
w tym miejscu w pierwszą rocznicę śmierci marszałka.

Należę do dziś już bardzo nielicznych osób, które wiedzą, że nowy po-
mnik bynajmniej nie jest rekonstrukcją tego wystawionego Piłsudskiemu 
w 1936 roku, i bynajmniej nie stoi na tym samym miejscu, gdzie znajdował 
się oryginał. Pierwszy monument usytuowany był około 100 metrów dalej 
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w kierunku tzw. Siwej Doliny i miał całkowicie inny kształt. Była to jakby 
wkomponowana w spadzistą skarpę u jej szczytu betonowa ściana, na której 
ogromnymi literami wykuto okolicznościowy tekst. Pomnik przetrwał woj-
nę, ale już w 1944 roku nowa władza usiłowała go unicestwić1; posiekany 
został seriami z karabinu maszynowego, a wielka wyrwa w środku była bez 
wątpienia efektem strzału armatniego. Budowla jednak okazała się na tyle 
solidna, że nie zdołano zrujnować jej całkowicie. To, co z niej zostało, ukry-
to w sosnowym młodniaku, posadzonym tak gęsto, że przedarcie się przez 
gałęzie, żeby odczytać napis, było w tych warunkach ogromnie trudne. So-
śniną obsadzony został cały wielki obszar u stóp pomnika i po obu stronach 
drogi prowadzącej na Siwą Dolinę (gdy monument wzniesiono, górował nad 
otoczeniem, bowiem teren naokoło otaczał szeroki trakt na poligon – napis 
był zatem dobrze widoczny już z daleka).

W 1936 roku tymże pomnikiem upamiętniono wielką uroczystość woj-
skową, jaka odbyła się w Tomaszowie Lubelskim w roku 1921 w związku 
z przyjazdem do miasta marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas tamtej 
uroczystości drogą, nad którą po latach wystawiono pamiątkową budowlę, 
z pobliskich koszar na Siwą Dolinę maszerowały przed komendantem for-
macje kawalerzystów. Nikt dziś już tego nie może potwierdzić, ale ponoć 
monument usytuowano w tym miejscu, w którym marszałek 15 lat wcześniej 
odbierał defiladę. Mogę opisać powojenny stan pomnika jak najdokładniej, 
bo tak się złożyło, że przez 8 lat oglądałam go codziennie z okna mieszkania 
i był ulubionym miejscem moich dziecięcych zabaw. Niestety z każdym 
rokiem nadwyrężona w tylu miejscach budowla coraz bardziej niszczała, 
a wreszcie – jakoś pod koniec lat 70. – sama się zawaliła, gruzy zaś porosły 
trawą i krzakami.

Piłsudski był pierwszą w moim życiu postacią historyczną. Wielką, ważną, 
a także – za sprawą tego pomnika – bliską. Poznałam nazwisko marszałka, 
mając lat ledwie osiem, a to dzięki temu, że mój ojciec, pracownik nadle-
śnictwa, otrzymał mieszkanie służbowe w nowo wybudowanej leśniczówce. 
Na granicy podwórza natychmiast odkryliśmy z moim młodszym bratem 
na wpół zrujnowaną, schowaną w zagajniku dziwną budowlę. Do naszego 
podwórza usytuowana była tyłem, do napisu po drugiej stronie dostępu bro-
niły gałęzie sosenek. Żeby odczytać inskrypcję, trzeba było niemal małpiej 
zręczności – należało wepchnąć się między pomnik a kłujące gałęzie i przy-
trzymywać się ich mocno, żeby natychmiast nie zsunąć się w dół. Dlatego nie 
zrobiliśmy zdjęć frontu pomnika, nawet nie podjęliśmy takich prób. Napis 
ciekawił, mój młodszy brat twierdzi, że na nim nauczył się czytać. Pytał 
o każdą mniej lub bardziej uszkodzoną literę, sam mozolnie składał wyrazy. 
Dzięki pomocy ojca i jakichś materiałów, do których miał on dostęp, pełny 
tekst napisu został odtworzony: Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski 
w tym miejscu odebrał defiladę 6 Brygady Kawalerii Wojska Polskiego w dniu 
20 marca 1921 roku.

Ojciec wytłumaczył mi, kim był Piłsudski i co zrobił dla Polski, dowiedzia-
łam się, czym były Legiony i że w ich oddziałach walczyli obaj moi dziadko-
wie. Pytań zadawałam wiele, każdego roku stawały się mądrzejsze i bardziej 
szczegółowe. Ojciec chętnie na nie odpowiadał – o Legionach dużo wiedział 
1 Są opinie, że zniszczyć pomnik próbowali Niemcy, ale nie wydaje mi się, aby była to prawda. Nie zadawaliby sobie aż tyle 

trudu z niezbyt dla nich ważnego powodu. W końcu śmierć Piłsudskiego uczczono także w Rzeszy! Opuszczono flagę 
państwową do połowy masztu, a Hitler osobiście brał udział w mszy świętej, po której na cześć zmarłego 2 kompanie 
Wehrmachtu oddały honory wojskowe. Trudno uwierzyć, ale Hitler darzył Piłsudskiego szacunkiem, a nawet podziwem, 
przypisywał mu pewne zasługi na rzecz Niemców w czasie I wojny światowej. Pani Piłsudskiej Hitler przysłał eleganckie 
kondolencje, a na pogrzeb wydelegował Hermanna Göringa. Po wojnie tomaszowskie UB, w którego kierownictwie 
działał – osądzony za zbrodnie hitlerowskie dopiero w III RP – Adam Umer (dla zatarcia za sobą śladów zmienił 
nazwisko na Humer), bestialsko rozprawiało się z podziemiem niepodległościowym i to w interesie nowej władzy 
leżało, by po pomniku Piłsudskiego nie został kamień na kamieniu. Umer przyjechał z rodziną do Tomaszowa jeszcze 
w 1921 roku, a więc w roku, w którym miasto odwiedził Piłsudski. Zamieszkał we wsi Rogóźno, która z czasem stała 
się częścią miasta. W Rogóźnie, gdzie mieszkał także w latach 50., jako komunistycznemu bohaterowi przyznano mu 
patronat jedynej w tej wsi ulicy (metalowe tablice z nazwiskiem wisiały w najlepsze jeszcze spory czas po nastaniu III 
RP). Uhonorowany został tak hojnie za nie byle jakie zasługi. Moim zdaniem pomnik Piłsudskiego ostrzelało UB, jest 
bardzo prawdopodobne, że właśnie pod wodzą Umera.
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od swego ojca, a w czasach gdy chodził do szkoły (rocznik 22), o Piłsudskim 
mówiło się wiele. Mój ojciec fascynował się historią i we mnie w tamtych 
latach, kiedy mieszkaliśmy w leśniczówce, swoją pasję zaszczepił. Będąc 
w gimnazjum, wiedziałam już sporo o powstaniu Legionów, odzyskaniu 
przez Polskę w 1918 roku niepodległości, a także o wyprawie Piłsudskiego na 
Kijów, o wojnie w 1920 roku i o „cudzie nad Wisłą”. Z tym, co wiem, w szkole 
się nie wychylałam, w domu mnie ostrzeżono, że jest to wiedza zakazana i tak 
samo „zakazany” jest „nasz” pomnik. „Nasz”, bo przecież nie należał do niko-
go poza nami. Nikt się nim nie interesował, nawet jeśli ktoś przechodził obok 
leśniczówki, nie widział napisu, więc nie miał pojęcia, że ta betonowa jakby 
ława to wyrastające na pół metra ponad poziom podwórza plecy pomnika. 
Tajemnice powstania monumentu, tajemnica osnuwająca osobę Piłsudskiego 
i jego walkę z bolszewikami – wszystko to pobudziło moje zainteresowanie 
(wzmocnione jeszcze z uwagi na zakazy) historią przedwojennej Polski. 
Kompletowanie związanych z pomnikiem faktów z  czasem stało się dla 
mnie swego rodzaju przygodą intelektualną. A oto jej efekt, podany w naj-
bardziej zwięzłym ujęciu: w marcu 1921 roku miał miejsce objazd marszałka 
Piłsudskiego po Lubelszczyźnie w celu odznaczenia jednostek wojskowych 
zasłużonych w wojnie bolszewickiej. W Tomaszowie – podobnie jak w in-
nych wizytowanych wówczas miejscach, między innymi w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu – odbyła się na Siwej Dolinie wspaniała uroczystość, 
która zgromadziła tłumy mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Po mszy 
świętej naczelny wódz najpierw udekorował Krzyżami Virtuti Militari sztan-
dary 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, 
a następnie odznaczył oficerów 12. Pułku Ułanów Podolskich. Po dekoracji 
odbyła się parada konnicy. Gdy uroczystość wojskowa dobiegła końca, mar-
szałek odwiedził miejscowe Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego, które 
mieściło się wtedy w budynku przy ulicy Kościuszki. Uczniowie byli do tej 
wizyty starannie przygotowani, dla dostojnego gościa przygotowali wystawę 
swoich prac. Naczelnik zwiedził szkołę, z zainteresowaniem obejrzał ekspo-
naty, podobno nawet któryś z nich wybrał sobie na pamiątkę. Mam świa-
domość, że i ja legendzie Piłsudskiego uległam, wyrazem tego jest poczucie 
dumy, że miałam szczęście tak niezwykłego „spotkania” z najwybitniejszą 
postacią międzywojennej epoki. Satysfakcję sprawia mi też myśl, że przez 
siedem lat pobierałam nauki w szkole, którą On zaszczycił swą obecnością. 
Dziś oczywiście patronem tomaszowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Kościuszki jest Marszałek Józef Piłsudski.

Ufundowana na patriotyzmie o romantycznym rodowodzie piękna 
państwowotwórcza legenda Piłsudskiego to temat fascynujący, doczekał 
się wielu naukowych opracowań. Jednym z zagadnień, na które szuka się 
w nich odpowiedzi, jest pytanie, jak to możliwe, że kształtu ani też urody 
legendy w najmniejszym stopniu nie naruszały manifestacyjne sprzeciwy 
wobec totalitarnych rządów sanacji, wobec łamania prawa i dopuszczania się 
przez władzę aktów terroru, zgłaszane w różny sposób, w tym także w listach 
protestacyjnych podpisywanych przez ludzi posiadających w społeczeństwie 
wysoki autorytet moralny. Za to wszystko odpowiedzialność ponosił prze-
cież Piłsudski. Jest więc zagadką socjologiczną, a zarazem psychologiczną, 
jak doszło do tego, że na jego pogrzebie szli w kondukcie i łzy ronili nawet 
ci, co go ostro krytykowali. Nad tym fenomenem zadumał się Stanisław 
Cat-Mackiewicz: Piłsudski miał fanatycznych wielbicieli, którzy go kochali 
więcej niż własnych rodziców, niż własne dzieci, ale było wielu ludzi, którzy 
go nienawidzili, miał całe warstwy ludności, całe dzielnice Polski przeciwko 
sobie, potężną nieufność do siebie. I oto nie znać było tego w dniu pogrzebu2. 
Na czym polegał ów fenomen? Spróbuję poszukać na to pytanie odpowiedzi.
2 Ten niemający sobie równych w całych dziejach Polski pogrzeb opisał Stanisław Cat-Mackiewicz w książce Historia 

Polski od 11 listopada do 17 września 1939 roku (Kraków 2012, s. 255).
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Po śmierci Piłsudskiego wspomnienia o nim pisali różni ludzie; trudno 
byłoby nawet z grubsza oszacować liczbę osób, z którymi miał on bliższe lub 
dalsze kontakty. Spośród tego tłumu wielu, zwłaszcza wojskowych, uważało, 
że to, co mogą o marszałku opowiedzieć, jest ważne i godne upublicznienia. 
Na szczęście nie wszyscy rzucili się do piór. Dlaczego „na szczęście”? A dla-
tego że efekty w większości przypadków były żałosne. Dwa wydane tego typu 
dzieła, w tym książkę generała Sławoja Składkowskiego, trzeba było nawet 
wycofać z księgarni jako zawstydzające hagiografie. Na marginesie dodać 
warto, że ściśle literackich tekstów, w których można znaleźć nawiązania do 
postaci marszałka, jest także niemało, ale Piłsudski ucharakteryzowany na 
generała Barcza czy też na Erazma Kocmołuchowicza to figury dalekie od 
prawdy o komendancie jako o człowieku. A ja właśnie chciałabym zobaczyć 
Piłsudskiego nie zmitologizowanego, nie literacko przyprawionego, lecz 
w postaci jak najbardziej własnej. Myślę, że dobrze będzie się przekonać, 
jak odbierał go Witkacy, który sam będąc mistrzem autokreacji, patrzył 
jednak na innych trzeźwo i nie dawał się zmylić – w portretowanych potrafił 
uchwycić nawet to, co kryła ich podświadomość.

W moich poszukiwaniach oprócz Witkacego pomocne będą jeszcze dwie 
inne postaci ze środowiska literackiego, które nie były podatne na legendę 
marszałka i na pewno nie ulegały państwowej propagandzie. To Maria Dą-

Leopold Gottlieb, Brygadier Józef Piłsudski, [1915], miedzioryt, akwaforta, sucha igła. 
W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
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browska i Zofia Nałkowska. Obie prowadziły dzienniki, co prawda – intym-
ne, ale w jakimś stopniu odzwierciedlające także rzeczywistość polityczną. 
Obie miały okazję spotkać się z Piłsudskim, a wrażenia opisały w notatkach 
(określenie „spotkanie” – jak już można było się zorientować – traktuję 
w tym tekście tyleż dosłownie, ile metaforycznie).

Sławie brygadiera Piłsudskiego wielki mitoman Witkacy oparł się zadzi-
wiająco mocno. Jeśli niewiara w sens patriotycznych akcji komendanta nie 
dziwiłaby tak bardzo w przypadku Polaka z zaboru innego niż austriacki, 
to u kogoś żyjącego w Galicji, i to niedaleko Krakowa, jest czymś bardzo 
zaskakującym, aż niewiarygodnym. Tym bardziej że autora Szewców z Pił-
sudskim łączyło dalekie pokrewieństwo: babka Witkacego ze strony ojca 
i matka marszałka były siostrami ciotecznymi3. Okazja do pierwszego (jak 
się zdaje) spotkania z Piłsudskim nadarzyła się w 1914 roku. Witkiewicza 
wybuch wielkiej wojny zaskoczył w czasie podróży statkiem na Oceanię, 
w trakcie wyprawy, którą sprezentował artyście jego przyjaciel Bronisław Ma-
linowski. Egzotyczny wyjazd miał oddalić od Witkacego myśli samobójcze 
spowodowane poczuciem winy wobec kobiety, z którą okrutnie zabawił się 
w narzeczeństwo i która nie mogąc się w tej grze odnaleźć, odebrała sobie 
życie. Wiadomo, że podczas podróży Witkiewicz prowadził dziennik, który 
niestety spalił, więc o tym, co zdecydowało, że w połowie drogi postanowił 
zawrócić do Europy, dowiadujemy się tylko z pisanych przez niego wtedy 
listów. Z tego źródła wiemy, że myśli o samobójstwie bynajmniej nie porzu-
cił, chciał je popełnić na statku i nawet przygotował pisma, dzięki którym 
Malinowski oraz kapitan mieli później uniknąć kłopotów związanych z gwał-
towną śmiercią jednego z członków wyprawy.

Wieść o wojnie w Europie właściwie Witkacego ucieszyła, zdecydował 
się zginąć godnie, a mianowicie oddać życie w walce za ojczyznę. Brzmi to 
właściwie śmiesznie, zwłaszcza że sama podróż po śmierć na polu chwały 
była – ze względu na to, że cała Europa stała już w ogniu – niezwykle skompli-
kowana i niebezpieczna. Trudno poważnie traktować spekulacje samobójcy, 
który postanowił zginąć jako żołnierz, nie mając żadnego żołnierskiego 
przeszkolenia. Najprawdopodobniej nawet nie trzymał nigdy w ręku ka-
rabinu. Na czym niby ufundowana być mogła ta nagle powzięta mrzonka 
o bohaterskiej śmierci? Przecież ochotniczo idzie się na wojnę z pobudek 
patriotycznych, a nie w poszukiwaniu śmierci. Z listów dowiadujemy się, że 
Witkiewicz zawrócił z drogi na Oceanię, zerwawszy przyjaźń z Malinow-
skim, i że poza różnicami osobowościowymi poszło o głęboką odmienność 
poglądów politycznych. Najkrócej mówiąc: Malinowski był wrogiem zarów-
no Austrii, jak i Rosji, a Witkiewicz poczuł się – co było niepojęte, choć jako 
osoba urodzona w Warszawie posiadał rosyjskie obywatelstwo – lojalnym 
obywatelem Rosji i zaczął forsować pogląd, że polską racją stanu jest walka 
przeciwko Austrii. Okrężną drogą przedostał się do Petersburga i na ochot-
nika wstąpił do wojska. Gdy Polacy, nie tylko z Galicji, masowo dołączali 
do Legionów, on wybrał armię carską. Choć u boku Rosjan walczyły polskie 
formacje, a Witkiewicz bynajmniej nie był odosobniony w przekonaniu, że 
w tej wojnie mocarstw zwycięży Rosja i że tylko z nią jest Polakom po drodze 
do wolności, to akurat w Petersburgu wojska polskiego nie było.

W jakim stopniu na te wszystkie decyzje przyszłego pisarza wpłynął fakt, 
że w Petersburgu mieszkała Aniela Jałowiecka, siostra starego Witkiewicza, 
której mąż posiadał szerokie znajomości i wpływy – podobnie zresztą jak 
mocno ustosunkowany zięć, będący posłem do Dumy – nietrudno się do-
myślić. Cała wojskowa sprawa Witkacego (trudno tu użyć słowa „kariera”) 
ufundowana została na protekcjach. Ciotka Jałowiecka bardzo troszczyła 
się o bratanka i skoro nie młokos już, lecz 29-letni pogubiony w życiu de-
3 Jako ciekawostkę można tu podać fakt, że panie spokrewnione były przez Bilewiczów, pochodzą więc z tego samego 

rodu co Sienkiewiczowska Oleńka, ukochana Kmicica.
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sperat tak się naparł na wojowanie, to nie można mu było tego odradzać. 
Zdecydowała się – na pewno nie bez jego zgody – umieścić go w możliwie 
najbezpieczniejszym miejscu, czyli w elitarnym pułku carskiej Lejb Gwar-
dii, co było możliwe dzięki szlacheckiemu pochodzeniu. Oczywiście nie 
jako rekruta, ale – w stopniu oficera. Najpierw więc kandydata na bohatera 
ulokowano w ekskluzywnej, jak i sam pułk, szkole wojskowej po to, by po 
trzymiesięcznym przeszkoleniu uzyskał stopień podoficerski. Nic dziwne-
go, że ze względu na te okoliczności po powrocie do Polski Witkacy unikał 
niewygodnego tematu, jakim była jego „służba dla ojczyzny”. Za odniesioną 
w bitwie nad Stochodem ranę otrzymał Order św. Anny IV klasy i awans 
na porucznika – przy tym też na pewno nie obyło się bez protekcji. Jakiż 
był ów bohaterski czyn, za który Witkiewiczowi przyznano order? Niestety, 
dla Polski to bez znaczenia. W bitwie, w której Witkacy został ranny, wśród 
jego przeciwników znaleźli się żołnierze II Brygady Legionów i być może to 
jeden z nich go ranił.

Po obu walczących ze sobą stronach byli zaborcy, w obu zaborczych ar-
miach służyli Polacy; straszliwym dramatem było, że przyszło im strzelać do 
siebie nawzajem. Podobnych dramatów było wiele, przeżywali je np. bracia 
Marii Dąbrowskiej, z których jeden wstąpił do Legionów, drugi zaś – jak 
Witkiewicz – walczył u boku Rosji, tyle że w wojsku polskim. Polacy byli 
podzieleni: jedni jak Piłsudski w Rosji widzieli największego wroga i uwa-
żali, że po wolność Polski taktycznie należy iść z Austrią, inni że – mimo 
wszystko – z Rosją.

Sytuacja Stanisława Ignacego Witkiewicza była jeszcze bardziej drama-
tyczna niż braci Dąbrowskich, którzy – nawiasem mówiąc – mieli szczęście 
wyjść z wojny cało. Na czym ten dodatkowy problem polegał? Wynikał 
z faktu, że Witkiewicz ojciec był gorącym zwolennikiem – a nawet rzec moż-
na: wielbicielem – Piłsudskiego oraz jego koncepcji politycznej. Co więcej, 
równie gorącymi jak stary Witkiewicz zwolennikami Piłsudskiego byli także 
Żukowscy, czyli córka i zięć ciotki Anieli Jałowieckiej. Żukowski załatwiał 
bratankowi swojej teściowej protekcję, ale go nie szanował i miał o nim jak 
najgorsze zdanie. Tak naprawdę cała rodzina ciotki, łącznie z nią samą, miała 
o Witkacym złe zdanie i obciążała go winą za śmierć narzeczonej. Poma-
gali, protegowali, bo to krewniak, bo chcieli mu dać szansę dźwignięcia się 
z upadku moralnego. Witkiewicz otrzymaną szansę wykorzystał, ale inaczej 
niż początkowo zamierzył. Wykurował się z rany, do wojska jednak nie 
wrócił, wielokrotnie miał przedłużany urlop zdrowotny z powodu depresji 
i hemoroidów4. Czas rekonwalescencji spędzał w teatrze, galeriach, malował, 
poznawał awangardową sztukę, miał nawet wystawę swoich prac. Rosja była 
ówcześnie najważniejszym w Europie ośrodkiem sztuki awangardowej. 
Z powstałymi w tym kraju obrazami, z mnóstwem artystycznych wrażeń 
Witkiewicz wrócił do Polski w końcu 1918 roku, akurat na czas, by powitać 
zmartwychwstałą ojczyznę.

Rodzina ogromnie obawiała się, że Witkiewicz ojciec nie przeżyje wia-
domości o wstąpieniu syna do carskiego wojska. Zmarł w Lovranie (w dzi-
siejszej Chorwacji) 5 września 1915 roku, w niespełna rok potem, jak jego 
potomek znalazł się w Pawłowskim Pułku. Czy dowiedział się o postępku 
syna i czy wiadomość ta zaważyła na jego życiu? Być może. Czy syn pole-
mizował z ojcem na temat wartości ruchu strzeleckiego, a potem Legionów 
tak prowokacyjnie jak z Malinowskim, którego drażnił stwierdzeniami typu: 
„Strzelca zawsze uważałem za ładne samobójstwo”, aż ten zirytowany zare-
agował ostro i nazwał przyjaciela „snobem i kabotynem”? Mianem „Strzelca”, 
jak wiadomo, nazywano potocznie paramilitarne oddziały Związku Strzelec-
kiego, organizowane przez Piłsudskiego od 1910 roku, a po wybuchu wojny 
4 Wiele istotnych, nieznanych wcześniej faktów o pobycie Stanisława Ignacego Witkiewicza w Rosji przedstawił Janusz 

Degler w książce Witkacego portret wielokrotny (Warszawa 2009).
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wcielone do Legionów. Witkacy od początku nie traktował Piłsudskiego serio 
i wyszydzał jego pomysły polityczne.

Być może owa postawa złośliwego lekceważenia w stosunku do brygadie-
ra Piłsudskiego miała źródło w jakichś relacjach rodzinnych. Na ten trop 
naprowadza sam Witkacy, który w 1924 roku poskarżył się żonie: rodzina 
nasza nie jest dość klanowa, nie dba o sławę nazwiska, i jako negatywny 
przykład wymienił Piłsudskiego. W ocenach politycznych, które forsował 
w polemice z Malinowskim, Witkiewicz bardzo się pomylił, ale gdy stało 
się to oczywiste, ansa wobec Piłsudskiego tylko się pogłębiła. I bynajmniej 
nie z powodów ideowych, ale... osobistych. W 1927 roku Witkacemu udało 
się namówić kogoś, by podsunął marszałkowi regulamin firmy portretowej. 
Ponoć tekst tak rozbawił i zaintrygował Piłsudskiego, że zaproszenie z Bel-
wederu nadeszło. Witkacy, który stale miał kłopoty finansowe, z pewnością 
liczył na spore zamówienie i jednocześnie na promocję swego malarstwa. 
Bez wątpienia jak najbardziej chciał nawiązać bliski kontakt z najwybitniejszą 
osobą w państwie. Niestety marszałek w naznaczonym na wizytę dniu nie 
był w nastroju, najpierw kazał na siebie długo czekać, a w końcu nie wyszedł 
do pozowania. Mocno uraził Witkacego. Zdarzenie to w tomiku swoich 
wspomnień z detalami opisał Michał Choromański, nie ukrywając zresztą, 
że owa wersja to groteskowy majak o „Witkacym w Belwederze”. W wielkim 
skrócie miało niby być tak: Piłsudski kazał na siebie kilka godzin czekać 
w sali, gdzie nie było na czym usiąść, wyszedł do gości po kilku godzinach, 
rozmawiał z Witkacym o rodzinnych koneksjach tak rozochocony, że nie 
dał krewniakowi dojść do słowa. Potem został wywołany, wyszedł i już nie 
wrócił, a wówczas Witkacy się upił i zaczął z marszałkową tak straszliwie 
obgadywać Becka, aż sam się tego przeraził. Choromański kończy opowieść 
następująco: Pamiętam jak dziś, gdy mi o tym opowiadał (Witkacy – przyp. 
A. K.) sterczała mu z nozdrzy watka z kokainą, z mego nosa wystawała watka 
również5. Choromański miał tak jak Witkacy zmysł groteskowego widzenia 
rzeczywistości, sprawne pióro i nie gorsze od niego poczucie humoru, więc 
gdyby nawet nie było napomknienia o „watce z kokainą”, to i tak nie można 
5 M. Choromański: Memuary. Poznań 1976, s. 67.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Petersburg, ok. 1916 r.  
Źródło: Wikipedia/domena publiczna.
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by mieć wątpliwości, że komiczny obrazek „Witkacy w Belwederze” jest 
mocno literacko podbarwioną przez obu pisarzy anegdotą. Wiele mówi 
o osobowości Witkacego, o Choromańskim, ale o Piłsudskim – zupełnie 
nic. I tylko to jedno jest w tej historii pewne: że teraz Piłsudski zlekceważył 
Witkacego. Postąpił tak bez złych intencji, a może z rozmysłem? Jeśli wie-
dział o wojowaniu Witkacego podczas wielkiej wojny i o tym, że Witkiewicz 
powołany do wojska w 1920 roku użył protekcji, by uzyskać zwolnienie ze 
służby czynnej6, to miał powody, by okazać swą pogardę. Wieść o tym nie 
musiała do marszałka dotrzeć, ale zważywszy na powiązania rodzinne, nie 
było to niemożliwe.

Kilka lat później Witkacy ponownie został zaproszony jako portrecista, 
tym razem do Sulejówka, i znowu liczył na sesję z marszałkiem, ale zaszczyt 
pozowania uczyniła malarzowi tylko marszałkowa, wykonał też portrety 
obu córek. Do swej żony Witkiewicz napisał potem zrezygnowany, że por-
tretu Piłsudskiego już nie wykona, ale i tak dobrze, że go z bliska widziałem. 
Tym razem marszałek dał się chociaż zobaczyć, dworek w Sulejówku i jego 
otoczenie to przestrzeń kameralna, może nawet odezwał się do Witkacego, 
lecz najwyraźniej nie dało się tego nazwać rozmową, bo wtedy inna byłaby 
treść przekazanej żonie informacji. To krótkie wysłane do niej zdanie, jak 
i rozbudowane fantazje o wizycie w Belwederze, zdradzają jak bardzo wtedy 
Witkacemu na spotkaniu z Piłsudskim zależało. Doznawszy zawodu, nawet 
i to, że znalazł się tak blisko pierwszej osoby w państwie, musiał smętnie 
uznać za jakiś mały sukces. „Miał on pewien respekt do władzy” – zdradził 
Choromański. No cóż, gdyby Witkiewicz wstąpił w swoim czasie do Legio-
nów zamiast do carskiego wojska, miałby wiele okazji, aby brygadiera, który 
zawsze był blisko żołnierzy, oglądać, a nawet z nim porozmawiać. Tylko 
że gdyby tak postąpił, poniósłby ogromną stratę jako artysta. A literatów 
w Legionach było niemało, m.in. Andrzej Strug, Edward Słoński, Adolf 
Nowaczyński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Ludwik Morstin, Władysław Bro-
niewski. Do Legionów wstąpili nawet „starzy” – Wacław Sieroszewski i Stefan 
Żeromski. Tego ostatniego Witkacy w tamtym czasie, kiedy z Legionów się 
podśmiewał, osądził: „genialny artysta z fałszywą ideologią”.

Z chwilą wybuchu wielkiej wojny wzmógł się na ziemiach polskich ruch 
niepodległościowy, powstawały rozmaite partie polityczne, stronnictwa, 
organizacje, instytucje, pisma, a każde z nich uprawiało własną propagandę. 
Trudno się było rozeznać, kto ma rację. Nie wszyscy wierzyli Piłsudskiemu, 
nie wszyscy go doceniali. Tak było w rodzinie Marii Dąbrowskiej, tak też 
było w rodzinie jej męża – Mariana. Sam Marian Dąbrowski, zaangażowany 
w prace Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, ści-
śle związał się z Piłsudskim, tymczasem brat Mariana, Józef, z wykształcenia 
prawnik, miał o komendancie bardzo złe mniemanie. Podobnie niejednolite 
były też nastroje społeczne: gdy w Galicji panowała patriotyczna i legionowa 
euforia, to w Częstochowie – według zainstalowanej na dłużej w pobliżu tego 
miasta Dąbrowskiej – uwidoczniały się one „ledwo, ledwo”. W Piotrkowie, 
gdzie działał Naczelny Komitet Narodowy i gdzie z kolei przebywał Marian 
Dąbrowski, rozwinął się duży ruch „legionowy”, odbywały się narodowe 
uroczystości, koncerty i najrozmaitsze występy artystów.

Zajrzyjmy teraz do dzienników Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej, 
dokumentów dla omawianego tematu tym bardziej istotnych, że obie au-
6 W 1920 roku podczas przygotowań do wojny z bolszewikami Kazimierz Sosnkowski, ówczesny minister spraw wojsko-

wych, skierował na front nawet uczniów szkół oficerskich i podoficerskich. Witkacy, po wojnie światowej zweryfikowany 
jako oficer, także otrzymał powołanie do wojska. Tyle że teraz nie chciał walczyć. W tej sytuacji Maria Witkiewiczowa 
napisała do Kazimierza Sosnkowskiego, najbliższego współpracownika Piłsudskiego i dowódcy armii rezerwowej, 
list z prośbą o zwolnienie syna ze służby frontowej, powołując się m.in. na to, że jest on jedynym żywicielem rodziny. 
Kazimierz Sosnkowski – jakkolwiek znany był z tego, że nie uznawał protekcji – w tym przypadku prośbę Marii 
Witkiewiczowej spełnił. Zrobił to ze względu na żonę, Jadwigę de domo Żukowską, wnuczkę tej samej ciotki Anieli, która 
roztoczyła nad bratankiem opiekuńcze skrzydła w Petersburgu. Sosnkowski był oczywiście świadom pokrewieństwa 
pomiędzy swoją teściową – a więc i Witkacym – i komendantem. Mógł potem wspomnieć Piłsudskiemu, że pozytywnie 
załatwił sprawę jego rodziny.
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torki były żonami oficerów piłsudczyków. Jakie wrażenie odniosły podczas 
spotkań z Piłsudskim?

Dąbrowska – w przeciwieństwie do Nałkowskiej – od początku wojny 
tak jak i jej mąż zaangażowana była w patriotyczną pracę dla komendanta. 
Wykonała wiele zadań, ale przedmiotem mojej uwagi będzie tylko jedno 
z szeregu powierzanych pisarce zleceń. W styczniu 1916 roku Dąbrowska 
oddelegowana została do pracy w Lublinie w związku z projektowaną tam 
rozbudową placówki I Brygady. Redagowała m.in. z Jerzym Kuncewiczem 
pismo „Polska Ludowa”, pisała też do „Sprawy Polskiej”, a wszystko to pod 
okiem uważnej cenzury „cesarsko-królewskich patriotów polskich”. Po-
nadto w bibliotece Łopacińskiego pracowała nad dwoma zleconymi sobie 
publikacjami książkowymi – nad popularną historią Polski i nad książką 
o Polsce współczesnej. Roboty miała sporo, ale też finansowo stała nieźle 
i ten wielomiesięczny pobyt w Lublinie był właściwie przyjemny. To, co się 
wówczas działo, absorbowało Dąbrowską bardziej niż notowanie zdarzeń 
na bieżąco, jednak w 1943 roku, świadoma, jak ważne rzeczy nie zostały 
w dzienniku utrwalone, wprowadziła do niego obszerne uzupełnienia. Sporo 
uwagi poświęciła samemu miastu, warto tu przywołać choćby tylko ułamki 
tych obserwacji i wrażeń.

W Lublinie nie było już Rosjan, do miasta wkroczyli Austriacy, a z nimi – 
I Brygada, co pobudziło silnie nastroje niepodległościowe. Dąbrowska 
zanotowała: usposobienie Lublina okazało się i gorąco patriotyczne, i na ogół 
gorąco „pierwszobrygadowe”, dodając – Lublin stał się na jakiś czas stolicą 
„roboty Piłsudskiego”. Z wyzwolonych terenów byłej Kongresówki Austriacy 
utworzyli gubernatorstwo, a Lublin uczynili jego stolicą. Dzięki temu miasto 
szybko nabrało charakteru „małego Wiednia”. Eleganckie sklepy, a w nich 
szykowne stroje, wytworne towarzystwo w restauracjach i kawiarniach, do-
bre zaopatrzenie w żywność i brak drożyzny, bujne życie publiczne, wykłady, 
odczyty – lubelskie życie w warunkach okupacji austriackiej było nie tylko 
znośne, ale wręcz atrakcyjne!

Podczas pobytu Dąbrowskiej w Lublinie Piłsudski gościł w mieście dwa 
razy. Pisarka znalazła się wtedy w najbliższym jego otoczeniu, uczestniczyła 
też w wydarzeniach nieoficjalnych. Przed pierwszą wizytą w siedzibie Komi-
tetu Narodowego, która znajdowała się przy ulicy Namiestnikowskiej 8, „przy 

Maria Dąbrowska, 1914 r. 
Fotografia publikowana 
w pierwszym tomie 
Dzienników Marii 
Dąbrowskiej  
(„Czytelnik”, Warszawa 1988).
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przecudnym kościele Wizytek”, Dąbrowska dekorowała salę wycinankowym 
fryzem, a potem z innymi paniami pełniły funkcję gospodyń przyjęcia. 
Osobiście podała gościowi kawę w ładnej staroświeckiej filiżance, którą na 
koniec podarowano mu w prezencie. W dzienniku poinformowała o tym 
w sposób krótki, właściwie reporterski.

Druga wizyta miała bardziej uroczysty charakter. Dąbrowska odczuwała 
jej wagę, czemu dała wyraz już w pierwszym zdaniu swojej notatki z 28 listo-
pada 1916 roku: „dzień nad wszystkie inne pamiętny”. Tego dnia przybył do 
Lublina Józef Piłsudski. Oficjalnie delegacje lublinian witały go oraz oddziały 
6. Pułku Ułanów już na dworcu. Panie z Ligi Kobiet rozdały żołnierzom 
papierosy, słodycze i jabłka. O ósmej rano mieszkańcy mieli okazję obejrzeć 
wojsko maszerujące od dworca przez Krakowskie Przedmieście na kwatery 
w Nałęczowie. Piłsudski był już w tym czasie w hotelu Victoria. Na czele ko-
lumny jechało austriackie dowództwo, mieszkańcy przyjęli je „zimno”. Kiedy 
pod Victorią przejeżdżało dowództwo polskie, na udekorowany dywanami 
i sztandarami balkon wyszedł Piłsudski. Dąbrowska i inni zgromadzeni 
doznawali głębokiego wzruszenia, widząc, jak maszerujący żołnierze oddają 
honory wojskowe stojącemu na balkonie komendantowi.

O osiemnastej w prywatnym domu doktorostwa Staniszewskich przy 
ulicy Szpitalnej 9 zorganizowano dla Piłsudskiego poczęstunek. Podwie-
czorek przygotowano standardowy: ciasto, owoce, wino, kawę i herbatę. 
Na tę prywatną uroczystość zaproszonych zostało około 20 osób, w tym 
Dąbrowska. Komendant przyszedł punktualnie, ubrany był okropnie w swo-
jej przemiłej zresztą szarej kurtce, do tego wdział czarne długie austriackie 
spodnie wizytowe. Strój nie zachwycił, ale ogólne wrażenie było niezwykle 
pozytywne. Wrażliwa na męską urodę Dąbrowska zanotowała: pełny czar 
w sposobie bycia, pełny imponującego piękna ze swą głową kamienną i nie-
zwykłą. Atmosfera wizyty była swobodna, Piłsudski wydawał się rozbawiony 
żartobliwymi anegdotkami, które mu serwowano. Po godzinie okazało się, 
że pod oknami domu zgromadziły się organizacje robotnicze, które chciały 
oddać hołd dowódcy. Dąbrowska, najwyraźniej świadoma ważności zda-
rzenia, zanotowała je z najdrobniejszymi szczegółami (w poniższym cytacie 
niektóre ze szczegółów zostały opuszczone, co sygnalizują nawiasy): Tłum 
był imponujący, caluteńka ulica od rogu Kołłątaja do rogu Gubernatorskiej 

Marian Dąbrowski,  
ok. 1905 r.  

Fotografia publikowana 
w pierwszym tomie 

Dzienników Marii 
Dąbrowskiej  

(„Czytelnik”, Warszawa 1988).
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szczelnie zapchana, głowa przy głowie, Piłsudski był bardzo przyjemny, kie-
dy się zatracił w pierwszej chwili. (...) zapytał: „więc co ja mam robić?” (...). 
Wszyscy wstali, Piłsudski nałożył czapkę i przeszedł do przedpokoju, chciał 
wyjść na ulicę, potem znów wrócił (...), myśmy z Ninką otworzyły właściwe 
okno. Ktoś zawołał: „Komendant”, a tłumem zebranych wstrząsnął okrzyk, 
jakiego jeszcze nigdy nie słyszałam. Komendant wychylił się oknem i kłaniał się 
(mieszkanie na parterze). Powiedział tylko: „Dziękuję, moi państwo, dziękuję. 
Nie będę mówić”. Widok był teatralny. Ten tłum pod oknem rozkołysany (...), 
w ciemnościach wieczoru łopocące sztandary, (...) wewnątrz jasnego salonu 
stoliki z ciastkami i winem (...) Ktoś narzucił Piłsudskiemu płaszcz na ramiona, 
ktoś oświetlił go podniesioną lampą7.

Co było dalej, streśćmy już w skrócie: kilku robotników pod oknem prze-
mówiło, wyrażając gotowość pójścia za Piłsudskim, gdzie ich poprowadzi, 
i ufność, że to droga do niepodległej ojczyzny. Znowu rozległy się wiwaty, 
Piłsudski znowu dziękował. Wreszcie zebrani ze śpiewem Jeszcze Polska nie 
zginęła ruszyli pod pomnik Unii Lubelskiej. Okna zamknięto, ale zza szyb do 
pokoju zaglądały dzieci, a z drugiego pomieszczenia podglądały niezwykłego 
gościa krewne i znajome służących. Wszyscy mieli poczucie, że to, co się 
dzieje, nie jest zdarzeniem powszednim. Mimo to atmosfera była swobodna, 
potoczyła się sympatyczna rozmowa, Piłsudski rozweselił się jeszcze bardziej. 
Dąbrowska skonstatowała, że dowody zaufania, jakie przed chwilą otrzy-
mał, w przeżywanych aktualnie ciężkich chwilach kolejnego legionowego 
kryzysu najwyraźniej były mu bardzo potrzebne. Teraz i komendant sypał 
anegdotkami i opowiadaniami z dziejów swojej brygady. Imponująca jest pa-
mięć Dąbrowskiej – pewno nie wszystkie, ale kilka z opowiedzianych przez 
Piłsudskiego anegdotek, dosyć długich i dosyć skomplikowanych, wiernie 
przytoczyła. A oto jak najważniejsze wrażenie tego wieczoru spuentowała: 
Piłsudski jest towarzysko pełny wdzięku, prosty, i dowcipny. Kiedy się zapali, 
opowiada przepięknie i takim było jego opowiadanie o panice austriackich 
taborów i artylerii. Patrząc na niego i słuchając, myślałam, że nie jest to mąż 
stanu, ale poeta, romantyk i aktor, który swą wizję artystyczną świata rzucił na 
szalę wypadków8. Na koniec spotkania, jak zapamiętała Dąbrowska, pianista 
zagrał wariacje na temat Jeszcze jeden mazur dzisiaj i O mój rozmarynie, 
wreszcie – Etiudę rewolucyjną Szopena. Wszyscy rozeszli się o godzinie 
dwudziestej pierwszej.

Następnego dnia pod pomnikiem Unii Lubelskiej znów były płomienne 
mowy na cześć gościa, manifestacja młodzieży, wiec POW. Wieczorem 
z kolei gorąco przyjęto Piłsudskiego w teatrze. Wystawiano Horsztyńskie-
go, Dąbrowska była zdegustowana, że „grano ohydnie”, co zepsuło jej całą 
przyjemność z tego spotkania. Gość zajmował lożę na pierwszym piętrze, 
ubrany był tym razem po cywilnemu, gdyż z powodu żałoby po Franciszku 
Józefie wojskowi mieli zakaz bywania w teatrze (zakaz ten omijali – jak 
można zrozumieć – przebierając się w cywilne garnitury). W antrakcie 
wygłoszono z balkonu kolejną mowę do Piłsudskiego i znowu nastąpiła 
owacja.

Lublin pokazał się Dąbrowskiej jako miasto prawdziwie patriotyczne, 
potrafiące pięknie uczcić twórcę Legionów. Pod urokiem osobowości Pił-
sudskiego pozostawała bardzo długo.

W chwili zamachu majowego pisarka przeżywała żałobę po niedawnej 
nagłej śmierci męża i pewno dlatego pogubiła się w swojej ocenie tego, co 
działo się w Warszawie 12, 13 i 14 maja 1926 roku. Zrobiła bieżącą notkę, 
że mianowicie ta „rzecz” jest „przeraźliwa, ale zarazem wspaniała”, bo to 
rewolucja wojskowa o ideał moralny. Dokonał jej Piłsudski, za którym stanę-

7 M. Dąbrowska: Dzienniki 1914-1965. Pierwsze pełne wydanie w 13 tomach (bez opracowania edytorskiego). T. I, 1914-
1925. Warszawa 2005, ss. 89-90.

8 M. Dąbrowska: Dzienniki 1914-1932, t. I. Warszawa 1988, s. 64.
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ło całe wojsko, cała ulica, cały dół społeczeństwa. (...) Wojciechowski i rząd 
Witosa zostały zmiecione. Na razie został postawiony postulat czysto moralny: 
nie wolno igrać z honorem żołnierza, rozkradać mienia narodu ani żyć pozo-
rami na pokaz. (...) Zostały stworzone warunki do nowego życia. Ale co my, 
społeczeństwo, z nim zrobimy, Piłsudski nie może za nas zrobić wszystkiego9. 
W 1943 roku w tym miejscu dziennika Dąbrowska zamieściła istotną uwagę 
i przyznała, że ogromnie się pomyliła.

Ale jeszcze w 1928 roku dołożyła taki oto bezwzględnie pochlebny dla Pił-
sudskiego zapis, w którym była aluzja do jego krytyków: bardzo to pięknie być 
antymilitarystą, szlachetnym anarchistą albo surowym krytykiem wszystkiego, 
co niesie ze sobą państwo. Ale co byśmy też mówili, gdybyśmy życia swego nie 
czuli opartego dosyć bezpiecznie o te wzgardzone rzeczy. To nasz przywilej 
myśleć sobie, co chcemy, ale w zamian ktoś musiał wziąć ciężar urządzenia 
tych spraw. Wziął go Piłsudski10.

Zostawszy pisarką, Dąbrowska nie chciała zajmować się polityką, uważała 
bowiem, że jej domeną jest literatura. Oczywiście śledziła to, co działo się 
w Polsce i na świecie, z żalem weryfikowała swój stosunek do marszałka. 
Na jej oceny wielki wpływ miał kolejny partner życiowy, działacz społeczny 
i mason Stanisław Stempowski – człowiek dużo starszy, w oczach opinii pu-
blicznej zgodnie uważany za autorytet moralny. Dąbrowska liczyła się także 
ze zdaniem jego syna, krytyka literackiego Jerzego Stempowskiego, który 
miał prawie tyle lat co ona, a w swoich ocenach był jeszcze bardziej radykalny 
niż ojciec. Poniższy zapis z 1934 roku to bez wątpienia ich wspólny krytyczny 
sąd o władzy piłsudczyków: Mamy już obozy izolacyjne. Wkrótce nie będzie 
można mówić. Pisać ani żyć! (...) Nikczemność staje się prawidłem życia.

W tych ponurych latach sanacji Dąbrowska widywała Piłsudskiego na uro-
czystych przyjęciach wydawanych przez PEN Club dla zagranicznych gości, 
ale należała już wtedy do kręgu opozycjonistów, podpisała kilka listów prote-
stacyjnych. Nie zgodziła się na kandydowanie do Polskiej Akademii Litera-
tury, powołanej do istnienia w 1933 roku rozporządzeniem Rady Ministrów; 
nie przyjęła przyznanego przez Akademię złotego wawrzynu. Był to protest 
pisarki przeciwko oficjalizacji tej tak istotnej dziedziny kultury. Sprzeciw 
czuła tym silniejszy, że na członków honorowych PAL wybrani zostali Ignacy 
Mościcki oraz Józef Piłsudski, którzy mieli prawo uczestnictwa w posiedze-
niach Akademii. Na wieczorze inauguracyjnym PAL Dąbrowska się pojawiła, 
ale z niesmakiem patrzyła na to, że przestrzeń wypełniona była dostojnikami 
państwowymi, wojskowymi i cywilnymi, podczas gdy „literaturze” przypadło 
cisnąć się „na stojąco w tyle sali”. Po przemówieniach – domniemywała – 
jaśnie państwo poszli gdzieś na przyjęcie, literatów zaś widziała, jak „zabawiali 
się w antyszambrach”. Sporo innych ostrych słów na temat władzy i samego 
Piłsudskiego wyszło spod pióra Dąbrowskiej po śmierci marszałka, a jeszcze 
ostrzej występowała przeciw spadkobiercom jego polityki, którym zarzucała 
zdradę wobec niego. Obawiała się, iż zapomniany zostanie prawdziwy tytuł 
do chwały Piłsudskiego, iż w niepamięci utonie to, że u progu niepodległości 
jedynym istotnym przedstawicielem samodzielnej polityki polskiej, tworzonej 
w najtrudniejszych warunkach, była tylko garść owoczesnych piłsudczyków. 
Z głębokim smutkiem przyjęła odejście marszałka i na pewno nie dlate-
go, że poddała się pobudzanym przez państwową propagandę nastrojom 
żałoby. Głębokiemu porażeniu ulegli oboje, Dąbrowska oraz Stempowski, 
który bezwzględnym krytycyzmem wobec władzy piłsudczyków niekiedy 
swą partnerkę irytował. Oto zapis z 13 maja 1935 roku: Cały dzień jesteśmy 
trochę jak kołowaci. Jesteśmy tak przejęci, że nie tylko ja, ale i Stach zapłakał. 
(...) Byłam pod Belwederem, ale nie wiedziałam, że można wejść, zapisać się 

9 Tamże, ss. 179-180.
10 Tamże, s. 249.
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do księgi kondolencyjnej11. A 5 czerwca Dąbrowska zanotowała, iż tydzień 
żałoby „przeszedł jak w tragicznym śnie”, uczestniczyli ze Stempowskim oso-
biście w uroczystościach żałobnych, częściowo słuchali transmisji radiowej 
i znowu – „oboje ze Stachem płakaliśmy”.

Zofię Nałkowską wybuch wielkiej wojny zastał w Górkach pod Wołomi-
nem, gdzie prasa docierała z pewnym opóźnieniem. Z opóźnieniem pojawia-
li się także znajomi z Warszawy, wśród nich niedawno poznany przez pisarkę 
Jan Gorzechowski, który za kilka lat został jej drugim mężem. Nałkowska 
rozważała wojnę na wielu poziomach i znacznie głębiej niż Dąbrowska, 
co było podejściem intelektualistki. Dzięki Gorzechowskiemu – bardzo 
bliskiemu współpracownikowi Piłsudskiego i jego fanatycznemu wyznaw-
cy – mogła więcej niż ktokolwiek wiedzieć o komendancie, jego planach 
i posunięciach. W tym okresie sporo swoich przemyśleń na temat wojny, pa-
triotyzmu czy bohaterstwa zanotowała w dzienniku. I była w nich niezwykle 
przewidująca, nowoczesna w myśleniu. Nie ulegała cudzym opiniom, starała 
się w chaosie zdarzeń znaleźć sens, ale widziała cały tragizm, jaki niesie z sobą 
konflikt zbrojny: jedyną prawdą są pochody rannych, wojna musi się odbyć i to 
cały jej sens. Nałkowskiej trudno było z entuzjazmem rozpatrywać fakt, że 
kraj się właśnie odradza, skoro trzy odłamy jego ludności do siebie strzelają. 
Niepokój budziło jak najbardziej słuszne przewidywanie, że nowa Polska 
będzie narodowo-demokratyczna i antysemicka. Pisarka nie mogła się tego 
nie obawiać, widziała, że „wszystko jest takie niejednoznaczne”. W Warszawie 
nastroje rusofilskie, we Lwowie jest już administracja rosyjska – jak więc cie-
szyć się zdobyczami Austrii, u boku której idą Legiony? Tym mniej powodów 
do radości, że Pułtusk został wzięty przez Niemców. A przecież poprzez dymy, 
krew i nieprawdopodobieństwo prześwieca widziadło niepodległej Polski. Do-
strzega to i Nałkowska, choć zarazem widzi wojnę jako „klęskę i dramat”. 
Porywy patriotyczne – pisze – to rzeczy święte i niemądre. To nierozstrzygalny 
paradoks. Czyta wydawnictwa legionowe, z których bije tężyzna, brawura 
słów, piosenki, poezja, a sama czuje nie radość, lecz „smutek rozdzierający”. 
Wszystko to bowiem odbiera jako „racjonalne, rycerzykowate, niemądre”. 
Dlaczego niemądre? Bo nie jest niczym mądrym wtłoczenie całego życia 
umysłowego i twórczego w jedną sferę historyczno-bohaterską, przywalenie 
myśli przez impet instynktu narodowego12. Smutkiem napawa także myśl, że 
„w legionach są najlepsi”, że tylu z nich zginie.

Wydana w Piotrkowie w 1915 roku książka Wacława Sieroszewskiego 
Piłsudczycy też nie potrafiła porwać Nałkowskiej, choć jest tam romantycz-
ny powab, siła moralna, i wola, i odwaga. To – jak stwierdza – za mało, bo 
niestety jest też cofnięcie się od myśli, kultury, uświadomienia. I dlatego ona 
może powiedzieć tylko tyle: „nie wiem i nie wiem”. Uczuciowo sympatyzo-
wać z patriotyzmem Legionów nie potrafi, próbuje więc rozumowo, ale jest 
estetką, niesmak w niej budzi ten „hałas i blagowanie”. Czyli – legionowa 
propaganda. Wielkim niepokojem napawa pisarkę wzrost nienawiści nacjo-
nalnej i przykrej narodowej pychy, odpychają ją takie rekwizyty waleczności 
jak ułan, szabelka, dziewucha, dziarskość, animusz itp. Zdystansowana 
wobec polityki Legionów, Nałkowska nie chce być jednak zestawiana z ich 
krytykami, bowiem i z nimi nie jest bynajmniej jednomyślna. Jakkolwiek 
wygląda to na nielogiczność, to przecież politykę Piłsudskiego mimo 
wszystkich obaw uważa za „dobrą”, „szaleństwo Legionów za rozumne”, 
niestety – „socjalizm za nieistniejący”. Powtórzmy: Nałkowska formułuje 
oceny z pozycji intelektualistki.

Po wyjściu za mąż w 1922 roku za Gorzechowskiego Nałkowska pojecha-
ła za nim do Grodna, gdzie wiodła prowincjonalne życie oficerskiej żony. 

11 M. Dąbrowska: Dzienniki 1933-1945, t. II. Warszawa 1988, s. 102.
12 Z. Nałkowska: Dzienniki 1909-1917, t. II. Warszawa 1976, s. 393.
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Pułkownik Gorzechowski w odrodzonej Polsce nadal należał do najwier-
niejszych współpracowników marszałka, awansował, dostawał ważne stano-
wiska i funkcje, ale Nałkowska nie była zachwycona karierą męża w sferach 
wojskowej żandarmerii. Małżeństwo nie układało się dobrze i rozpadło się 
w 1929 roku – z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że Gorze-
chowski nie akceptował literackich zajęć Zofii i całkowicie odseparował ją od 
jej środowiska. A była już wtedy autorką dziesięciu książek, z Hrabim Emilem 
i Romansem Teresy Hennert włącznie (w tej ostatniej, wydanej w 1923 roku 
powieści politycznej zarysowała bardzo krytyczny wizerunek powojennej 
rzeczywistości – „leguni” sprawdzili się w czasie wojny, w warunkach pokoju 
zaś, na ministerialnych posadach, okazują się dyletantami).

Pisarka poznała Piłsudskiego osobiście 29 lipca 1924 roku, gdy złożył 
wizytę Gorzechowskim w ich grodnieńskim domu. Przyznaje, że dotąd, 
z dala, wzbudzał w niej „dreszczyk monarchiczny”. Była to ekscytacja, respekt 
i podziw – wszystko jednocześnie. Teraz miała marszałka blisko i była nim 
zachwycona: Z podziwem i przyjemnością patrzyłam na tego człowieka, nie 
doznając żadnego zawodu. Jest tak obdarzony przez naturę we wszelki urok 
człowieczy – talent, zapał, dowcip, żywość i wdzięk. Wadą jego, o której przed-
tem wiedziałam, jest to, że nie nadaje się do żadnej wymiany, że jest człowie-
kiem monologu, że interlokutor jest mu czymś zupełnie obojętnym. (...) Tym 
się tłomaczy znana jego niewybredność, pogodne akceptowanie lada jakiego 
otoczenia. Oprócz podziwu odczuwałam jeszcze sympatię – do tego człowieka, 
wiele myślałam i bez złudzeń13. Nałkowska – podobnie jak Dąbrowska – nie 
13 Z. Nałkowska: Dzienniki 1918-1929, t. III. Warszawa 1980, s. 119.

Zofia Nałkowska z mężem Janem Gorzechowskim, Grodno, ok. 1924 r.  
Archiwum IBL.
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oparła się męskiemu urokowi Piłsudskiego i było to zupełnie niezależne od 
tego, co sądziła o nim jako o polityku.

Na temat zamachu majowego Nałkowska wypowiedziała w dzienniku 
ledwie dwa czy trzy zdania, ale tylko dlatego, że od kwietnia do września 
1926 roku nie prowadziła notatek, bo przebywała z mężem za granicą. 
W październiku tego roku Gorzechowscy zaproszeni zostali do Sulejówka. 
Właśnie utworzył się nowy rząd z Piłsudskim jako premierem. Z leciutką 
ironią Nałkowska zapisała, że nowy premier w „dobrotliwej” z nią rozmowie 
„powtórzył parę swych autodefinicji”, które poznała już w Grodnie. Prze-
jęcie władzy przez Piłsudskiego skwitowała krótkim zdaniem, że lewica, 
która zamach poparła, ostatecznie została „wystrychnięta na dudków”. Ona 
złudzeń lewicy nie miała. Jest on dla mnie zawsze – pisała o Piłsudskim – 
przedmiotem podziwu i zastanowienia, ale nie w kategoriach politycznych, 
tylko psychicznych.

Po powrocie z Grodna do Warszawy, zanim definitywnie rozstała się 
z Gorzechowskim, Nałkowska bywała na oficjalnych uroczystościach, gdzie 
marszałka widywała, lecz znowu z daleka i szans na rozmowę nie miała. 
„Monarchicznego dreszczyku” bodaj się nie pozbyła.

W 10. rocznicę odzyskania niepodległości odbywał się ciąg imprez 
patriotycznych. Jedną z nich była uroczysta premiera filmu Pan Tadeusz, 
w której udział wzięli prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. 
Nałkowska znalazła się w towarzystwie generałów i dość blisko najważniej-
szych osób w państwie. Bacznie przyjrzała się towarzystwu, które stanowiło 
szczyty społeczeństwa, i z goryczą stwierdziła: tych dwoje ludzi (chodziło 
o Piłsudskiego i jego żonę – przyp. A. K.), niezwykłych i jednak szlachetnych, 
otoczyło się już całą kamarylą. Nałkowska potrafiła zobaczyć pewne zjawiska 
wcześniej i bardziej przenikliwie niż inni (wystarczy wspomnieć jej uwagi 
o „bohaterszczyźnie” albo – inaczej mówiąc – o „patologii bohaterstwa”) i już 
wtedy, w roku 1928, zaniepokoili ją ludzie zgromadzeni wokół komendanta. 
Piłsudskich uznała przy tym za „jednak szlachetnych”, co oznaczało, że jak-
kolwiek do polityki marszałka była zdystansowana, to winą za błędy władzy 
obciążała nie tyle jego samego, ile właśnie ową „kamarylę”. Podobne było 
stanowisko Dąbrowskiej, która w uzupełnieniach dodanych do dziennika 
w 1943 roku sformułowała stanowczą opinię: trzeba raz na zawsze podkreślić 
i zapamiętać, iż późniejsze błędy i grzechy przez tzw. „ludzi Piłsudskiego” po-
pełniane tak dalece zasłoniły (...) pierwotną niewątpliwą zasługę, że gotowiśmy 
jej już nigdy – jak wielu innych prawd historii – spod gruzów nie wygrzebać14. 
Czyli: „późniejsze błędy i grzechy” to winy nie Piłsudskiego, lecz – „jego 
ludzi”, a najważniejsza jest „pierwotna, niewątpliwa zasługa”.

W kolejnych latach opinia Nałkowskiej się zradykalizowała. Jej dystans do 
posunięć Piłsudskiego zmienił się w sprzeciw. W październiku 1929 roku 
zanotowała w dzienniku, że w sejmie miał miejsce „skandal”, i choć nie po-
dawała szczegółów zdarzenia, to wiadomo, iż wstrząsnęło nią wprowadzenie 
przez Piłsudskiego do budynków sejmowych ponad 100-osobowej (!) grupy 
oficerów w celu zastraszenia posłów15. Kolejnym wydarzeniom politycznym, 
które były następstwem sterroryzowania parlamentarzystów, Nałkowska co 
prawda także nie poświęciła wiele miejsca, ale nie znaczy to, że nie zrobi-
ły na niej mocnego wrażenia. Doskonale znała posunięcia władzy, miała 
o nich swoje zdanie i jeśli nie pisała o tym w dzienniku, to tylko dlatego, że 
musiałaby przeznaczyć na to za dużo i miejsca, i czasu. Przytłaczały ją aku-
rat sprawy osobiste, przede wszystkim nieodwracalna klęska małżeństwa. 

14 M. Dąbrowska: Dzienniki 1914-1932, t. I, dz. cyt., s. 328.
15 W tych warunkach marszałek Daszyński odmówił otworzenia obrad, za co został odsunięty od pełnionej funkcji. 

W jego obronie wystąpiła w angielskiej Izbie Gmin grupa posłów Labour Party. Na to wystąpienie zareagował Wacław 
Sieroszewski, który w obronie Piłsudskiego wystosował list do „Daily Herald”. Z kolei list ten potępił publicznie krytyk 
Jan Nepomucen Miller. Ciąg dramatycznych zdarzeń w środowisku literackim doprowadził do pojedynku, który by-
najmniej nie był końcem ostrych konfliktów.
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Rozchodziła się z Gorzechowskim i tak się przypadkowo stało, że w tym 
samym czasie „rozchodziła się” z Piłsudskim. Na przyjęciu w Belwederze 
u pani Piłsudskiej zobaczyła marszałka z daleka: ukazał się na pewien czas 
i On – piękny i ciekawy, choć tak już daleki. Jak rozumieć określenie „tak już 
daleki”? Jeśli poznało się Nałkowską taką, jaką siebie zapisała w dzienniku, 
nie można mieć wątpliwości, że podczas spotkań z Piłsudskim oczekiwała 
jakiegoś komplementu lub choćby słowa, które za cień komplementu uznać 
by można. Tylu mężczyzn składało hołdy jej kobiecości, potrafiła się ich 
doszukać nawet w tym, co mówił całkiem bez erotycznej intencji Karol Szy-
manowski. Tych panów, których miała u stóp, skrupulatnie odnotowywała 
i nazywała w dzienniku „zdobyczami”; tych, na których „tylko” wywarła 
wrażenie – „trofeami”. Piłsudski okazał się na jej wyrafinowaną kobiecość 
niewrażliwy. To musiało być dla Nałkowskiej przykre, przecież – jak sama 
wyznała – interesował ją nie w kategoriach politycznych, lecz „psychicznych”. 
„Dreszczyk monarchiczny” wzbudzał w niej ten mężczyzna niezwykły, 
„piękny i  ciekawy”, pociągający także i tym, że był osobny, nieosiągalny. 
Niestety w rozmowie – jak chyba trafnie oceniła – samowystarczalny. Pisarka 
bardzo źle znosiła sytuacje, kiedy nie była dobrze ubrana, kiedy miała wra-
żenie, że źle się prezentuje. Ogromnie przeżywała swoje starzenie się. I oto 
ma lat 46, boleśnie odczuwa utratę dawnej atrakcyjności, już nie łudzi się, 
że ze strony tego najwspanialszego z mężczyzn spotka ją zainteresowanie. 
„Taki daleki” stał się, gdyż po rozstaniu z Gorzechowskim wypadła z kręgu 
towarzyskiego piłsudczyków; „taki daleki” – bo jej świetność kobieca prze-
minęła i o takim „trofeum” już myśleć nie może; wreszcie określenie „taki 
daleki” ma zarazem sens polityczny.

W kolejnych latach dzieją się w Polsce – wedle słów Nałkowskiej – „rzeczy 
ciężkie i wstydliwe”, przede wszystkim „sprawa brzeska”, w której słano mnó-
stwo listów protestacyjnych także w środowisku literatów, pod niektórymi 
zaś złożyła swój podpis autorka Granicy.

W 1934 roku prasa sanacyjna podawała na bieżąco informacje o procesie 
w Łucku, kiedy to przed sądem postawiono 57 działaczy KPP Zachod-
niej Ukrainy. Poprzedzające proces śledztwo trwało od 1930 roku, prasa 
opozycyjna donosiła o brutalnych metodach, jakie wówczas stosowano, 
z torturami włącznie. Metody owe, jak i wieloletnie wyroki wywołały liczne 
akcje protestacyjne. Nałkowska nie komentowała tych wydarzeń, w końcu 
dziennik poświęciła sprawom intymnym, a w jej życiu osobistym działo się 
w tym czasie bardzo dużo. Zamieściła jednak uwagi na temat listów prote-
stacyjnych, które podpisywała. Na rautach w ambasadach i podczas różnych 
oficjalnych uroczystości, kiedy przebywała w towarzystwie rządowych do-
stojników, zawsze lubiła błyszczeć, ale patrzyła na „dygnitarstwo”, na rządy 
„pułkowników” z coraz większym dystansem. Zapisała: Muzyka wojskowa 
grająca „Jeszcze Polska nie zginęła” na powitanie prezydenta to już dziś jest 
co innego niż kiedyś, już co innego znaczy, jakie inne budzi emocje. Jako 
jedyna kobieta należała do Polskiej Akademii Literatury i choć wiele razy 
doświadczyła dyskomfortu, gdy zmuszona była do zajęcia konformistycznej 
postawy, nie brała pod uwagę rezygnacji z zasiadania w gronie akademików. 
Z konieczności godziła się na uzależnienie literatów od władzy politycznej. 
Sesje akademii były płatne, a Nałkowskiej stale brakowało środków do tego, 
by żyć na poziomie i nie lękać się finansowej zapaści.

14 maja 1935 roku w dzienniku znowu pojawia się nazwisko Piłsudskiego. 
Dwa dni wcześniej Nałkowska urządziła imieniny. Nieco przed czasem, bo 
imieniny Zofii obchodzimy 15 maja, ale zapewne na 12 maja przypadała 
niedziela. Notatkę zrobiła dwa dni później. Była przygnębiona i napisała 
zaledwie kilka zdań. Jest oczywiste, że ów znamienny wieczór mocno zapadł 
w pamięć zaproszonych przez pisarkę gości, niektórzy zaś swoje wspomnie-
nia podali do publicznej wiadomości. Było tłumnie, wiele świetnych osób; 
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jak stwierdził Słonimski – „elita rządu i literatury”, Kuncewiczowa natomiast 
zapamiętała, że „byli ministrowie, były hrabiny”. Zaproszeni krążyli po trzech 
pokojach, lokaje roznosili tace z przekąskami i napitkami. Słonimski zwrócił 
uwagę i na to, że Nałkowska z dumą pokazywała przechowywaną w gablotce 
filiżankę, z której Piłsudski pił kiedyś (tj. gdy mieszkała w Grodnie) herbatę. 
Oprócz już wymienionych gości ze świata literatury Nałkowska odnotowuje 
obecność Dąbrowskiej, Wierzyńskiego, Gombrowicza, Rudnickiego, Paran-
dowskiego, Boya, Pomirowskiego, Reitera. Był oczywiście także jej ówczesny 
partner – Bogusław Kuczyński. Gombrowicz zdradził w pewnym miejscu, 
że na przyjęciach u Nałkowskiej zawsze panował wysoki ton towarzyski, ale 
było nudno. Tym razem impreza kompletnie się nie udała, w pewnej chwili 
zrobiło się wręcz grobowo. We wspomnieniu Kuncewiczowej czytamy: 
Koło ósmej wieczór odwołano do telefonu ministra Korsaka. W salonie czegoś 
zrobiło się cicho, nawet straszno. Po chwili się okazało, że umarł marszałek 
Piłsudski. Ludzie się rozchodzili. (...) Miało się wrażenie, że umarła ta cała epo-
ka, jesteśmy w pustce i nie wiadomo, co zrobić16. Nałkowska czuła się podczas 
tych imienin wśród tylu ludzi samotna i nie tyle z powodu śmierci Piłsud-
skiego, ile tak nieoczekiwanie dramatycznego końca wieczoru pogrążyła się 
w smutku. Zapisała, że zrobiło się cicho, niektórzy odchodzili od razu, inni 
jeszcze stali trochę, zatrzymywali się, rozmawiali, żegnali. Dąbrowska wyszła 
natychmiast, wspomniała w dzienniku, że jadąc do domu, słyszała grającą 
w restauracjach muzykę, co znaczyło, że wieść o śmierci marszałka jeszcze 
się nie rozeszła. Do drugiej w nocy ze Stempowskim słuchali przez radio 
komunikatów żałobnych, oboje byli bardzo przejęci, płakali.

Słonimski wspominał po latach, że wyszedł z innymi i poszli nie uma-
wiając się, małymi grupkami, wszyscy w milczeniu, pod Belweder. I on także 
przeżywał tę śmierć, choć należał do bardzo ostrych krytyków sanacyjnego 
reżimu. Z innymi poszedł także Gombrowicz, jak wszyscy przejęty: Skłamał-
bym twierdząc, że śmierć Marszałka nie wstrząsnęła mną głęboko – umierał 
z nim pewien okres naszego bytowania, kraj pozbawiony jego twardej ręki 
wkraczał w Nieznane, najeżone groźbami17. O pogrzebie Piłsudskiego była 
mowa wcześniej, ale raz jeszcze powtórzmy: każdy z gości Nałkowskiej był 
16 M. Kuncewiczowa: Nałkowska, jaką pamiętam (w:) Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej. Warszawa 1965, s. 172.
17 Cyt. za J. Karbowska: Przedmowa (do:) S. Cat-Mackiewicz: Klucz do Piłsudskiego. Warszawa 1992, s. 10.

Autorka z mamą w 1959 roku na krawędzi nieistniejącego już monumentu.  
Fot. z archiwum prywatnego.
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wstrząśnięty, wszyscy odejście marszałka głęboko przeżywali. I nie dlatego, 
że odbierali Piłsudskiego przez pryzmat jego legendy. Był dla nich bez-
sprzecznie wielkim mężem stanu i nawet popełniane przez niego ogromne 
błędy – nie do końca przez niego samego zawinione – nie umniejszały jego 
wielkich zasług dla ojczyzny.

Na koniec, dla pewnej równowagi, za Choromańskim, któremu w tym 
przypadku daję wiarę, przytoczę relację o spotkaniu z Piłsudskim, całkiem 
innym niż te, o jakich była tu już mowa. Podczas owego spotkania ten, komu 
przyszło stanąć oko w oko z żywą legendą, zapomniał z wrażenia polskiej 
mowy! Tym kimś był doktor Teodor Białynicki-Birula, przyjaciel Witkacego 
i całej zakopiańskiej bohemy. Białynicki pełnił funkcję lekarza wojskowego, 
gdy nagle na podległym sobie placu znalazł się przed przybyłym do Zako-
panego Piłsudskim. Powinien był złożyć przepisowy meldunek, tymczasem 
zamiast powiedzieć: Posłusznie melduję, że to i tamto – miał w głowie tylko 
jedno słowo: charaszo. Stojąc na baczność, przez chwilę wahał się, czy ma je 
wypowiedzieć, ale wydawało mu się to nietaktem. Sumiaste wąsy Piłsudskiego 
ponoć wywierały swoje wrażenie. Doktor Birula patrzył na nie i wciąż miał 
w głowie tylko to „charaszo”. Minęła minuta, druga i wreszcie Piłsudski od-
szedł. Ale ponoć wciąż jakoś niepewnie oglądał się za siebie i na komendanta 
placu patrzył18.

Nie jest jasne, dlaczego na „komendanta placu” napierało to nieszczęsne 
charaszo. Nie tłumaczy tego przecież fakt, że Białynicki pochodził z kresów 
i po kresowemu zaciągał. Pewne w tym wszystkim jest tylko to, że poraził 
doktora wielki respekt wobec wielkiego człowieka.

Alina Kochańczyk
18 M. Choromański: Memuary, dz. cyt., s. 60.

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Kompozycja z grabarzami, 1916 r., pastel. 
Muzeum Narodowe w Krakowie.
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ANDRZEJ NOWAK

Między pierwszym naczelnikiem powstającego narodu – Tadeuszem 
Kościuszką, a „bogiem wojny”, Napoleonem – tak, na pół żartobliwie, stary, 
zwycięski marszałek Piłsudski, określił swoją pozycję w historii: „Ni to Ko-
stiuszko, ni to Korsikan”...1. Czy tylko żartował? Jak, w jakiej perspektywie 
widział politykę? Jak postrzegał swoje w niej miejsce i zadania (misję)? Jak 
określał miejsce i zadania Polski (wśród innych państw i narodów) w tejże 
perspektywie? Co z istotnych problemów politycznych swej epoki widział 
w owej perspektywie szczególnie ostro, a czego nie dostrzegał?

Próbę odpowiedzi na te pytania, nieco przewrotnie, zacząć możemy od 
złośliwej, ale systematycznej charakterystyki Piłsudskiego i jego politycznych 
wizji, jaką sporządził jego arcyrywal, Roman Dmowski (w liście do Stanisła-
wa Grabskiego z 14 marca 1919 roku). Lider Narodowej Demokracji tak pisał 
o swoim przeciwniku: Ten człowiek ma różne wielce niebezpieczne strony: 
1) nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co w niej jest potrzebne 
i co możliwe; 2) nie jest człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją 
psychiczną do I-ej połowy XIX w.; 3) nie jest jednolity; to kombinacja starego 
romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wy-
jaśnić; 4) nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze 
prowadzi do czynów poronionych; 5) otrzymawszy posadę boga od jołopów, 
którzy go otaczają, usiłuje być większym, niż go Pan Bóg stworzył, robi po-
zory siły wielkiej, poza któremi ukrywa się słabość itd. Robi czasem na mnie 
wrażenie wołu, któremu wydaje się, że jest bykiem, i wdrapuje się na krowę2.

Spojrzenie w lustro, nawet krzywe, może czasem pomóc wydobyć pewne 
cechy charakterystyczne interesującej nas fizjonomii. Jakie zatem cechy – 
spróbujmy zrekapitulować złośliwości Dmowskiego – wydobywają powyższe 
uwagi z obrazu politycznej wizji Piłsudskiego? Przede wszystkim jej ana-
chroniczność, zakorzenienie w historii – i to szczególnej, bohaterskiej – oraz 
próbę nałożenia tej wizji na współczesną, całkowicie odmienną rzeczywi-
stość – rzeczywistość polską XX wieku. 

Spróbujmy pójść tym tropem, szukając dalej odpowiedzi na postawione 
na wstępie pytania. Musimy zatem sformułować jeszcze jedno: Jaka historia, 
jaka przeszłość, jakie bohaterstwo inspirować mogło wizję polityczną Józefa 
Piłsudskiego? 

Dwu kluczy spróbujmy użyć do otwarcia tej kwestii. Kluczy miejsca i czasu. 
Miejsca i czasu urodzenia oraz formacji duchowej Piłsudskiego. 

Miejsce to oczywiście historyczna Litwa – szlacheckie w niej gniazdo. 
A  więc dumne wspomnienie wielkich tradycji I Rzeczypospolitej, unii 
politycznej zapewniającej mocarstwowe położenie państwa w Europie 
Wschodniej. Z drugiej strony – to również współczesność lat formacji 
młodego Piłsudskiego, naznaczona przez Rosję imperialną i jej wyjątkowo 

1 J. Piłsudski: Pisma zbiorowe, t. IX, red. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 125 (Przemówienie na Zjeździe Legionistów 
w Wilnie, 12 sierpnia 1928 r.).

2 Biblioteka PAU w Krakowie, Teki J. Zielińskiego, rkps 7808 – odpisy listów R. Dmowskiego [brak ciągłej paginacji].
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brutalną politykę depolonizacyjną na tym terenie po 1863 roku. Odbudować 
historyczną wspólnotę polityczną i wyprowadzić ją skutecznie z cienia Rosji: 
te dwa elementy kształtujące wyobraźnię polityczną przyszłego naczelnika 
państwa uwypuklają – i słusznie – wszyscy niemal jego biografowie. 

Litwa historyczna tworzyła jednak w tym procesie jeszcze jeden, rzadziej 
(jeśli w ogóle) dostrzegany kontekst. Widać go lepiej zwłaszcza w porówna-
niu z drugim biegunem kresów dawnej Rzeczypospolitej – Ukrainą. Znako-
micie wychwycił tę różnicę Stanisław Cat-Mackiewicz, w zestawieniu swojej, 
„starolitewskiej” formacji duchowo-politycznej, z „nowoukrainną” formacją 
Adolfa Bocheńskiego. Warto jego dłuższy wywód przytoczyć i odnieść go 
do myśli Piłsudskiego:

Myślałem kategoriami Rzeczypospolitej XVII wieku i dla mnie Litwin czy 
Białorusin był takim samym obywatelem Rzeczypospolitej jak ja. Nie chciałem 
go upośledzać, ani odmawiać mu jakichkolwiek praw politycznych, które sam 
posiadałem, lecz uważałem, że narody te nie powinny dążyć do tworzenia 
państw samodzielnych, lecz powinny się znaleźć w jednym organizmie pań-
stwowym z nami, najlepiej w jakimś odrodzonym Wielkim Księstwie Litewskim 
związanym jak najściślej z Polską. Sposób mego myślenia był myśleniem pań-
stwowym, kategoria „państwo” przesłaniała mi kategorię „naród”. Bocheński 
natomiast myślał absolutnie kategoriami narodowymi. Była między nami ta 
różnica, jaka zachodziła pomiędzy Wilnem a Lwowem. Miałem do czynienia 
z Litwinami, narodem małym, niezdolnym do stworzenia wielkiego państwa 
i Białorusinami, narodem podatnym na wszelką asymilację. Sam z pochodze-
nia byłem Litwino-Białorusinem, jak cała szlachta polska na Litwie.

Bocheński odwrotnie, nie poczuwał się do krwi ukraińskiej w żyłach, nato-
miast uznawał prawo Ukraińców do stworzenia własnego państwa, a nawet 
uważał, że im to państwo ukraińskie będzie większe, silniejsze i bardziej zbliżo-
ne do typu mocarstwa, tym dla Polski będzie lepiej, ponieważ tylko w ten sposób 
można rozbić potęgę rosyjską, a gdy Rosja rozpadnie się na Rosję właściwą i na 
Ukrainę, Polska w myśl zasady relatywizmu politycznego posunie się o jeden 
stopień dalej w pochodzie do mocarstwowości3.

Teza, jaką tu pozwalamy sobie postawić, bez dowodu, na który nie ma 
miejsca, a jedynie z efektowną ilustracją w postaci cytatu wileńskiego publi-
cysty, sprowadza się nie tylko do stwierdzenia, że punktem wyjścia dla wizji 
politycznej Piłsudskiego jest wspomnienie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
jako wspólnoty państwowej, ponadnarodowej, której odtworzenie w unii 
z Polską jest zadaniem do wykonania, misją. Drugim elementem tej tezy jest 
sugestia, iż Piłsudski przechodzi w swym praktycznym doświadczeniu poli-
tycznym ewolucję: od nadziei na odbudowanie struktury politycznej, która 
abstrahowałaby od sił nowoczesnego nacjonalizmu (struktury, której wzo-
rem była właśnie historyczna Litwa) do wymuszonego przez rzeczywistość 
przekonania, iż od owych sił abstrahować się nie da, ale trzeba próbować je 
wykorzystać w nowym planie geopolitycznego zabezpieczenia odbudowane-
go państwa polskiego. Krótko mówiąc, wyobraźnię polityczną Piłsudskiego, 
możemy zobaczyć w ruchu – w przejściu od fazy, którą tu nieco żartobliwie 
nazwaliśmy „starolitewską” do fazy, w której punkt ciężkości przechodzi 
w stronę Ukrainy i uznania odrębnych narodowo-państwowych aspiracji 
na dawnych kresach Rzeczypospolitej.

Wydaje się, że myśli, wyobraźni, a w końcu wizji politycznej Piłsudskiego 
nie należy przedstawiać statycznie: jako niezmiennej struktury, raz uformo-
wanej, gdzieś jeszcze w XIX wieku i już nieczułej na nowe doświadczenia 
rzeczywistości. Trzeba umieć dostrzec zachodzące w niej zmiany. Mało który 
z polskich polityków przełomu XIX i XX wieku był dalszy od doktrynerstwa 
niż Piłsudski. Z wielką elastycznością potrafił dostosowywać swoje działania, 

3 S. Cat-Mackiewicz: Kto mnie wołał, czego chciał, Londyn 1948, ss. 28-29.
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czy to jako lider PPS, czy patron niepodległościowej irredenty, czy wreszcie 
naczelnik państwa i naczelny wódz, do zmieniających się okoliczności. 

Przyłączając się do tej opinii, która podważa zarazem wysunięte przez 
Dmowskiego oskarżenie myśli Piłsudskiego o jej konsekwentny, zaskorupiały 
rzec można, anachronizm, nie chcemy jednak zlekceważyć znaczenia owego 
„starolitewskiego” punktu wyjścia, pewnego pierwotnego ideału tej myśli. 
Jego wagę i treść w poczynaniach naczelnika państwa pomaga zrozumieć 
interesująca analiza, jakiej dokonał ostatnio amerykański historyk Timothy 
Snyder. Korzenie owego ideału odnajduje on nie tylko w litewskich uwa-
runkowaniach historyczno-środowiskowych, ale w ich połączeniu z ruchem 
i programem socjalistycznym, który tworzy naturalnie także nader ważny 
kontekst formacyjny poglądów Piłsudskiego. Efekt tego połączenia Snyder 
określa jako „socjalistyczny federalizm”, umiejscawiając go w pół drogi 
między wczesnonowożytnym (charakterystycznym dla I Rzeczypospolitej) 
patriotyzmem a nowoczesną polityka masową, wprowadzoną na polski grunt 
przez Narodową Demokrację. Szczególnie istotną cechą owego ideału jest 
zawarta w nim koncepcja narodu, który nie jest w tym wypadku grupą języ-
kową, zdefiniowaną przez używanie wspólnego języka, niezależnie od stanu, 
majątku czy zasług. Naród jest w owym ujęciu – tak bliskim Piłsudskiemu, 
a wytworzonym tyleż przez tradycję I Rzeczypospolitej, co przez równie 
ważne dla niego dziedzictwo romantycznego heroizmu – „grupą statusową”. 
Nie każdy, kto mówi po Polsku, jest Polakiem; jest nim każdy, kto do ideału 
polskości dorósł, każdy, kto się dla Polski zasłużył. Snyder nazywa ten ideał 
republikańską ideą polskiego obywatelstwa. Dodaje jednak zaraz, że zawarta 
w nim była przesłanka, która okazała się fałszywa: synowie i córki kresowych 
rodzin szlacheckich, przekonani o swej wyższości wobec miejscowych chło-
pów litewskich, białoruskich czy Żydów, mogli wierzyć, że odbudowana na 
takiej obywatelskiej, nienacjonalistycznej podstawie Rzeczpospolita będzie 
polska w swojej kulturze – i że etnicznie niepolscy jej mieszkańcy sytuację 
tę zaakceptują4.

Owa pierwotna wizja Piłsudskiego, zdradzająca istotnie niezrozumienie 
siły nowoczesnych nacjonalizmów nierozdzielnie związanych z procesami 
modernizacji Europy, musiała ulec częściowej przynajmniej rewizji. Do-
konała się ona wówczas, kiedy Piłsudskiemu przyszło organizować nowe 
państwo w rzeczywistości, a nie w programach i wyobrażeniach – po listo-
padzie 1918 roku. Owa rewizja nie była wcale łatwa. Przeciwnie, dopatrzyć 
można się w niej swoistego szoku, który odciśnie trwałe piętno na całej już 
dalszej wyobraźni politycznej naszego bohatera. Rzeczywistość stawiła opór 
planom, marzeniom, wizjom. 

Stało się tak nie dopiero w chwili zamordowania pierwszego prezydenta 
II Rzeczypospolitej (biografowie Piłsudskiego temu właśnie momentowi 
przypisują rolę przełomową w swoistej metamorfozie jego politycznej wy-
obraźni – zdecydowanie bardziej pesymistycznej od tego momentu), być 
może nawet nie w czasie krytycznych dni lipca i początku sierpnia 1920 roku, 
kiedy wielka strategia Piłsudskiego zdawała się leżeć w gruzach i grzebać jej 
autora wraz z jego planami. Moment, w którym dostrzegam istotne przejście 
w wyobraźni politycznej Piłsudskiego, nastąpił jeszcze wcześniej – na prze-
łomie sierpnia i września roku 1919. Wówczas, po nieudanym przewrocie 
POW w Kownie, okazało się ostatecznie, że Litwy nie da się przyciągnąć do 
owej wizji historycznej republikańskiego obywatelstwa, że walka o kulturę, 
o zachowanie odrębnej tożsamości przez naród litewski okazała się dlań (po-
dobnie jak dla innych narodów Europy Wschodniej) ważniejsza od wszel-
kich racji historycznych czy nawet geopolitycznych, nakazujących zbliżenie 
z Polską. Wcześniej już, w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w Polsce, 
4 T. Snyder: Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, New Haven & London 2003, ss. 

57-58. 
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stało się jasne, że zwolennicy programu Polski narodowej mają wyraźną 
liczebną przewagę nad tymi, którzy gotowi byliby pójść za wizją naczelni-
ka państwa. Ta wizja została odrzucona jednak nie tylko przez Narodową 
Demokrację, ale również przez opiniotwórcze elity narodów sąsiednich, do 
których była adresowana. 

Tworząc państwo polskie, Piłsudski musiał w tym tragicznym dla swoich 
wyobrażeń i marzeń politycznych momencie dokonać wyboru: między 
konsekwentną wiernością wobec owych wyobrażeń i marzeń a racjami 
budowania tego, co możliwe i co konieczne, by państwo przezeń kierowane 
mogło ustabilizować swój byt – teraz i zaraz, a nie w perspektywie wieków 
dopiero. Skoro nie da się odbudować Wielkiego Księstwa Litewskiego, to dla 
Polski trzeba uzyskać na tym odcinku to, co niezbędne – z punktu widzenia 
już istniejącego państwa – w sferze jej interesów i jej bezpieczeństwa. Tę 
wyraźną zmianę tonu polityki Piłsudskiego wobec terenów historycznej 
Litwy zauważył od razu niezwykle wyczulony jej obserwator, Komisarz Cy-
wilny Ziem Wschodnich, Jerzy Osmołowski. Gorący zwolennik programu 
federacyjnego, uwzględniającego interesy ludności białoruskiej i litewskiej 
na obszarze poddanym jego cywilnej władzy, od października 1919 roku 
zarzucał wprost Piłsudskiemu w prowadzonym przez siebie dzienniku „pod-
kreślanie i faworyzowanie polskości tych ziem”5. Otwarcie drogi do polityki 
faktów dokonanych na rzecz inkorporacji części Litwy z Wilnem do państwa 
polskiego nie było oczywiście sukcesem wizji politycznej Piłsudskiego, ale 
jej bolesnym upokorzeniem. 

Nie ostatnim. Nie mogąc odbudować Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
naczelnik państwa zajął się tworzeniem nowego układu geopolitycznego, 
którego osią miała być Ukraina: niepodległa, lecz związana ścisłym przy-
mierzem z Polską. Oznaczało to nie tylko zmianę (a przynajmniej korektę) 
głównego wektora geograficznego wizji politycznej naczelnika państwa, ale 
także dalsze odsunięcie wizji odbudowy ponadnarodowej Rzeczypospolitej. 
W układzie, którego symbolem stało się porozumienie Piłsudski-Petlura, 
podstawa etnicznej organizacji państwa (w tym przypadku ukraińskiego) 
nie była już kwestionowana. Pozostawała nadzieja na współdziałanie między 
państwami, spadkobiercami dawnej Rzeczypospolitej. I ona jednak zderzyć 
się miała z rzeczywistością lat 1918-1920, rzeczywistością sporu politycznego 
dwóch projektów państwowo-narodowych, którego najbardziej zapalnym 
punktem był naturalnie Lwów i cała Galicja Wschodnia. Pozostaje otwarte 
pytanie, czy ewentualny sukces militarny polski latem 1920 roku na Ukra-
inie, dający szansę ustabilizowania rządom Petlury w Kijowie, pozwoliłby 
ten spór przełamać i przekonać większość elit ukraińskich i polskich do 
trwałej współpracy. Nie wiemy tego i się nie dowiemy, dopóki nie znajdziemy 
sposobu na rzetelne uprawianie historii alternatywnej... Wiemy natomiast, 
że i w tym wypadku wizja Piłsudskiego, już nieco skromniejsza w stosunku 
do swego pierwotnego wymiaru, poniosła porażkę, nie znalazłszy w chwili 
kryzysu szerszego poparcia na ówczesnej Ukrainie ani w Polsce. 

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt kryzysu owej wizji podczas 
jej „przymierzania” do polskich i wschodnioeuropejskich realiów lat 1918-
1921. Ta wizja odrzucona bowiem została nie tylko przez znaczną część 
społeczeństwa polskiego („nowoczesnego narodu” polskiego, by użyć ter-
minu Dmowskiego), nie tylko przez jej adresatów – „nowe” narody Europy 
Wschodniej, dawniej współstanowiące Rzeczpospolitą. Odrzucona została 
ona także jako anachroniczna i niebezpieczna przez główne mocarstwa Za-
chodu, zwycięskie w I wojnie światowej i niezmiernie istotne także z punktu 
widzenia odbudowy państwa polskiego i jego pozycji na międzynarodowej 
arenie. Warto przypomnieć, że program Piłsudskiego był piętnowany w Lon-
dynie z równą siłą jak koncepcje Dmowskiego – jako wyraz anachronicznego 
5 J. Osmołowski: Pamiętnik, t. III, Oddział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, rkps 9819, k. 609.
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polskiego „imperializmu”. Znajdował także wiele słów krytyki w Waszyng-
tonie, a nawet – choć z nieco innych względów i mniej ostro – w Paryżu6.

W próbie opisania miejsca i sposobu działania Piłsudskiego w ramach jego 
własnej wizji politycznej warto podkreślić to, iż na te elementy politycznej 
i społecznej rzeczywistości, które stawały na przeszkodzie jego planom, 
nie był bynajmniej ślepy. Dostrzegał je, ale traktował je jako wyzwanie do 
przezwyciężenia – siłą własnej woli i determinacji, utożsamianej z wolą 
i determinacją Polski. Taką postawę Piłsudskiego doskonale charakteryzuje 
jego rozmowa z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu 
Ustawodawczego, Stanisławem Grabskim, przeprowadzona 23 stycznia 1920 
roku, kiedy naczelnik państwa szykował się do ostatecznego rozstrzygnięcia 
w walce o realizację swojej (geo)politycznej wizji przebudowy europejskiego 
Wschodu. Jak zapisał treść tej rozmowy tuż po niej w swym dzienniku Juliusz 
Zdanowski (któremu przekazał ją Grabski), naczelnik państwa brał pod 
uwagę możliwość ostatecznego zwycięstwa w entencie „dążności do ustalenia 
modus vivendi z bolszewikami” i traktował to jako poważne zagrożenie dla 
Polski, która była narażona na stworzenie takiego modus vivendi ponad jej 
głową, na to, by być zdaną faktycznie na łaskę i niełaskę swych zachodnich 
sojuszników. Przyjmował, iż „los Polski zależy od wyniku walki”, jaka ją cze-
ka. Stwierdzał, iż nie przejmuje się specjalnie brakiem efektywnego poparcia 
ze strony wschodnich sąsiadów Polski (państw bałtyckich czy Rumunii) w tej 
walce. Te nasze małe państwa sąsiednie – podsumowywał Piłsudski ten wątek 
rozmowy – to „chłopczyki w krótkich majtkach”. Jesteśmy zdani na siebie. 
W odróżnieniu od Grabskiego Piłsudski nie chciał także wiązać polskiej akcji 
na wschodzie jakimiś minimalnymi nawet porozumieniami czy gwarancjami 
ze strony zachodnich partnerów, to bowiem mogłoby ograniczyć jego swo-
bodę działania. Piłsudski – jak zanotował Zdanowski – nie chce, żeby mu ktoś 
„dał w pysk”. Opowiada się zatem za faktami dokonanymi, by nie narażać 
siebie – i Polski – na niekorzystne rozstrzygnięcia Londynu czy Paryża7.

 Los, walka, dookoła „chłopczyki w krótkich majtkach” albo silniejsi, lecz 
głupi lub wrogo nastawieni gracze na międzynarodowej arenie – wobec nich 
zaś polityka faktów dokonanych; ona jedna może zapobiec temu, by ktoś nam 
„dał w pysk”. Tak w skrócie wyglądają podstawowe elementy wizji politycznej 
Piłsudskiego, jakie wyabstrahować można z jego deklaracji i z jego posunięć 
w latach walki o utrwalenie polskiej niepodległości i jej granice. Przypo-
minamy je, by podsumować tę część naszej próby rekonstrukcji owej wizji 
wywodem prowadzącym nas dalej. Otóż, powtórzmy raz jeszcze, doświad-
czenie lat 1918-1921, a więc okresu pierwszego, praktycznego, a nawet wręcz 
„ogniowego” sprawdzianu wizji Piłsudskiego, ujawniało nie tylko bolesny dla 
samego jej autora (a pod pewnymi względami i dla Polski) opór rzeczywi-
stości. Umacniało się wraz z tym poczucie własnej wyjątkowości, swoistego 
heroizmu w obliczu podjętego zadania, które realizować przychodzi przeciw 
wszystkim – a w każdym razie przeciw niewykazującym zrozumienia dla 
wielkiego projektu potężnym siłom bezwładu: społeczeństwa polskiego, na-
rodów dawnej Rzeczypospolitej, które nie chcą jej powrotu, wreszcie Zacho-
du, który przyzwyczaił się widzieć w Polsce swego klienta – małe państwo. 

Wizji nie udało się w pełni urzeczywistnić – ale czyja to wina? Rodziła 
się wielka pokusa, by uznać, że wina nie leży po stronie samej wizji, ale po 
stronie rzeczywistości, z którą zmaga się wola Wielkiej Jednostki. Nie wódz 
zawiódł, ale Polacy zawiedli, ich wschodnioeuropejscy partnerzy zawiedli, 
a Zachód – jak zwykle – przeszkadzał. Obecność pokusy takiego myślenia 
u Piłsudskiego złośliwie odnotował punkt 5. cytowanej na wstępie charak-
terystyki, jaką sporządził Dmowski. 
6 Zob. szerzej na ten temat: A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 

1920 roku), Kraków 2000, ss. 133-187 i 345-362, 424-453.
7 Biblioteka PAU w Krakowie, J. Zdanowski: Dziennik, rkps 7862, t. 3, zapiski z 24 stycznia 1920 r., ss. 61-63 (stąd wszystkie 

cytowane powyżej określenia).
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Trudno było na pewno bez odrzucenia owej pokusy zaadaptować się do 
sytuacji, kiedy skończył się czas heroicznych zmagań, możliwość kreowania 
wielkich zmian, a zaczął – po końcu walki o niepodległość i granice – okres 
żmudnej odbudowy gospodarki, tworzenia instytucji pastwa, administro-
wania, demokratycznej polityki „ucierania” sprzecznych często interesów 
grupowych. Po formalnie zwycięskiej, choć niespełniającej strategicznych 
celów wojnie, Piłsudski musiał zejść z piedestału Wodza i stać się jednym 
z graczy na politycznej scenie – z wpisanym w grę ryzykiem upokarzającej 
porażki (takiej jaka dotykała innych przywódców czasu wojny, kiedy tylko 
nastał pokój – jak choćby Georges’a Clemenceau pokonanego w wyborach 
roku 1919, Woodrow Wilsona – pobitego w senacie także w roku 1919, 
czy – później – Winstona Churchilla, wielkiego przegranego wyborów roku 
1945). Alternatywą było odejście z tak rozumianej polityki demokratycznej. 
I to właśnie rozwiązanie Piłsudski wybrał – ono bowiem lepiej współgrało 
z wizją jego osobistego miejsca w polityce.

 By zrozumieć lepiej sposób widzenia owego miejsca przez niego samego, 
potrzebujemy uwzględnić w naszych rozważaniach kolejny z wymienio-
nych na wstępie tego szkicu kontekstów myśli drugiego po Kościuszce 
naczelnika: ten mianowicie, który tworzy czas jego duchowej formacji. 
Przypomnijmy zatem: urodził się Piłsudski równo dwadzieścia lat po 
przedstawieniu pierwszych rapsodów Króla-Ducha Słowackiego, a tylko 
osiem lat po opublikowaniu przez Darwina traktatu O pochodzeniu gatun-
ków – manifestu walki o byt w przyrodzie. Czas dorastania intelektualnego 
i emocjonalnego Piłsudskiego to okres dominacji neoromantyzmu w wy-
obraźni młodego pokolenia Polaków z jednej strony, z drugiej zaś – po-
wszechnej w całej niemal intelektualnej Europie fascynacji darwinizmem 
społecznym. Inaczej niż Dmowski, który tę właśnie fascynację przeciw-
stawił „zaczadzeniu romantycznemu”, Piłsudski w pewnym sensie tworzył 
syntezę obu tych prądów w swym światopoglądzie. Dostrzec w tym można 
pokrewieństwo intelektualne z ideami Fryderyka Nietzschego, choć ten 
ostatni powszechniej i głębiej inspirował działaczy politycznych i artystów 
o pokolenie lub bodaj pół pokolenia młodszych od Piłsudskiego. Warto 
jednak zauważyć, że przyszłego wodza państwa polskiego i niemieckiego 
filozofa dumnego ze swych (wymyślonych) polsko-szlacheckich korzeni, 
łączyły nie tylko imponujące wąsy... Tu wszakże chcemy stwierdzić, iż ob-
sesja walki, siły woli, która łączyła się w owej syntezie z kultem heroizmu, 
rewolucyjnego heroizmu – genetycznie wiąże wizję polityczną Piłsudskiego 
przede wszystkim z dziełem przypomnianego przed chwilą Słowackiego, 
pisarza górującego nad wszystkimi w duchowym panteonie przyszłego 
naczelnika państwa. 

Wydaje się, że nie gdzie indziej, lecz właśnie w Królu-Duchu szukać można 
inspiracji a zarazem prefigury wizji Piłsudskiego, a przynajmniej kilku jej 
ważnych elementów. Idąc za analizą historiozoficzno-politycznych wątków 
dzieła Słowackiego przedstawioną przez Andrzeja Walickiego, wskażmy 
istotne z punktu widzenia naszego tematu cechy tejże wizji. Zauważmy 
więc najpierw, że historia jest w niej zdominowana przez kolejne wcielenia 
królewskich (niekoniecznie koronowanych) duchów w dziejach Polski. 
Wynika z niej naturalnie kult wielkich, heroicznych indywidualności, kult 
oparty na przekonaniu o istnieniu duchowej hierarchii wśród ludzi i wśród 
narodów. Jego konsekwencje nie wpisywały się najlepiej w założenia demo-
kracji, w której głosy liczy się równo – niezależnie od zasług. Raczej wynikało 
z owych konsekwencji uzasadnienie dla misji tych, co stoją wyżej w hierarchii 
zasług, heroizmu, woli. Nawet jeśli misja ta pociąga za sobą użycie przemocy. 
Tak bliska potomkowi rodu Billewiczów, Genezis z ducha to twórcza ewolucja 
(przeciwstawiona mechanicystycznemu ewolucjonizmowi): postęp osiągany 
dzięki heroicznym wysiłkom jednostki. Lenistwo, zamiłowanie do wygody, 
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niechęć do ponoszenia ofiar – zdefiniowane są w tym kontekście jako naj-
większe grzechy przeciw duchowi. 

W odróżnieniu od wielkiego Litwina, Mickiewicza, który w swej emi-
gracyjnej historiozofii doszedł ostatecznie do syntezy heroizmu i pokory, 
Słowacki przyjmował tylko heroizm, odrzucał pokorę. Jego ideałem – jakże 
fascynującym późniejszego Pierwszego Marszałka Rzeczypospolitej – była 
„święta anarchia”: nieograniczona wolność najwyżej rozwiniętych, najsilniej-
szych i najświętszych duchów, które mogą łamać bez skrupułów istniejące 
tradycje, prawa, a nawet – w razie „wyższej konieczności” – zasady moralne. 
W odróżnieniu z kolei od Joachima Lelewela, który idealizował przeszłość 
Polski jako prototyp demokracji, Słowacki sławił dawną Polskę jako spo-
łeczność najbardziej sprzyjającą duchowej elicie, najmniej oporną wobec 
słusznych praw duchowej wyższości (zagwarantowanych przez możliwość 
„wolnego nie pozwalam” wobec głosu większości). Nie było to jednak we-
zwanie do egoistycznej anarchii „małych interesów”, ale swoista sublimacja 
etosu rycerskiego, apologia potężnego „tonu” wielkich wojowników8.

Jeśli ktoś chciałby szukać dobrej ilustracji takiego właśnie „tonu” w por-
trecie własnym Piłsudskiego, to chyba nigdzie nie znajdzie lepszej, bardziej 
dobitnej niż ten list, wysłany przed akcją pod Bezdanami, we wrześniu 1908 
roku, skierowany do Feliksa Perla – Do Felka lub tego, co mój nekrolog pisać 
będzie. Posłuchajmy tylko: 

Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie 
mogę, to u b l i ż a – słyszysz! – ubliża mi, jako człowiekowi z godnością nie 
niewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy 
polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze 
– ja nie mogę! To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie maszynka ewolucji 
społecznej, czy tam co, to zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez 
walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, 
okładanym kijem czy nahajką. Rozumiesz chyba mnie. 

Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężenia i przygotowa-
nia zwycięstwa. (...) Wiesz, że jedynym wahaniem moim jest, że oto ja zginę 
przy ekspropriacji i ten fakt chcę wyjaśnić. Pierwsze – to sentymentalizm. 
Tylem ludzi na to posyłał, tylem przez to posłał na szubienicę, że w razie, jeśli 
zginę, to będzie naturalną dla nich, dla tych cichych bohaterów, satysfakcją 
moralną, że i ich wódz nie gardził ich robotą, nie posyłał ich jedynie jako 
narzędzia na brudną robotę, zostawiając sobie czystą. To raz. 

Drugie – to surowa konieczność. Moneta! niech ją diabli wezmą, jak nią gar-
dzę, ale wolę ją brać tak jak zdobycz w walce, niż żebrać o nią u zdziecinniałego 
z tchórzostwa społeczeństwa polskiego, bo przecie jej nie mam, a mieć muszę 
dla celów zakreślonych. Chcę właśnie sobą, którego nazywano i szlachetnym 
socjalistą, i człowiekiem, o którym nawet wrogowie paskudztwa głośno nie 
powiedzą, człowiekiem zresztą, który ma trochę zasługi w kulturze ogólnonaro-
dowej, podkreślić tę gorzką bardzo prawdę, że w społeczeństwie, które walczyć 
o siebie nie umie, które cofa się przed każdym batem, spadającym na twarz, 
ludzie ginąć muszą nawet w tym, co nie jest szczytnym, pięknym i wielkim9. 

Rzeczywistość Polski odbudowanej zdawała się tylko umacniać tę wizję 
w samym Piłsudskim: on stoczył swoją wielką walkę, ale społeczeństwo nie 
chciało ponosić ofiar... Heroiczny wysiłek jednostek nie przemógł tendencji 
społecznych, które lepiej może rozumieli jego przeciwnicy z Narodowej 
Demokracji. Wyłaniająca się z wojny o granice Druga Rzeczpospolita była 
zdecydowanie odmienna od wizji jej naczelnika. Przeważyła nie wola elity, 
która sobie przypisywała zasługę niepodległości, ale demokracja „małych 
8 Zob. A. Walicki, Philosophy and Romantic Nationalism: The Case of Poland, Notre Dame 1983, ss. 277-283.
9 J. Piłsudski: Pisma zbiorowe, t. 2, red. L. Wasilewski, Warszawa 1937, s. 299-300. Oryginał listu, dodajmy, znajduje się 

w Moskwie (w dawnym tzw. trofiejnym archiwie, obecnie włączonym w skład Rosyjskiego Państwowego Archiwum 
Wojskowego, fond 476, opis’ 2, dieło 3, list 11-12) wśród tysięcy pierwszorzędnych dokumentów II Rzeczypospolitej 
i polskiego ruchu niepodległościowego, zrabowanych przez ZSRR po napaści na Polskę we wrześniu 1939 r.
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interesów”. Triumfował nowoczesny nacjonalizm: nie tylko jednak w spo-
łeczeństwie polskim, ale także w społecznościach mniejszości narodowych 
współtworzących II RP. Kadłubowa wersja Rzeczypospolitej (w porównaniu 
z jej obszarem z 1772 roku i wielkimi planami Piłsudskiego), jaka powstała 
w wyniku traktatu ryskiego, choć pozostawała państwem wielonarodowym, 
to jednak wobec wyraźnej przewagi żywiołu etnicznego polskiego popy-
chana była w kierunku modelu państwa narodowego – polskiego państwa 
narodowego. 

Podjętą na nowo w maju 1926 roku próbę zatrzymania tych tendencji Pił-
sudski rozumiał, widział, interpretował w ramach swej własnej politycznej 
wizji (tak jak całą sprawowaną przez siebie ponownie władzę) jako jeszcze 
jeden, rozłożony w czasie, akt woli heroicznej jednostki i wspierającej ją 
elity. Celem było uratowanie państwa przed wrogami zewnętrznymi, coraz 
mocniej – po Locarno i po odnowionym układzie sowiecko-niemieckim 
w Berlinie – je osaczającymi, ale także ocalenie Polski – przed Polakami. 
Celem było stworzenie nowej Polski – nie narodowej, ale państwowej, 
a nawet państwowotwórczej. Polski rządzonej przez zasługi dla jej wielkości 
i zasługującej na nią. Tę wielkość i hierarchię zasług raz jeszcze określać miała 
wizja samego Piłsudskiego. 

Bardzo to ryzykowne założenie oznaczało z jednej strony ograniczenie 
konsekwencji wykluczenia na podstawie kryterium narodowego z udziału 
w tak rozumianej wspólnocie. Z drugiej jednak strony, oznaczało także 
odrzucenie perspektywy modernizacji budowanej przy poparciu szerszych 
kręgów społecznych, z prawnym dopuszczeniem społeczeństwa do udziału 
w przemianach motywowanego – jak mówią socjologowie – impulsem kul-
turalnym (z uwzględnieniem zmian w mentalności społecznej i społecznych 
potrzebach). Przejmując na czas dłuższy kontrolę, i to pełną, nad państwem, 
Piłsudski akceptował modernizację tylko „z impulsu strukturalnego”: jako 
przyspieszony rozwój „doganiający”, przeprowadzany przede wszystkim 
drogą administracyjnych regulacji – dla celów strategicznych. Inaczej jednak 
niż w sąsiednich mocarstwach, gdzie na wyzwania nowoczesności także 
odpowiadano odgórną (bez porównania bardziej brutalną) reakcją państwa, 
Piłsudski nie tworzył systemu, nie tworzył nawet ideologii – ta bowiem krę-
powałaby jego własną swobodę politycznego demiurga.

Chciał nim pozostać i, choć podkreślał coraz mocniej swoją osobistą rolę, 
odczuwał zarazem bardzo boleśnie „opór materii” – niepowodzenia w kon-
frontacji z rzeczywistością społeczną i ekonomiczną. Połączenie tych dwóch 
stałych elementów wizji Piłsudskiego barwnie oddają jego własne refleksje 
przedstawione w pięć lat po majowym przewrocie. Po powrocie z odpo-
czynku na Maderze, w kwietniu 1931 roku, mógł sporządzić wstępny bilans 
tego, co udało mu się w tym okresie rządów nad Polską, a i w całym swym 
politycznym życiu osiągnąć. Przedstawił ów bilans na naradzie w najwęż-
szym kręgu zaufanych, a zanotował treść tej refleksji na bieżąco jeden z nich 
– major Świtalski: Charakteryzował [Piłsudski] swoją robotę dotychczasową 
w sposób następujący: Dotychczas potrafił Komendant zrobić dwie rzeczy, 
jak je nazywa Komendant, „cudaczne”, a mianowicie: odnieść zwycięstwa: 
na froncie zewnętrznym i na froncie wewnętrznym, co uważa może za rzecz 
jeszcze trudniejszą. Odniesienie zwycięstwa na froncie zewnętrznym wobec 
niebywałych trudności, jakie były wówczas do przezwyciężenia – Komendant 
charakteryzuje swoim stylem jako „sztukę wykrzesania przez siebie z gówna 
ognia”. Poza tym oszukał, jak Komendant mówił, Ententę i zrobił granice 
Polski. To oszukanie Ententy było stosunkowo dosyć łatwe dlatego, ponieważ 
to są ludzie „perfect idiot”. (...) „Zrobiłem cudactwo i wewnętrzne” – mówił 
Komendant. – „Jak Panom wiadomo, zrobiłem Maj”. W pracy po-Majowej 
posiadał Komendant tę trudność, że organicznie nie znosi żadnej współpra-
cy z szujami, szpiclami i łajdakami. Nie może z nimi utrzymywać żadnych 
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stosunków, nie pokazując dla nich swej pogardy. Będzie żywił dlatego zawsze 
wdzięczność dla Bartla, że uwolnił Go od tej pracy z szujami.

Piłsudski kontynuował, ostrzej jeszcze kontrastując swoją wizję Polski 
idealnej z Polską realną: Zasadniczo złą cechą dotychczasowych stosunków 
w Polsce jest to, że dają one siłę wszystkim szujom, natomiast nie dają siły 
Państwu i wyrzucają poza nawias tych wszystkich, którzy bezsennie spędzali 
noce z myślą o Niepodległości lub dla Niej pracowali. Po prostu ci ludzie znaleźli 
się w Polsce w mniejszości, w myśl demokratycznych zasad zostali pokonani 
i przegłosowani przez wszystkich tych, którzy w tej pracy o Niepodległość nie 
brali żadnego udziału10. 

Podsumowując ten, centralny zapewne wątek wizji Piłsudskiego, możemy 
wrócić raz jeszcze do jej inspiracji historiozofią autora Anhellego. Komendant 
chciał zjadaczy chleba (i to niekoniecznie dobrze zasłużonego) przerobić 
może nie w aniołów, jak jego duchowy mistrz, ale raczej w rycerzy, gotowych 
zawsze do wiernej służby swojemu Królowi-Duchowi – jedynemu, który wie, 
czego Polska wymaga. Chciał – i wiedział, że to niemożliwe. I na tym polega 
właśnie patos tej wizji.

W co natomiast chciał przekształcić Polskę – już nie jej mieszkańców, nie 
jej polityczne elity, ale Polskę samą – pomiędzy innymi aktorami między-
narodowej sceny politycznej?

I tu wizja Piłsudskiego przyoblekała podobne kształty jak w odniesieniu 
do jego własnej osoby. Niepodległość, godność, heroiczne podźwignięcie – 
mimo niedostatku sił własnych – i sprytne wykorzystanie tych sił, jakie 
Polska może w sobie odnaleźć, w taki sposób, aby niepodległość i godność 
między silniejszymi zachować. Tak w skrócie największym ta wizja się stresz-
cza. I do niej w ostatnich latach swego życia wracał Piłsudski w dosadnych 
określeniach, jakie znamy dzięki Diariuszowi Świtalskiego. Rodzaj testa-
mentu politycznego stanowi pod tym względem wypowiedź komendanta 
na konferencji byłych premierów, w marcu 1934 roku, kiedy trzeba już było 
rozwiązywać dylemat położenia Polski nie tylko między Rosją a Niemcami, 
ale między Stalinem a Hitlerem. Nawiązując do tego geopolitycznego pro-
blemu, Piłsudski ironizował: Wyzyskiwali to zagrożenie Polski wszyscy nie wy-
łączając (mówiąc żartem) nawet Murzynów. Ze strony Polaków znachodzono 
tylko jeden na to sposób: włażenie do dupy wszystkim, nawet Murzynom, i być 
w tych dupach obsrywanym11.

Przeciw takiej postawie Piłsudski protestował całą swoją polityczna wizją 
i praktyką. Jednoznacznie też wskazywał, gdzie leży największe ryzyko 
przyjęcia takiej postawy i utrwalenia jej w polityce polskiej – w relacjach 
z Zachodem, z mocarstwami zachodnimi, które tworzą swój ład między-
narodowy, starając się wciągnąć do niego Polskę jako jedno z jego narzędzi, 
narzędzi zabezpieczających ich – a nie polskie – interesy. Polska może wcho-
dzić w relacje z Zachodem jedynie jako partner równorzędny, a to będzie 
możliwe tylko wtedy, kiedy ustabilizuje swą pozycję, swą siłę na wschodzie 
kontynentu: Stale w polityce zagranicznej Komendant uważa, że nasze pole 
działania jest na wschodzie – tam możemy być silni i zawsze Komendant uwa-
ża za bezsensowne wdawanie się Polski zbyt skwapliwe w stosunki zagraniczne 
zachodnie dlatego, ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko 
włażenie zachodowi w dupę. Natomiast na wschodzie zachód będzie zupełnym 
zerem, bo my mamy bagnet12. 

Tę myśl w podobnych słowach powtarzał Piłsudski wielokrotnie. Po 
raz ostatni na wspomnianej konferencji byłych premierów, na rok przed 

10 K. Świtalski: Diariusz 1919-1935, oprac. A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa 1992, ss. 604-606 (29 kwietnia 1931, spotkanie 
z udziałem Piłsudskiego, prezydenta Mościckiego, Aleksandra Prystora, Walerego Sławka, Jóżefa Becka i Kazimierza 
Świtalskiego).

11 Tamże, s. 659 (konferencja byłych premierów, 7 marca 1934 r., z udziałem Piłsudskiego, prezydenta Mościckiego, 
Prystora, Kazimierza Bartla, Janusza Jędrzejewicza, Sławka, Becka i Świtalskiego).

12 Tamże, s. 608 (29 kwietnia 1931, spotkanie cytowane w przypisie 10). 
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śmiercią. Raz jeszcze podkreślił, iż Zadanie Polski jest na Wschodzie, tzn. 
tutaj może Polska sięgać po możność stania się właśnie na Wschodzie czynni-
kiem wpływowym. Nie należy się ani mieszać, ani próbować oddziaływać na 
stosunki między państwami zachodnimi. Dla osiągnięcia tego wpływu Polski 
na Wschodzie warto jest wiele nawet poświęcić z dziedziny stosunków Polski 
z państwami zachodnimi. To był jeden z wymienionych w tym swoistym 
testamencie kanonów wizji Polski, jaką tworzył Piłsudski. Drugi, także wy-
mieniony w owej wypowiedzi, a nie mniej charakterystyczny dla całości tej 
wizji, miał ogólniejsze znaczenie: Nigdy nie zniżać głowy, tzn. przestrzegać 
godności, co dawało Komendantowi zawsze dobre rezultaty13.

„Dobre rezultaty” nie oznaczały jednak spełnienia wizji, z jaką Piłsudski 
przystępował jeszcze w latach 90. XIX w., do pracy nad budową Polski ze 
swych snów, z marzeń Słowackiego. Ale oznaczały na pewno przynajmniej 
odciśnięcie śladu tej wizji w politycznej rzeczywistości Polski po roku 1918. 
Śladu, który odczytywany jest do dziś – nie tylko przez historyków.

Andrzej Nowak

13 Tamże, s. 661 (konferencja byłych premierów, 7 marca 1934).

Gustaw Rogalski: Józef Piłsudski i Stanisław Wojciechowski w 1926 roku. Z teki: Album 
karykatur marszałka J. Piłsudskiego na pamiątkę X-lecia Niepodległości Rz. Pospolitej 

Polskiej 1914-1928 [!], Warszawa 1928. Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego 
w Warszawie, repr. z: Czasy wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939.
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JAN LEWANDOWSKI

 
(1914-1918)

W czasie I wojny światowej Lublin stanowił najsilniejszy ośrodek ruchu 
niepodległościowego w Królestwie Polskim. Ruch ten, którego niekwe-
stionowanym przywódcą był wtedy Józef Piłsudski, obejmował wielorakie 
struktury organizacyjne i różne środowiska, po części kontynuujące działal-
ność przedwojenną, przystosowaną do nowej, wojennej rzeczywistości. Ta 
rzeczywistość miała w Lublinie dwie fazy: w pierwszym roku wojny trwało 
panowanie rosyjskie, trzy kolejne lata to – po miesiącu rządów niemieckich – 
okres okupacji austriackiej.

Wybuch wojny miał dla osiemdziesięciotysięcznego miasta różnorodne 
skutki: doszło do ożywienia działalności politycznej, ale i nasilenia represji 
ze strony rosyjskiego aparatu władzy; pogorszenia sytuacji ekonomicznej, 
ale i wzrostu aktywności społeczeństwa miasta i guberni poprzez zaanga-
żowanie w akcję ratowania tych rodzin, które wojna pozbawiła żywicieli 
(mobilizacja), pracy (bezrobocie), a nieraz i dachu nad głową (zniszczenia 
związane z działaniami wojennymi w sierpniu i wrześniu w południowej 
części Lubelszczyzny).

Najmłodsi zwolennicy niepodległości działali od 1911 roku w tajnym 
skautingu, kierowanym od 1912 roku przez Lubelską Komendę Skautową 
(LKS). W samym Lublinie liczbę uczestników tego konspiracyjnego ruchu 
przed wybuchem wojny można szacować na około 200 do 240 chłopców 
zorganizowanych w trzech drużynach szkolnych – Szkoła Lubelska (patron 
Zawisza Czarny), Gimnazjum im. Staszica (Walerian Łukasiński) i Szkoła 
Handlowa im. Vetterów (Romuald Traugutt) – a także w międzyszkolnej 
drużynie kierowanej przez związanego z „Zarzewiem” Jana Sikorskiego 
i robotniczo-rzemieślniczej Romana Zawadzkiego. Dziewczęta (w liczbie od 
100 do 120) ćwiczyły w Szkole Handlowej Kunickiego, Szkole Filologicznej 
Czarneckiej i Gimnazjum Arciszowej. Organizowano wycieczki za miasto 
i obozy wakacyjne u sympatyzujących z ruchem ziemian. Ćwiczono na 
nich terenoznawstwo, samarytankę (szkolenie sanitarne), obozownictwo 
i musztrę. Większość drużyn została założona przez osoby należące do 
zakonspirowanej niepodległościowej Organizacji Młodzieży Narodowej 
(OMN), a jej członkowie pełnili w drużynach funkcje kierownicze. Trzeci 
krąg konspiracyjnego wtajemniczenia obejmował tych nielicznych działaczy 
OMN, którzy wchodzili w skład Organizacji Młodzieży „Przyszłość” (Pet). 
Kadra kierownicza miała powiązania z młodzieżowym ruchem niepodle-
głościowym, w tym także z galicyjskimi organizacjami strzeleckimi. Poprzez 
LKS utrzymywano kontakt z władzami skautowymi Kongresówki, a za ich 
pośrednictwem – z całym ruchem ogólnopolskim. Wyrażało się to m.in. 
w uczestnictwie w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, tak w Kongresów-
ce, jak i w Galicji, gdzie skauting był legalny. Działalność drużyn wspierało 
wielu dyrektorów, nauczycieli i nauczycielek lubelskich szkół prywatnych1. 
1 Szerzej o lubelskim skautingu zob. J. Lewandowski: Lubelski skauting/harcerstwo w latach pierwszej wojny światowej (w:) 

Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Red. W. Caban, M. B. Markowski, J. Muszyńska, M. Przeniosło. 
Kielce 2013, ss. 453-466.



38

W jesieni 1915 roku, po wyjściu ruchu z konspiracji, do LKS należeli: 
Włodzimierz Bochenek – komendant, urzędnik Syndykatu Rolniczego; 
Wiktor Strzembosz – dyrektor Gimnazjum im. Staszica; ks. Kazimierz Go-
styński – dyrektor nowo powstałej Szkoły Realnej im. Zamoyskiego; Stefan 
Plewiński – ziemianin, prezes Rady Szkolnej Ziemi Lubelskiej; dr Wacław 
Jasiński – ordynator szpitala dziecięcego, członek władz Wydziału Narodo-
wego Lubelskiego (WNL); Kazimierz Juszczakowski – nauczyciel Szkoły 
Lubelskiej. Czynnego poparcia skautingowi od jego początków udzielali 
m.in.: dyrektor Szkoły Lubelskiej Józef Arlitewicz; ks. Florian Krasuski – 
katecheta i kapelan drużyny w tejże szkole; Jerzy Mączewski – polonista, 
publicysta i działacz niepodległościowy; Stanisław Śliwiński – ziemianin, 
koncesjonariusz Szkoły Lubelskiej; nauczycielki Romana Zapasiewiczówna 
i Maria Renardówna czy uwielbiany przez uczennice sybirak, właściciel 
i dyrektor Żeńskiej Szkoły Handlowej, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej 
(PPS) Władysław Kunicki2. Grono tych patronów ruchu było zróżnicowane 
politycznie – obok działaczy niepodległościowych wchodzili w jego skład 
aktywiści obozu narodowego, bowiem zarówno w Lublinie, jak i w całej 
Kongresówce toczyła się ostra walka o opanowanie ruchu skautowego mię-
dzy tymi dwoma głównymi siłami życia politycznego3.

Wybuch wojny spowodował radykalną zmianę warunków działania ruchu. 
Początkowo doprowadził przede wszystkim do dezorganizacji. Starsi skauci, 
związani z ruchem niepodległościowym, znaleźli się w szeregach strzelec-
kich, a potem legionowych, wielu zostało wcielonych do armii rosyjskiej. 
Budynki szkolne zajęło wojsko, część młodzieży nie powróciła po wakacjach 
do szkoły, najstarsi pokończyli edukację, z czego część włączyła się w „doro-
słe” życie polityczne. Do tej ostatniej grupy należeli także ci, którzy znaleźli 
się w szeregach konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), sta-
nowiącej część kierowanego przez Piłsudskiego ruchu niepodległościowego. 
Kilku lubelskich skautów jeszcze przed opuszczeniem miasta przez wojska 
rosyjskie (30 lipca 1915) wstąpiło do oddziałów Legionów Polskich. Był 
wśród nich Stefan Góra, poległy w bitwie pod Jastkowem.

Do POW zostali wciągnięci zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Działały 
one w ramach Lubelskiego Żeńskiego Oddziału POW. Początkowo oddział, 
który powstał w listopadzie 1914 roku, liczył 12 zaprzysiężonych peowiaczek, 
a pierwszą komendantką była Halina Chełmicka ps. „Halina”. Dziewczęta 
przechodziły tajne szkolenie z zakresu terenoznawstwa, sygnalizacji, rozpo-
znawania szarż i różnych rodzajów broni w wojsku rosyjskim, posługiwania 
się rewolwerem, a także uczyły się „rysować mapy sztabowe i robić plany”4. 
W szpitalu dziecięcym pod kierunkiem dra Wacława Jasińskiego przecho-
dziły szkolenie sanitarne. Oddział zajmował się działalnością wywiadowczą, 
kolportażem nielegalnej „bibuły”, służbą kurierską, prowadził laboratorium 
chemiczne oraz „składnicę sanitarną i intendenturę”. Korzystano z wielu 
konspiracyjnych lokali, przy czym, jak wspomina Leokadia Wójcikówna 
„Dobrogniewa”:

Dom dr-stwa Arnsztajnów był w Lublinie przystanią, w której skupiało się 
całe życie niepodległościowe. Ob. dr-owa Franciszka Arnsztajnowa – „Ara” 
była zaś duszą i uosobieniem wszystkiego tego, co miało związek z pracą 
o wolność i Niepodległość.

W jej rękach spoczywało całe archiwum POW, i prowadziła ewidencję, 
a w lochach domu znajdowało się umundurowanie, broń i amunicja plutonu – 
to też rzadko odwiedzaliśmy ją, aby domu, a tym samym i całej organizacji 
nie narazić na ciężkie i przykre skutki.
2 S. Michałowski: Władysław Kunicki (1872-1941). Życie – działalność – poglądy. Lublin 1990.
3 Tajny skauting w Lubelszczyźnie (w:) Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie. Wspomnienia i dokumenty 

1911-1936. Lublin 1936, s. 22.
4 L. Wójcikówna „Dobrogniewa”: Moje wspomnienia o pracy Oddziału Żeńskiego POW w Lublinie (w:) Pod sztandarem 

POW. Szkice i wspomnienia. Lublin 1935, s. 25.
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Mimo to jednak rewizja odbyła się, na szczęście policja nic tam nie znalazła, 
chociaż ob. „Ara” i syn jej ś. p. Jan „Ćwiek” brali wielki i żywy udział w pracy 
POW. „Ara” mało komunikowała się z organizacją żeńską, spełniając prze-
ważnie tajne poruczenia przy Komendanturze5.

O atmosferze i działalności lubelskich skautów w ostatnich miesiącach 
rosyjskiego panowania pisała Stefania Kiełłpszówna:

Koniec roku szkolnego1914/1915 wypełniała nam praca gorączkowa. Coś 
się działo. Chłopcy harcerze ćwiczyli z bronią po nocach. Wiedziałyśmy już 
o ruchu niepodległościowym, o Legionach. Miałyśmy w drużynie fotografię 
Marszałka Piłsudskiego, wówczas Brygadiera. Był to największy skarb drużyny. 
Była ona przechowywana w pudełku wysłanym watą i podawana z rąk do rąk 
z pietyzmem. Wprost nie śmiałyśmy jej dotknąć rękami. Już wówczas utrzy-
mywałyśmy kontakt z POW. U mnie w domu została uruchomiona szwalnia.

Otrzymywałyśmy materiały i szyłyśmy plecaki, chlebaki, bieliznę dla legio-
nistów. Szyłyśmy całymi dniami, nieraz do późnej nocy.

W domu była broń, którą brat mój, czynny członek POW, przechowywał, 
przywiązując ją drutami do łóżek pod spodem6.

Skauci i peowiacy to najmłodsza generacja bojowników o niepodległość. 
Starsi wiekiem i doświadczeniem skupiali się w organizacjach i partiach stricte 
politycznych. W grudniu 1914 roku działające pojedynczo lub w niewielkich 
grupach partie i organizacje orientacji antyrosyjskiej powołały Komitet Zjed-
noczonych Stronnictw i Organizacji Niepodległościowych Ziemi Lubelskiej 
(KZSiONZL). Obejmował on PPS, Narodowy Związek Robotniczy, Narodo-
wy Związek Chłopski, Polskie Zjednoczenie Narodowe (Secesję), Konfedera-
cję Polską, Lubelską Organizację Niepodległościową i Ligę Młodzieży Naro-
dowej, a z czasem dołączyły także i inne organizacje. Liczba wymienionych 
partii i stowarzyszeń świadczy o rozdrobnieniu i zróżnicowaniu kierunku 
niepodległościowego. Podobnie było i w innych ośrodkach Kongresówki, ale 
tylko w Lublinie dokonało się zjednoczenie grup niepodległościowych, które 
gdzie indziej działały w trzech osobnych blokach.

5 Tamże, s. 27.
6 Skauci w Legionach i POW (w:) Księga pamiątkowa..., dz. cyt., s. 27.

Ogłoszenie niepodległości Polski 5 listopada 1916 roku w Lublinie.  
C. k. generał-gubernator Karl Kuk przemawia w gmachu Guberni 

(pałac Lubomirskich). Fot. z archiwum Muzeum Lubelskiego.
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Władze rosyjskie dokonywały licznych aresztowań wśród członków orga-
nizacji niepodległościowych – uwięzieni zostali m.in. skauci, bracia Tadeusz 
(POW) i Henryk Korolkowie, instruktor Oddziału Żeńskiego POW Gisges 
„Artur” oraz członkini tego oddziału Jadwiga Optołowiczówna „Maria”. 
Pomimo tego lubelski Komitet starał się utrzymywać żywy kontakt z działa-
czami z Warszawy, Radomia i Kielc, a także inspirować w tamtych ośrodkach 
jednoczenie się środowisk antyrosyjskich. Przede wszystkim starano się 
rozbudować własną sieć organizacyjną na terenie Lubelszczyzny, poprzez 
którą prowadzono „urabianie opinii publicznej w kierunku czysto polskim”, 
informując o „wydarzeniach po obu stronach frontu”, o Legionach Polskich 
czy antypolskiej działalności władz rosyjskich w okupowanej części Galicji, 
a przede wszystkim we Lwowie. Organizowano zakonspirowane narady 
partyjne i „luźne” zebrania (dla zaproszonych zaufanych osób), prowadzono 
kolportaż broszur i czasopism, zarówno warszawskich, jak i tych wydawanych 
własnym sumptem. Mimo dużej aktywności wpływ na szersze kręgi ludno-
ści, zwłaszcza poza miastem gubernialnym, był ograniczony. Przeciwnicy 
polityczni – obóz narodowy – oprócz jawnych możliwości działania (m.in. 
z wykorzystaniem prasy) i opanowania legalnych organizacji, w tym powsta-
łych po wybuchu wojny komitetów obywatelskich, dysponowali chwytliwym 
hasłem zjednoczenia ziem polskich pod berłem cara Rosji. A przy tym prawie 
każda rodzina miała kogoś bliskiego w „naszej” – tzn. carskiej – armii...

Do maja 1915 roku oczekiwane przez obóz narodowy zwycięstwo wojsk 
rosyjskich wydawało się bliskie. Armia carska zajęła całą wschodnią Galicję 
i większą część zachodniej, w marcu padła twierdza przemyska. W kwietniu 
Mikołaj II z pompą wizytował zdobyte tereny. W czasie przejazdu przez 
Lublin odprawiono w katedrze uroczyste nabożeństwo z udziałem cara.

Zwrot nastąpił w maju 1915 roku, wraz z początkiem wielkiej ofensywy 
państw centralnych i odwrotem armii rosyjskich. W lipcu 1915 roku operacje 
na Lubelszczyźnie prowadziły 4. armia austro-węgierska, 11. armia niemiec-
ka i niemiecka armia Bugu, działająca po obu stronach rzeki. Lublin znalazł 
się na styku działań dwu pierwszych armii.

30 lipca 1915 roku na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców Lublina. 
Po popołudniu do miasta wjechały patrole legionowych ułanów, wywołując 
entuzjazm i wzruszenie nie tylko u zwolenników opcji niepodległościowej. 
Z pozycji zewnętrznego obserwatora opisywał miasto austriacki oficer c. i k. 
Komendy Legionów Polskich hr. August Krasicki: Koło Lublina ogromny 
pożar zbiorników nafty, miasto zresztą nie naruszone. Moskale opuścili je nad 
ranem. Pościnali tylko słupy telegraficzne, które leżą ze zwojami drutów na 
ulicy, podpalili wewnątrz urząd pocztowy, który jeszcze straż ogniowa gasi. 
(...). Ludności wszelkich stanów pełno na ulicy, witają z radością maszerujące 
wojska i przypatrują się nieznanym mundurom. Przez miasto przemasze-
rowują liczne oddziały wojska austriackiego, Legionów i ułanów I Brygady 
Beliny. Spotykamy oddział ochotników już uzbrojonych, zwerbowanych do 
Legionów7. W kilka godzin po wkroczeniu do miasta legionowych ułanów 
sformowano już uzbrojony oddział, a to dzięki temu, że natychmiast został 
utworzony punkt werbunkowy (m.in z udziałem lubelskich peowiaczek) 
i oczywiście zgłosili się ochotnicy, w tym wielu lubelskich skautów i niektórzy 
ich nauczyciele. W ciągu najbliższych tygodni zwerbowano do Legionów 
z miasta i regionu około 2 tys. rekrutów, przeważnie do dowodzonej przez 
Piłsudskiego I Brygady oraz 4 Pułku III Brygady (także związanej z Piłsud-
skim), w którym lubelscy ochotnicy stanowili pokaźną liczbę. Część z nich, 
po odpowiednim przeszkoleniu, wróciła do swoich rodzinnych miejscowo-
ści, by organizować placówki ruchu niepodległościowego: POW, WNL czy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

7 A. Krasicki: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, ss. 280-281.
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To gorące przyjęcie walczących o wolną Polskę oddziałów zrobiło na 
Piłsudskim wrażenie. Kilka dni później, 3 sierpnia, na bankiecie w hotelu 
„Janina” w krótkim wystąpieniu komendant dziękował lublinianom za 
wsparcie okazane legionistom. Nawiązywał przy tym do smutnego losu 
żołnierzy-tułaczy z powstań narodowych roku 1794, 1830 i 1863, którzy 
nie uzyskali niezbędnej pomocy w kraju: I teraz, gdy zawierucha dziejowa 
powołała dzieci Polski pod sztandary, wydało się zrazu, że naród polski nie 
drgnie, nie wyciągnie do bojowników wolności dłoni, nie poprze ich; zdawało 
się, że tragiczna dola poprzedników będzie i tym razem udziałem polskiego 
żołnierza. Tak było w początkach, lecz obawa ta znika, w narodzie budzi się 
zrozumienie konieczności korzystania z dziejowej zawieruchy, a za nią idzie 
instynktowna miłość, ta serdeczna opieka, to odczucie, którego wyrazem 
jest i nastrój Lublina. Żołnierz polski nie poparty przez naród, wyparty na 
obczyznę, nie miał Ojczyzny, polski żołnierz odepchnięty lub ozięble witany 
nie czuł, że jest w Ojczyźnie, dopiero w Lublinie odczuliśmy, że Ojczyzna jest 
w nas i koło nas i dlatego składam wam, Lublinianie (...) podziękowanie, żeście 
serdecznością swoją żołnierzowi polskiemu Ojczyznę dali8.

30 lipca lubelscy niepodległościowcy wydali dwie odezwy, w których 
określali swoje polityczne credo:

Wojska rosyjskie ustąpiły. Władza moskiewska upadła. Nie my jednak 
wypędzamy najeźdźcę: nadchodzą inne obce wojska. Niech nie spotkają one 
bezładnej masy, gotowe[j] biernie schylać kark swój przed nową siłą, jak nie-
wolnicy zmieniający pana.

Jedynym panem i gospodarzem tej ziemi jest naród polski. Naród, który przez 
dziesięć wieków miał tu własne państwo, broniące zachodniej kultury przed 
barbarzyństwem wschodu, imponując sąsiadom swą potęgą.

Prawda, utraciliśmy samodzielność, lecz naród żyć nie przestał.
Przez sto lat przeszło myślą stwierdzał i czynem, że żyje i że naczelnym jego 

dążeniem jest odbudowanie państwa polskiego.
Dziś na ludność Lublina nie po raz pierwszy spada obowiązek zaświadczenia 

dobitnie, że:
Chcemy Polski całej i niepodległej, chcemy państwa własnego, niezależnego 

od któregokolwiek z państw ościennych.
Chcemy mieć rząd własny, w którym udział brać będą wszystkie warstwy 

narodu i który zapewni wolność i równość przed prawem wszystkim obywa-
telom Polski.

Tę naszą wolę znać winny wkraczające do nas wojska Austrii i Niemiec. 
Względem tych przybyszów zachowujemy się nie wrogo, ale bez akcentów 
niewolniczej służalczości. Niech kieruje nami dobro narodu i ważność chwili 
obecnej9.

Ten program lubelscy niepodległościowcy realizowali przez następne 
blisko trzy i pół roku poprzez rozbudowany system partii i organizacji, 
obejmujących kilka tysięcy ludzi. 30 lipca część organizacji skupionych 
w Komitecie Zjednoczonych Stronnictw i Organizacji Niepodległościowych 
Ziemi Lubelskiej ujawniła się jako Wydział Narodowy Lubelski. Czołowymi 
działaczami WNL byli: dr Paweł Jankowski, dr Wacław Jasiński, Juliusz Po-
niatowski, Jerzy Mączewski, Władysław Kunicki, inż. Kazimierz Mastalerz, 
inż. Przemysław Podgórski, Edward Supronowicz i Jadwiga Marcinowska. 
Dłużej lub krócej w pracach Wydziału Narodowego Lubelskiego, a od wio-
sny 1917 roku kontynuującej jego działalność Komisji Porozumiewawczej 
Stronnictw Demokratycznych uczestniczyli: Aleksander Bogusławski, Ka-
zimierz Bagiński, Maria Dąbrowska, Jadwiga Dziubińska, Jerzy Kuncewicz, 
8 Ze wspomnień lubelskich. Jak Lublin witał Brygadiera Piłsudskiego w roku 1915, po wejściu Legionów. Mowa Brygadiera. 

Dodatek do numeru 15 „Ziemi Lubelskiej” z dnia 11 stycznia 1920 roku, s. 1. Zob. też M. Ryba: Środowiska i ugrupowania 
polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918. Lublin 2007, s. 80 (w tej monografii nakreślona została szeroka panorama życia 
politycznego miasta w czasie wojny).

9 Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zbiór druków ulotnych 96.
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Zygmunt Różycki, Leokadia Lecewiczówna, Stefan Grzebalski, Kazimierz 
Świerczewski, Irena (Ewa) Szelburżanka, Roma Jankowska, Zofia Podgórska, 
Stefan Mydlarz, Zygmunt Dreszer, Kazimierz Tomorowicz, Zygmunt Lubicz 
czy wspomniana już Franciszka Arnsztajnowa. Lublin odwiedzali często 
czołowi politycy obozu niepodległościowego, poczynając od Piłsudskiego. 
Byli to m.in.: Adam Koc, Edward Rydz-Śmigły, Tadeusz Kasprzycki, Kazi-
mierz Świtalski, Marian Malinowski i Rajmund Jaworowski. Ze znaczących 
polityków galicyjskich bywali w Lublinie socjalista Ignacy Daszyński i kon-
serwatysta dr Jan Hupka10.

Zaplecze polityczne WNL stanowiły przede wszystkim PPS i Polskie Stron-
nictwo Ludowe, najsilniejsze partie w środowisku robotniczym i chłopskim. 
Działacze niepodległościowi łączyli aktywność w partiach z pracą w WNL 
i  jego agendach. Ściśle współpracowali z Wydziałem POW i Ligą Kobiet 
Pogotowia Wojennego, kierowaną przez Jadwigę Marcinowską. Z inicjatywy 
WNL powstały Szpital Legionów Polskich, Towarzystwo Opieki nad Rodzi-
nami Legionistów Polskich w Lublinie i Towarzystwo Krzewienia Oświaty, 
zwane potocznie Uniwersytetem Ludowym.

WNL szybko rozbudował też sieć organizacji terenowych w 10 powiatach 
byłej guberni lubelskiej w granicach z roku 1912, teraz znajdujących się pod 
okupacją austriacką, której centrum administracyjne – c. i k. Generalne Gu-
bernatorstwo Wojskowe w Polsce – mieściło się w Lublinie. Przedstawiona 
w maju 1916 roku c. i k. Komendzie Obwodowej w Lublinie Lista członków 
czynnych i wspierających Wydziału Narodowego Lubelskiego w Lublinie liczyła 
793 osoby. Po roku działalności wydział miał czterdzieści kilka placówek 
prowincjonalnych i skupiał kilka tysięcy osób. Jego działacze docierali 
do szerokiego kręgu osób z różnych środowisk: robotniczych, chłopskich 
i  młodzieżowych. Tworzyli tam filie wydziału (podwydziały narodowe), 
organizacje związane z ruchem niepodległościowym lub starali się pozyskać 
dla swego środowiska związki już istniejące.

Działalność WNL była wielokierunkowa. W pierwszych miesiącach 
koncentrowano się na rozbudowie organizacji i sprawach związanych z wer-
bunkiem do Legionów, przede wszystkim do dowodzonej przez Piłsudskiego 
10 Ten ostatni zostawił interesujący dziennik, w którym opisuje swoje pobyty w Lublinie i rozmowy z lubelskimi politykami. 

Zob. J. Hupka: Z czasów Wielkiej Wojny. Pamiętnik nie kombatanta. Wyd. 2, Lwów 1937.

Pochód do lubelskiej katedry na nabożeństwo, 5 listopada 1916 roku.  
Fot. z archiwum Muzeum Lubelskiego.
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I Brygady. Z rozmachem prowadzono akcję wydawniczą, kierowaną przez 
sekcję prasową. Do października 1915 roku opublikowano 4 numery pisma 
„Do Broni” w nakładzie od 1500 do 5500 egzemplarzy. Wybór pieśni wojen-
nych i Polskie pieśni wojenne miały po 10 000 nakładu. Do stycznia 1917 roku 
wydano 31 numerów przeznaczonego dla inteligencji periodyku „Sprawa 
Polska”. Ten ostro cenzurowany przez austriackie władze okupacyjne dwu-
tygodnik był jednym z najlepszych pism społeczno-politycznych w dziejach 
lubelskiej prasy. Na jego łamach publikowali zarówno uznani już literaci tacy 
jak Juliusz Kaden-Bandrowski czy Andrzej Strug, jak i – nieustępujący im 
poziomem – autorzy lubelscy: Jerzy Mączewski, Maria Dąbrowska, Fran-
ciszka Arnsztajnowa, Kazimierz Świerczewski, Wacław Fabierkiewicz, Jerzy 
Kuncewicz. W dyskusji na temat, czy gospodarka polska może istnieć bez 
rynku rosyjskiego, zabierała głos wybitna ekonomistka, socjolog i działaczka 
feministyczna Zofia Daszyńska-Golińska.

Marcowy numer „Sprawy Polskiej” z 1916 roku poświęcono postaci Pił-
sudskiego. W artykule redakcyjnym pisano: Niniejsze wydanie pisma naszego 
poświęcamy w czci rzetelnej człowiekowi, który w Polsce dzisiejszej stał się wy-
razicielem nieprzedawnionej nigdy, najświętszej walki i wodzem bojowników. 
Składając Mu hołd należny, oddajemy tym samym hołd idei.

Z powodu cenzury nie ma tu mowy o państwie polskim, niepodległości, 
a nawet o Legionach. Podobnie było w numerze listopadowym z 1916 roku, 
w którym znów pisano o komendancie: Nie darmo lała się krew ofiarna Wą-
sowiczów i Bojarskich, Sława i Wyrwy (polegli oficerowie Legionów – przyp. 
J. L.). Instynktem wiedzeni, na początku wojny poszli za Tym, co w przeczuciu, 
w rozumieniu wielkiego momentu wytknął narodowi drogę.

„Sprawa Polska” nie była jedynym pismem lubelskich niepodległościow-
ców. Dla czytelnika wiejskiego wydawano „Polskę Ludową” (na początku 
1917 roku przeniesioną do Warszawy jako „Wyzwolenie”), a w grudniu 
1916 roku ukazał się pierwszy numer „Dziennika Lubelskiego”. W marcu 
1916 roku rozpoczęto wydawanie, poza cenzurą, biuletynu „Komunikat 
Wydziału Narodowego Lubelskiego”, który od czerwca 1916 roku wychodził 
jako „Komunikat”, a w listopadzie 1918 roku stał się nieoficjalnym organem 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Wydawano też wiele 
publikacji nieperiodycznych, w tym druki związane z obchodami rocznic 
narodowych i manifestacjami politycznymi organizowanymi lub współ-
organizowanymi przez Wydział Narodowy Lubelski, a następnie Komisję 
Porozumiewawczą Stronnictw Demokratycznych. Pierwszą dużą uroczysto-
ścią były obchody 85. rocznicy powstania listopadowego (1915), połączone 
z wydaniem jednodniówki i ulotek, nabożeństwami (także w synagodze), 

Grupa obywateli i włościan przed kwaterą przygotowaną dla legionistów w Lublinie, 
5 listopada 1916 roku. Fot. z archiwum Muzeum Lubelskiego.
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odczytami i manifestacją. Następne obchody były związane z rocznicami 
powstania styczniowego (1916), konstytucji majowej (1916), wymarszu 
Kadrówki (sierpień 1916) i setną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki 
(1917). Druga grupa uroczystości to inspirowane bieżącymi wydarzeniami 
politycznymi zjazdy, wiece i manifestacje. Nasiliły się one od jesieni 1916 
roku, odsuwając na dalszy plan obchody rocznicowe. W wielu imprezach 
organizowanych przez WNL i wchodzące w jego skład stronnictwa brało 
udział po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy osób.

Najmłodsze pokolenie uzyskało pod okupacją austriacką możliwość legal-
nego działania w przeobrażonym ze skautingu, opartym na polskiej tradycji 
i wzorach osobowych harcerstwie, przy zachowaniu atrakcyjnej metodyki 
skautowej. Drużyny męskie uzyskały silnego konkurenta – starsi chłopcy 
znaleźli się w Legionach lub POW (członkostwo w tych organizacjach się nie 
wykluczało), w związanym z POW paramilitarnym „Piechurze”, wreszcie – 
od jesieni 1917 roku – w Wojskowej Kadrze Szkolnej (WKS).

Odejście części skautów do Legionów i POW spowodowało, że w końcu 
roku 1915 najbardziej widoczna stała się aktywność drużyny żeńskiej w szkole 
handlowej Kunickiego. Drużyna działała legalnie, otrzymała lokal w budynku 
zakładu i związała swą pracę z Legionami. Dziewczęta ofiarowały pieniądze 
posiadane przez drużynę na rzecz I Brygady. Wprawdzie mimo zgłoszenia 
nie zostały przyjęte jako sanitariuszki do szpitala legionowego, ale przygoto-
wywały podwieczorki dla przebywających na leczeniu legionistów. Drużyna 
nawiązała korespondencję z żołnierzami Legionów, zarówno tymi z Lublina, 
jak i nieznanymi. Na Boże Narodzenie 1915 roku zorganizowano gwiazdkę 
dla legionistów na froncie: w każdej paczce ciepłe rękawiczki, skarpetki, trochę 
bielizny, cukierków, papierosów, itp. – i list11. Związki z legionistami Piłsudskiego 
podtrzymywane były też poprzez korespondencję „sztabu I drużyny” (druży-
nowa, zastępowe i inne funkcyjne) ze sztabem I Brygady.

We wrześniu 1915 roku lubelscy skauci po raz pierwszy wystąpili jawnie. 
Było to na pogrzebie zastępowego ze Szkoły Handlowej, Grzegorza Puternic-
kiego – ofiary wypadku samochodowego spowodowanego przez pruskiego 
oficera.

Wydarzeń z lat 1914-1915 nie przetrwały pozaszkolna drużyna Jana 
Sikorskiego i robotniczo-rzemieślnicza Romana Zawadzkiego, natomiast 
15 października 1915 roku powstała kolejna męska drużyna szkolna w nowo 
otwartym Gimnazjum Realnym im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Zawiązały 
się nowe drużyny w żeńskich szkołach prywatnych. Kierownictwo ideowe 
i organizacyjne nadal spoczywało w rękach członków OMN i „Petu”.

Lubelskie druhny i druhowie uczestniczyli w obchodach rocznic narodo-
wych, m.in. 3 maja 1916 roku; jak wspominała Janina Dąbkowska-Gurbina, 
drużyny skautowe w nowych, prosto z igły mundurach i pod sztandarami 
zwracały uwagę wszystkich. W godzinach popołudniowych odbyła się w parku 
miejskim wielka zabawa, w której wzięli udział wszyscy skauci i skautki12.

W bardziej złożonej sytuacji znalazło się POW, co wiązało się z fluktu-
acjami „polityki polskiej” Wiednia, której realizatorami byli kolejni czterej 
lubelscy generalni gubernatorzy. Po wyjściu wojsk rosyjskich POW „roz-
konspirowała się” i rozrosła liczebnie, a dotyczyło to zwłaszcza Oddziału 
Żeńskiego. Jak wspominała cytowana już „Dobrogniewa”: Biuro werbunkowe 
(do Legionów – przyp. J. L.) było czynne, chłopcy zgłaszali się chętnie i w parę 
dni zaciągnęło się 2000 rekrutów, trzeba ich było przecież żywić przez czas 
szkolenia, zająć się umundurowaniem, bielizną dla nich. Peowiaczki znala-
zły się też wśród personelu szpitala legionowego i gospody dla legionistów, 
brały czynny udział w przygotowaniach i organizacji kilkakrotnych wizyt 
11 Skauci w Legionach i POW (w:) Księga pamiątkowa..., dz. cyt., s. 29 (wspomnienia drużynowej Stefanii z Tallat-Kiełpszów 

Trębickiej).
12 J. Dąbkowska-Gurbina: Ze wspomnień (w:) Przyczynki do historii I-ej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater 

w Lublinie. Rok 1917-1937. [Lublin] 1937, s. 27.
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Piłsudskiego w  Lublinie między sierpniem 1915 roku a czerwcem roku 
1917. Powstała „Liga Kobiet”, do której my „peowiaczki” wszystkie należa-
łyśmy. Organizacja ta liczyła bardzo wiele członkiń tak w mieście, jak i na 
prowincji. Słowem, praca niepodległościowa rozwijała się i zjednywała sobie 
coraz więcej zwolenników. Kryzys przysięgowy i aresztowanie przez Niem-
ców Piłsudskiego 22  lipca 1917 roku stworzyły napiętą sytuację także na 
terenie okupacji austriackiej. Zaczynamy więc na nowo „pranie paszportów 
i dokumentów”, zbieranie garderoby i bielizny, gromadzenie broni i amuni-
cji – słowem, schodzimy coraz głębiej w podziemia. Najlepsze, najdzielniejsze 
i najbardziej ideowe jednostki z Legionów na rozkaz Komendanta wymykają 
się z obozów dla internowanych w Beniaminowie i Szczypiornie – obowiązkiem 
zaś peowiaczek jest ułatwienie im tych ucieczek i otoczenie ich opieką w życiu 
konspiracyjnym i tułaczym13.

Z „półlegalną” POW związana była legalna paramilitarna organizacja „Pie-
chur”, zlikwidowana przez władze okupacyjne po fali protestów, jakie wywołał 
traktat brzeski (9 lutego 1918), w którym państwa centralne (Niemcy i Austro-
-Węgry) oddawały Chełmszczyznę i południowe Podlasie państwu ukraińskie-
mu. W tym czasie starsi chłopcy, wcześniej związani z organizacją, odbywali 
szkolenie w Szkole Podchorążych POW. Znacznie szerszy zasięg Komenda 
Okręgu POW nadała utworzonej przez siebie Wojskowej Kadrze Szkolnej, 
stanowiącej rezerwę organizacji na terenie miasta. Jesienią 1917 roku w czasie 
tworzenia kadry przydzielono do niej wszystkich uczniów peowiaków, którzy 
wchodzili w skład korpusu podoficerskiego. Większość członków stanowili 
harcerze. Pomysł, aby powołać do życia podobną organizację dla harcerek, 
nie został zrealizowany. W każdej ze szkół męskich zorganizowano kompanie, 
obejmujące około 150 uczniów. W kompanii był jeszcze podoficer rachunko-
wy i dwu trębaczy. Dowódcy („szarże”) nosili na lewej piersi sznury, których 
kolory odpowiadały sprawowanej funkcji. Kompanie dzieliły się na plutony, 
a te – na 9-osobowe sekcje. Lubelski batalion obejmował cztery kompanie: 
w Szkole Lubelskiej (z plutonem ze Szkoły Rzemieślniczej), Gimnazjum im. 
Staszica, Szkole Handlowej im. Vetterów i Szkole Realnej im. Zamoyskiego.

Liczebność kadry i względna tolerancja austriackich władz okupacyjnych 
sprawiły, że nie ukrywano się zbytnio z prowadzeniem zajęć. Co drugi dzień 
o godzinie 6 (lekcje zaczynały się o godzinie 9) ćwiczono w parku miejskim 
(marsze, zwroty, tyralierę), co drugi dzień wieczorem odbywały się wykłady 
i zajęcia z bronią. Wśród prowadzących te ostatnie byli Polacy, oficerowie c. 
i k. armii, zakonspirowani członkowie POW. Kierowali oni m.in. zajęciami 
z bronią maszynową, uzyskaną drogą przemytu od stacjonujących w mieście 
formacji okupacyjnych. W niedziele w okolicznych lasach ćwiczono całym 
batalionem. Na jednej z niedzielnych zbiórek kadrowicze złożyli przyrze-
czenie, które przyjął ówczesny komendant batalionu, harcerz-peowiak Jan 
Kiełłpsz („Kuba”, „Wrzos”). Każdy członek kadry był zobowiązany mieć 
pas, manierkę i plecak, od roku 1918 bagnet, a na służbie – karabin i dwie 
ładownice. Na czapkach szkolnych noszono cyfry kompanii.

Członkowie kadry uczestniczyli w przewożeniu tajnej korespondencji 
POW, gromadzeniu i transporcie broni. W trakcie tych czynności na ulicy 
Lipowej zginął jeden z nich, a jego współtowarzysz zaginął. W roku 1918 
kadrowicze brali czynny udział w manifestacjach po traktacie brzeskim 
i wydarzeniach końcowych tygodni okupacji.

W tej naszkicowanej zaledwie, niezwykle aktywnej i barwnej działalności 
związanej z ruchem niepodległościowym, prowadzonej nie tylko w sferze 
polityki, wojskowości, edukacji, ale także szeroko rozumianej kultury (szkol-
nictwo, prasa i inne publikacje, teatr, plastyka, muzyka), brało udział w samym 
Lublinie dobrze ponad tysiąc osób. W literaturze przedmiotu (prasa, diariusze, 

13 L. Wójcikówna „Dobrogniewa”: Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 28.
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wspomnienia, archiwalia, opracowania) odnotowano nazwiska kilkuset z nich, 
jednak choć co najmniej kilkudziesięciu wymienionych zasługuje na osobne 
biogramy, nieco obszerniejszych opracowań doczekało się dotąd tylko kilku-
nastu. W życiu owych działaczy uderzają nie tylko ich patriotyzm i ofiarność, 
ale także niezwykła aktywność w wielu dziedzinach. Oto trzy sylwetki osób 
związanych ze „Sprawą Polską” będące ilustracją tych ogólnych stwierdzeń.

Jerzy Kuncewicz (1893-1984) w okupowanym Lublinie pojawił się w kwiet-
niu 1916 roku, ale miał już spore doświadczenie polityczne i życiowe, nabyte 
wcześniej m.in. w tym mieście. Lublin opuścił w 1911 roku po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości w Męskiej Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców 
(Vetterów). Lata szkolne to okres inicjacji politycznej i pierwszych publikacji 
w lubelskiej prasie. Skala działalności w konspiracyjnym „Pecie”, a prawdo-
podobnie wcześniej w OMN była tak znaczna, że w 1910 roku Kuncewicz 
został delegatem lubelskiej młodzieży narodowo-niepodległościowej na kra-
kowski Zjazd Grunwaldzki. W tym samym czasie znajdował się już w kręgu 
zainteresowania rosyjskiej policji. Kilkakrotnie zatrzymywany, zagrożony 
aresztowaniem i procesem, ponownie przedostał się przez zieloną granicę 
do Krakowa, a stamtąd do Liège (Leodium). Podjął studia przyrodnicze na 
tamtejszym uniwersytecie, będącym – podobnie jak inne uczelnie belgijskie 
czy, szerzej, zachodnioeuropejskie – żywym ośrodkiem życia politycznego 
polskiej młodzieży. Z uczniowskiego „Petu” przeszedł do studenckiego 
„Zetu” (Związek Młodzieży Polskiej). Podobnie jak większość polskich stu-
dentów ćwiczył z zapałem w oddziałach strzeleckich. Wspominał potem, że 
po niemieckim ataku na Belgię w sierpniu 1914 roku ruszyliśmy z pomocą 
obrońcom Leodium, kopiąc na ich polecenie rowy, pomagając w transporcie 
sprzętu i przekazywaniu informacji14.

Po przejściu frontu zgłoszenie się Kuncewicza do niemieckiej komendan-
tury okupacyjnej jako ochotnika do Legionów Polskich zakończyło się za-
trzymaniem „poddanego państwa nieprzyjacielskiego” i kilkunastomiesięcz-
nym internowaniem. Po zwolnieniu został pod strażą odesłany do Lublina. 
Tutaj znaczną część sceny politycznej stanowili ludzie, których Kuncewicz 
znał z wcześniejszych działań. Inni, dotychczas mu nieznani, należeli prze-
ważnie do tej samej generacji i formacji politycznej – ukształtowanej przez 
strajk szkolny, działalność w tajnych organizacjach młodzieżowych, udział 
w ruchu strzeleckim, a potem w Legionach, POW czy pracy politycznej na 
zapleczu. W domu rodzinnym Kuncewicz zastał matkę Cecylię, nauczycielkę 
w szkole Kunickiego i działaczkę oświatową; brata Czesława – ułana Beliny; 
oraz siostrę Mirosławę – przedwojenną działaczkę OMN, jedną z organi-
zatorek lubelskiego skautingu żeńskiego. Chudy, z długim nosem, bardzo 

14 J. Kuncewicz: Wyspy pamięci, Lublin 1989, ss. 20-21.

Jerzy Kuncewicz, Londyn 1941.  
Fot. ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym Oddział Dom 
Kuncewiczów.
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zaniedbany, a nawet niechlujny w ubraniu – wspominała Maria Dąbrowska – 
niczym się w mojej pamięci nie zapisał15.

W wielowątkowej aktywności Kuncewicza jako polityka na plan pierwszy 
wysuwają się związki z ruchem ludowym, z którego lubelskimi działaczami 
(Błażejem Dzikowskim i Mikołajem Pajdowskim) miał jeszcze przedwojen-
ne kontakty. Podczas odbywającego się w Lublinie w dniach 11-13 czerwca 
1916 roku I Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Królestwie Polskim 
Kuncewicz uczestniczył w pracach Komisji Programowej. Pół roku później 
został członkiem Biura Wykonawczego Lubelskiego Zarządu Okręgowego 
PSL, organizacji liczącej na Lubelszczyźnie w połowie tego roku około 2500 
członków. W styczniu 1918 roku wszedł do Zarządu Głównego PSL.

Z ramienia tej partii uczestniczył w pracach mieszczącego się w Warszawie 
Centralnego Komitetu Narodowego (CKN), koordynującego w latach 1915-
1917 działania partii niepodległościowych. Filią CKN, o dużej samodziel-
ności, był WNL. W ramach tej ostatniej organizacji Kuncewicz wielokrotnie 
przemawiał na wiecach, akademiach i manifestacjach.

W listopadzie 1917 roku został wybrany na jednego z dwunastu członków 
Zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty, zwanego Uniwersytetem Ludo-
wym. W tym samym czasie był prelegentem Wydziału Społeczno-Wycho-
wawczego Lubelskiej Spółdzielni Spożywców. 2 grudnia 1917 roku mówił 
o teorii ewolucji, a 10 marca 1918 roku o pochodzeniu człowieka, ilustrując 
swą wypowiedź „obrazami niknącymi”16.

Kontakt z młodzieżą utrzymywał jako kierownik lubelskiego „Zetu” i star-
szy organizacji „petowej”. Był też członkiem POW. Podstawę jego utrzymania 
stanowiła jednak praca nauczycielska w trzech lubelskich szkołach: żeńskiej 
Kunickiego, rzemieślniczej inż. Cezarego Rummla i realnej Zamoyskiego. 
Po latach tak wspominał początki swej kariery pedagogicznej w tej ostatniej 
szkole:

Kiedy wszedłem do klasy ósmej na pierwszy wykład chemii, w ławkach sie-
działo około dwunastu dojrzałych słuchaczy. Podszedłem do katedry i powie-
działem: „Witam panów”. Odpowiedziały mi grymasy nieprzyjaznych twarzy 
i  tupanie. Spokojnym głosem stwierdziłem: „Pomyliłem się. Przepraszam, 
że Panów witałem. Widzę, że mam do czynienia ze stadem niedojrzałych 
stworzeń”. Ryk. Potężne tupanie. Na przedniej ławce siedział wódz klasy, 
starszy ode mnie, tyczkowaty. Nogi wywalone prawie na katedrę, rozporek 
spodni szeroko rozpięty. „Zapnij się”. Pogardliwie odwrócił głowę. Zerwałem 
się z katedry, chwyciłem go za kark, szarpnąłem, wyleciał z ławki. Pchnąłem 
drzwi, wypchnąłem go na korytarz, drzwi zamknąłem. Wróciłem na katedrę. 
Ryk, tupanie, nagle cisza. Bez emocji mówię: „Chciałem was traktować jak 
kolegów w nauce. Będzie tak, jak zdecydujecie. Nauka i matura lub pożegnacie 
się z maturą”.

Cisza, prowadziłem spokojnie wykład. Delikwent do końca godziny pozo-
stał za drzwiami. Po lekcji poprosiłem go do pokoju nauczycielskiego. Długa, 
osobista i polityczna rozmowa, bo uczeń okazał się czynnym członkiem POW. 
Całość wydarzeń szkolnych zakończyła się przyjaźnią z nim i całą klasą, która 
zasłużyła na uczciwe stopnie z moich przedmiotów i na uczciwą maturę17.

Ten działacz polityczny i nauczyciel pozostawił zróżnicowaną gatunko-
wo i wcale pokaźną – jak na krótki, zaledwie dwuletni okres – spuściznę 
pisarską na łamach lubelskich periodyków związanych z ruchem niepod-
ległościowym: „Sprawy Polskiej”, „Polski Ludowej” (którą współredagował 
z Marią Dąbrowską, Jadwigą Marcinowską i Aleksandrem Bogusławskim) 
i „Dziennika Lubelskiego.” Prawdopodobnie publikował także w nielegal-
15 M. Dąbrowska: Dzienniki, t. 1, 1914-1932. Warszawa 1986, ss. 333-334.
16 „Dziennik Lubelski”, wydanie z 1 grudnia 1917 roku i 9 marca 1918 roku.
17 J. Kuncewicz: Wyspy..., dz. cyt. ss. 44-45. W 1917 roku po raz pierwszy w tej szkole pisano maturę – egzamin dojrzałości 

zdało 8 chłopców. W 1920 roku maturę zdał brat autora, „ułan Beliny” Czesław Kuncewicz. Zob. 50 lat Gimnazjum i 
Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie 1915-1965. Lublin 1967, s. 214.
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nym „Komunikacie” i warszawskim „Wyzwoleniu”. W 1921 roku ożenił się 
z pisarką Marią ze Szczepańskich i po wojnie żył nieco w cieniu swej sławnej 
małżonki – Marii Kuncewiczowej, z którą po powrocie z emigracji w 1968 
roku zamieszkał w Kazimierzu nad Wisłą. Zmarł 14 marca 1984 roku w Lu-
blinie. Jego postać przypomniał po latach Edward Balawejder, organizując 
w 1992 roku w Kazimierzu Dolnym konferencję naukową Jerzy Kuncewicz: 
ludowiec, polityk, publicysta, a rok później wydając tom zawierający teksty 
zaprezentowanych podczas sympozjum referatów.

28 września 1916 roku na łamach „Sprawy Polskiej” Kuncewicz opubliko-
wał świeże wspomnienia „z obozu jeńców”, zawierające ciętą charakterystykę 
swoich współtowarzyszy niedoli: Rosjan, Anglików, Francuzów, Belgów 
i oczywiście Polaków. W tym samym numerze pisma zamieścił wiersz Prze-
miany, w którym przedstawił wizję losów polskiego chłopa od legendarnych 
czasów pogaństwa i chłopa-kołodzieja Piasta poprzez wieki pańszczyzny 
i obojętności na losy kraju po lata wojny. Poetą wielkim nie był. Jego utwory 
nie dorównywały publikowanej w tych samych pismach poezji Franciszki 
Arnsztajnowej i Jadwigi Marcinowskiej.

Zdecydowana większość lubelskich tekstów Jerzego Kuncewicza to bieżąca 
publicystyka, chociaż niejednokrotnie głęboko osadzona w historii i trady-
cji. W samym „Dzienniku Lubelskim” autor zamieścił około 30 artykułów. 
W roli prozaika – co było ostatnim pisarskim wcieleniem Kuncewicza na 
tychże łamach – wystąpił, publikując dwa opowiadania, zatytułowane Złoto 
i Borys Gruda. Teksty owe, drukowane w odcinkach (Złoto w 24 częściach, 
od 19 lutego do 29 marca 1918, a Borys Gruda w 30, od 4 sierpnia do 31 paź-
dziernika 1918 roku, kiedy to autor mieszkał już w Warszawie), przenoszą 
czytelnika na wieś w końcowe dziesięciolecia XIX wieku. Pierwszy z nich 
opowiada o dramacie chłopa, który utracił gospodarstwo, został kościel-
nym, ukradł z tacy tytułowe „złoto” i wyemigrował do Ameryki. Kiedy 
po kilkunastu latach wrócił jako bogaty człowiek, ciążyło na nim odium 
poprzedniego czynu.

Borys Gruda to natomiast bohater opowiadania, którego akcja toczy się 
w nadbużańskiej wsi w latach likwidacji unii i walki z katolicyzmem. Do wsi 
przybywa oddział wojska rosyjskiego, aby zabezpieczyć usunięcie z kościoła 
rzymskokatolickiego jego wyposażenia i przekazać budynek na prawosławną 
cerkiew. Mimo straży tytułowy bohater przedziera się do wnętrza świątyni 
i podpala ją. „Nie będzie waszym” – to ostatnie słowa wywożonego na wię-
zienną poniewierkę obrońcy wiary.

W opowiadaniach nie brak opisów natury, motywów obyczajowych, wy-
raziście zarysowanych postaci czy wątku miłosnego. Kuncewicz prozaik to 
– podobnie jak Kuncewicz poeta i Kuncewicz publicysta – znawca i miłośnik 
wsi, przeżywający jej sprawy wielkie i małe, baczny obserwator przyrody 
i chłopskiej doli18.

18 Szerzej o tematyce pisarstwa Jerzego Kuncewicza w latach 1916-1918 zob. J. Lewandowski: Jerzego Kuncewicza „Lublin 
lat nadziei” (1916-1918) (w:) Jerzy Kuncewicz – ludowiec, polityk, publicysta. Przygotował do druku E. Balawejder. 
Kazimierz Dolny 1993, ss. 7-21.

Jadwiga Marcinowska. „Tygodnik 
Ilustrowany” 1914, nr 19.
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Na łamach lubelskiej prasy niepodległościowej, a zapewne i w politycznej 
działalności spotykał się Jerzy Kuncewicz z Jadwigą Marcinowską (1872-
1943), współredagującą z Andrzejem Strugiem „Sprawę Polską”. O pokolenie 
starsza od Kuncewicza, Marcinowska miała już na swym koncie bogate do-
świadczenia z przedwojennej konspiracji i pokaźny, prawie dwudziestoletni, 
wysoko ceniony dorobek literacki, w tym poezje, dramaty (wystawiane) 
i powieści. W czasie studiów w Warszawie (studiowała także w Krakowie 
i Paryżu) działała w „Zecie” i Lidze Narodowej, ale z czasem zbliżyła się, 
podobnie jak „Zet”, do ruchu niepodległościowego. Działalność w tajnym 
Towarzystwie Oświaty Narodowej przypłaciła trzema miesiącami więzienia 
w Radomiu. W latach 1907-1913 podróżowała, przebywając w Grecji, na 
Bliskim Wschodzie, w Indiach, na Cejlonie i na Jawie. W 1913 roku była 
współzałożycielką Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, w czasie wojny prze-
wodniczyła tej organizacji, a po jej rozłamie – części związanej z Piłsudskim. 
W Lublinie prowadziła akcje publicystyczne na rzecz POW. Bieżące wyda-
rzenia komentowała także w poezji, nie szczędząc przeciwników obozu nie-
podległościowego. W wierszu Odjeżdżającym ostro atakowała tych, którzy 
opuszczali kraj z wycofującymi się wojskami rosyjskimi19:

Żegnajcie! Prędzej! Prędzej! Już przygotowania
ukończone i rubli dość w pugilaresie;
na kuferkach i w sercach adres: do Riazania
czy Samary, czy Tuły, czy jak to tam zwie się...
 Byliście zawsze pięknym wzorem patriotów,
 więc na straży tradycji, z czułą łezką w oku,
 każdy z was mógł powiedzieć śmiało, że jest gotów
 cichym westchnieniem Polskę uczcić raz do roku...
Lubiliście w Kurierkach niektóre imiona,
Rozrzewniała was czasem nazwa Somosierry,
każdy mawiał: „Ha! Trudno! Z zewnątrz jest osłona,
lecz to nic! W głębiach piersi noszę napis szczery”...
 Można by przeto mniemać, iż się tam wyczyta
 Racławice, Olszynkę, Raszyn... coś ze wskazań
 tych świętych... kiedy wreszcie będzie pierś odkryta...
 Chwila przyszła, czytajcie: „Kursk, Samara, Riazań”...
Toście nosili w piersiach! Żegnajcie! Już czas!
Kuferki spakowane, aura się nie zmienia...
Umykajcie! Najlepiej nogi brać za pas...
Eks-rodacy! Nie mówmy sobie do widzenia...
 Bo w wiecznie żywym sercu Polski, gdy z odmętu
 wynurzy się z nowymi na przyszłość siłami,
 was nie będzie – i... po was nic prócz chwili wstrętu,
 boście się z tego serca wymazali sami20.
Marcinowska w latach 1922-1938 przebywała w Stanach Zjednoczonych. 

Była zatrudniona w konsulacie polskim w Chicago i w ambasadzie w Wa-
szyngtonie, gdzie kontynuowała pracę literacką i publicystyczną. W 1938 
roku wróciła do Warszawy na wezwanie Ministerstwa Rolnictwa (ministrem 
był wówczas Juliusz Poniatowski). Zajmowała się w tym czasie m.in opra-
cowywaniem materiałów dla wiejskiego teatralnego amatorskiego ruchu 
artystycznego. Zginęła 4 stycznia 1943 roku w wypadku tramwajowym. 
Pochowana została na Powązkach.

19 Z Lublina wyjechała do Rosji m.in. dotychczasowa redakcja narodowodemokratycznego „Głosu Lubelskiego”, a spa-
kowani urzędnicy Syndykatu Rolniczego pozostali w mieście, bo spóźnili się na ostatni pociąg ewakuacyjny. Zob. 
R. Wojdaliński: Wspomnienia lubelskie z lat 1914-1918. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 
rkps nr 2199, k. 28.

20 Rozkwitały pąki białych róż...Wiersze i pieśni z lat 1908-1918. O Polsce, o wojnie i o żołnierzach, t. 1. Wybrał, opracował 
i wstępem opatrzył A. Romanowski, Warszawa 1990, ss. 186-187. Krótki biogram J. Marcinowskiej, t. 2, s. 173.
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W wielu wspomnieniach lubelskich skautów/harcerzy-peowiaków nie 
brak ciepłych słów o nauczycielu Szkoły Lubelskiej Jerzym Mączewskim 
(1884-1920). Urodził się on w Górze Kalwarii. Jego ojciec był tam pułkowym 
lekarzem okulistą, ale rodzina zachowywała polskie tradycje. Po śmierci ojca 
(1898), mimo wysokiej renty matki, Jerzy utrzymywał się sam, udzielając 
korepetycji czy wręcz pracując jako nauczyciel w domach ziemiańskich. 
W rosyjskim gimnazjum prowadził kółka samokształceniowe, co nie uszło 
uwagi władz i maturę musiał zdawać w 1903 roku jako ekstern. Rozpoczął 
studia na Wydziale Medycznym rosyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Porzucił je w 1905 roku, angażując się w działalność polityczną i przygoto-
wanie strajku szkolnego. Działał także w Łomży, gdzie został aresztowany za 
organizowanie manifestacji. Po zwolnieniu wrócił do Warszawy. Tam po raz 
pierwszy spotkał się z Piłsudskim, a zajmował się (prawdopodobnie w szere-
gach PPS) organizowaniem masówek robotniczych, zdobywaniem i ukrywa-
niem broni, wyjazdami na prowincję celem uświadamiania robotników i pracą 
zarobkową21. W 1907 roku rozpoczął studia polonistyczne w Krakowie, by po 
uzyskaniu absolutorium w 1910 roku podjąć pracę nauczycielską w Lublinie, 
w męskiej Szkole Lubelskiej i żeńskiej pensji Czarneckiej. Wyczerpujący tryb 
życia spowodował chorobę płuc. Po wybuchu wojny Mączewski zorganizo-
wał w Lublinie związany z PPS Związek Patriotów, późniejsze Stronnictwo 
Niezawisłości Narodowej, inteligencką partię, do której należeli m.in. 
członkowie lubelskiego rządu Ignacego Daszyńskiego: Wacław Sieroszewski, 
Stanisław Thugutt czy Medard Downarowicz.

W sierpniu 1915 roku Mączewski zgłosił się do Legionów. Został przyjęty, 
otrzymał mundur i rozkaz zajęcia się propagandą, m.in. werbunkiem do od-
działów. W czasie swych pobytów w Lublinie dom Mączewskich odwiedzał 
Piłsudski. Jerzy działał aktywnie m.in. jako sekretarz WNL i autor tekstów 
publicystycznych drukowanych na łamach „Sprawy Polskiej”. W 1917 roku 
uczestniczył w naradach Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Tymczasowej Rady Stanu i był członkiem lubelskiej Okręgowej 
Rady Szkolnej. W listopadzie 1918 roku uczestniczył w przygotowaniach do 
utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie. 
W tym samym roku opuścił Lublin i podjął pracę w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w Sekcji Politycznej Wydziału Prasowego. Od września 
1919 roku na własną prośbę wrócił do szkoły, tym razem jako nauczyciel 
Państwowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W maju 
1920 roku uzyskał doktorat na UJ na podstawie pracy Poglądy Stanisława 
Orzechowskiego na Polskę i szlachtę polską. W kulminacyjnym momencie 
wojny polsko-bolszewickiej przyjechał do Lublina i stąd przedostał się na 
front do 23. Pułku Piechoty. Tym razem nie posłuchał rozkazu, a na perswa-
zje przyjaciół odpowiadał: Muszę słowa poprzeć czynem – nawoływałem do 
walki z bronią w ręku – dziś sam muszę do niej stanąć. Jako szeregowiec zginął 
w czasie odwrotu wojsk polskich na Wołyniu, nad Stochodem, nad którym 
wcześniej – od września 1915 roku do czerwca roku następnego – walczył 
4. Pułk Piechoty Legionów, zwany „lubelskim”, bowiem znaczną jego część 
stanowili lubelscy ochotnicy.

W listopadzie 1918 roku Lublin trwale wpisał się na karty historii Polski. 
W nocy z 6 na 7 listopada proklamowano powstanie Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej, a wieczorem 7 listopada odbyło się jego inau-
guracyjne posiedzenie. Był to pierwszy rząd niezależny od któregokolwiek 
z zaborców, o aspiracjach ogólnopolskich, proklamujący demokratyczny, 
republikański ustrój państwa polskiego i oczekiwane reformy społeczne 
oraz polityczne (m.in. powszechne prawo wyborcze), utworzony przez 
polityków z Królestwa Polskiego i Galicji, przede wszystkim socjalistów 
21 Z. Mączewska-Pajewska: Jerzy Mączewski (w:) Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) 

w XXX-lecie 1906-1936. Lublin 1936, s. 337.
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i  ludowców, zwolenników internowanego jeszcze wtedy w Magdeburgu 
Józefa Piłsudskiego.

Decyzja o powołaniu rządu w Lublinie zapadła 1 lub raczej 2 listopada 
w Warszawie w gronie kierownictwa Konwentu Organizacji A, która sprawo-
wała przywództwo obozu niepodległościowego po uwięzieniu Piłsudskiego. 
Nie było to kwestią przypadku. Walka o władzę w państwie polskim wchodzi-
ła w decydującą fazę, a głównymi rywalami były obozy nieobecnych w kraju 
przywódców: obóz narodowy Romana Dmowskiego i obóz niepodległościo-
wy Józefa Piłsudskiego. Warszawska Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 
powołała rząd Józefa Świeżyńskiego, oparty na politykach narodowodemo-
kratycznych, podczas gdy w Warszawie rządził jeszcze niemiecki generalny 
gubernator Beseler, a samo miasto miało raczej narodowodemokratyczne 
oblicze. W Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, jednak nie 
miała ona ambicji ogólnopolskiego rządu, a nurt niepodległościowy w tym 
mieście nie był tak silny jak w Lublinie i okolicach.

W Lublinie od końca października rozmowy o przejęcie władzy od austro-
-węgierskiego zarządu okupacyjnego prowadził z ramienia Rady Regencyjnej 
prominentny polityk narodowodemokratyczny Juliusz Zdanowski. 3 listopa-
da ostatni generalny gubernator Anton Lipošćak formalnie przekazał władzę 
na terenie okupacji Radzie Regencyjnej, ale nie miało to już praktycznego 
znaczenia, bowiem rządów na tym obszarze nie sprawował ani generalny 
gubernator, ani komisarz Rady Regencyjnej. Miasto było już wolne, jednak 
nowej władzy brakowało kadr. Sam Zdanowski pisał: Zamęt, jaki panował 
przez 3, 4 i 5 listopada, był nie do opisania (...). Na wszystkie strony wołano 
o siły fachowe, o posterunki, o warty. Wszędzie ludzi brakowało (...). Roz-
gardiasz, jaki widać było w głównej kwaterze (zamierzano tam organizować 
siły zbrojne m.in. z zaprzysiężonych żołnierzy-Polaków z armii okupacyj-
nej – przyp. J. L.), panować musiał i na prowincji. (...) Ze wszystkich stron 
dochodziły wieści, że POW wzięła w ręce całą inicjatywę w powiatach i że bez 
porozumienia się z nią próżno myśleć o utrzymaniu ładu i rządu22.

Sytuacji Zdanowskiego nie poprawiło przybycie do Lublina 5 listopada 
szefa Sztabu Generalnego podległej Radzie Regencyjnej Polskiej Siły Zbroj-
nej (PSZ) gen. Tadeusza Rozwadowskiego, a wraz z nim batalionu piechoty 
2. Pułku PSZ. W nocy z 6 na 7 listopada aresztowano lub internowano 
22 J. Zdanowski: Dziennik. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps nr 7862, t. 2, s. 10.

Jerzy Mączewski. Fotografia z książki 
Prywatne Męskie Gimnazjum imienia 
Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) 

w XXX-lecie 1906-1936.



52

przedstawicieli warszawskiego rządu Świeżyńskiego: generała Olszewskiego, 
podpułkownika Pasławskiego, komisarza Zdanowskiego (który wcześniej 
złożył dymisję na żądanie komendanta głównego POW Edwarda Rydza-
-Śmigłego) i komendanta endeckiej Straży Bezpieczeństwa Publicznego 
Niecięgiewicza. Na stronę nowego rządu przeszedł batalion PSZ. 7 listopada 
przed południem konni kurierzy galopowali ulicami, co chwilę przechodził 
oddział uzbrojony w strojach cywilnych, przejeżdżały wozy mające za straż 
nieraz młodziutkich chłopców z karabinami. Na ulicach spotykało się co 
chwilę uzbrojonych robotników z czerwoną przepaską Milicji Ludowej (PPS – 
przyp. J. L.). Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej w pełnym pogotowiu 
w swych punktach zbornych. Uderzają wyglądem i dzielną postawą oddziały 
chłopskie23.

To były rezultaty kilku lat intensywnych działań „lubelskich ludzi komen-
danta” i atut w walce o władzę i kształt Niepodległej w listopadzie 1918 roku. 
Przyznawał to pośrednio Ryszard Wojdaliński – przeciwnik polityczny i ide-
owy obozu niepodległościowego, członek Ligi Narodowej, a także redaktor 
narodowodemokratycznego „Głosu Lubelskiego”. Wojdaliński stwierdził, że 
podstawową słabością obozu narodowego w tym czasie był brak sprężystej 
organizacji o charakterze wojskowym, zdolnej do ujęcia mas w karby i pokie-
rowania nimi w chwili decydującej, a także brak drugiej organizacji bardziej 
masowej, a obejmującej wieś i miasto24.

Jest wiele ówczesnych tekstów świadczących o tym, że idee, których uoso-
bieniem był komendant, nie tylko „trafiły pod strzechy” (większość domów 
na lubelskich przedmieściach, włączonych do miasta w 1916 roku, była kryta 
strzechą) czy do robotniczych izb, ale też motywowały najpierw do szkole-
nia, a potem do dobrowolnego udziału w walce o granice i niepodległość 
budowanej po latach państwowości. Doskonały znawca lubelskich realiów, 
austriacki Niemiec pułkownik Arthur Hausner, szef sztabu Generalnego 
Gubernatorstwa Wojskowego, a w listopadzie 1918 roku przewodniczący 
Rady Żołnierskiej Niemców Austriackich, od końca października do czasu 
powstania rządu Daszyńskiego prowadził obszerne notatki (dziennik), sta-
nowiące kapitalne źródło informacji na temat listopadowych dni w Lublinie. 
Hausner znał język polski, a z racji sprawowanej nowej funkcji odwiedzał 
m.in. Edwarda Rydza-Śmigłego, który zastępował Piłsudskiego jako „ko-
mendanta naczelnego wszystkich wojsk polskich”. 7 listopada Hausner 
zanotował: Przybywam do hotelu „Victoria”, gdzie ma mieszkać Rydz. Dwa 
bardzo obdarte posterunki oddają mi energicznie honory wojskowe. (...) Idę 
do Gubernatorstwa (plac Litewski 3 – przyp. J. L.). Przy wejściu do dawnego 
Oddziału Sztabu Generalnego stoi na posterunku bosy człowiek, który niena-
gannie prezentuje broń i pozwala mi wejść. Kiedy indziej Hausner otrzymał 
ostrą reprymendę przy legitymowaniu w czasie godziny policyjnej. Choć 
miał przepustkę, nikt z patrolu nie potrafił czytać...25 Idea sięgnęła bruku?

Wprawdzie Lublin i obszar okupacji austriackiej zostały wyzwolone bez 
przelewu krwi, ale nie wszystkim uczestnikom ruchu niepodległościowe-
go dane było dożyć listopadowego triumfu. 3 listopada 1918 roku zmarł 
w Lublinie Jan Opieliński-Zdanowicz, bliski współpracownik Piłsudskiego, 
stojący na czele Komendy Naczelnej POW nr 4, która obejmowała teren 
okupacji austriackiej. W cytowanych wspomnieniach, przeważnie pisanych 
w latach 30. XX wieku, przy wielu nazwiskach widnieje „ś.p.” lub „poległ”. 
Aresztowana w Lublinie członkini Oddziału Żeńskiego POW Jadwiga Opto-
łowiczówna „Maria” zmarła na gruźlicę w więzieniu w Mińsku. Wymowne 
były losy dwu uczniów Szkoły Lubelskiej – Stanisława Czechowicza (1899-
1925, starszego brata poety Józefa) i Jana Arnsztajna (1897-1935). Obaj byli 
23 „Komunikat” z 9 listopada 1918 roku.
24 R. Wojdaliński: Wspomnienia lubelskie..., dz. cyt., s. 159.
25 A. Hausner: Die Polenpolitik der Mittelmächte und die österreichisch-ungarische Militärverwaltung in Polen während des 

Weltkrieges. Wien 1935, ss. 289 i n.
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skautami, legionistami I Brygady, uczestnikami wojny 1920 roku. Wojenne 
przeżycia, a w przypadku Czechowicza internowanie w Szczypiornie i po-
byt w obozie jenieckim (sierpień 1920 – kwiecień 1921), przyczyniły się do 
przedwczesnej śmierci. Innych śmierć dopadła w legionowych szeregach lub 
w walkach toczonych w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1911 roku 
Jerzy Długosz (ur. 1891) napisał znamienny wiersz:

Ano trzeba pieczętować krwią,
co się kiedyś wyszeptało skrycie –
trzeba młode dziś położyć życie,
trzeba młodą pieczętować krwią!..
Autor tego wiersza jako podporucznik I Brygady zginął 6 sierpnia 1915 

roku w okopie pod Samoklęskami koło Lubartowa...26

Romantyczna legenda Legionów i ich komendanta, jego charyzma 
i biografia były ogromnymi atutami ruchu niepodległościowego zarówno 
w zmaganiach z zaborcami, jak i w walce o władzę i kształt nowego państwa. 
Ale jest też druga, mniej spektakularna strona tej legendy – ogromna, sys-
tematyczna, wieloletnia „praca organiczna” obejmująca tworzenie struktur 
młodzieżowych, politycznych i wojskowych, działalność wydawniczą i pro-
pagandową. Jeżeli mówimy o „budowie państwa polskiego”, to trzymając się 
owej terminologii, powinniśmy dodać, że na przykładzie lubelskim widać, 
jak wiele elementów nowej państwowości zbudowali „ludzie Komendanta”, 
aby można było święcić listopadowy triumf.

Jan Lewandowski
26 W. Lipiński: Szlakiem I Brygady. Dziennik żołnierski. Wyd. 3, Warszawa 1935, ss. 198-199.

Msza na Rynku Wielkim w Zamościu, 17.10.1922 r. J. Strzyżowski z albumu Pieszki.
Fot. ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
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STANISŁAW MICHAŁOWSKI

W historiografii dominuje pogląd, zresztą w pełni uzasadniony, że odzy-
skanie niepodległości Polski w 1918 roku zawdzięczamy Józefowi Piłsudskie-
mu. Jego myśl polityczna skoncentrowana była wokół jednej podstawowej 
kategorii: odbudowy niepodległego państwa. Warto jednak przywołać 
konstatację Jerzego Jaruzelskiego, że myśl polityczna, jej rzeczywista postać, 
przejawia się (...) nie tyle w oficjalnych enuncjacjach, ile w walce o nie i wokół 
nich – w środowisku i z przeciwnikami z zewnątrz. Bez walki więc obraz jej jest 
martwy. Gdy zaś otwartej walki jakby nie ma – dodajmy oczywistość – czyli gdy 
jest stłumiona, ukrywana, fałszowana, także pozorowana, i myśl polityczna 
martwieje lub jest martwa1. 

Myśl polityczna Piłsudskiego nie była martwa; o Polskę niepodległą toczył 
on przez wiele lat walkę, której formy organizacyjne zmieniały się i były 
dostosowywane do sytuacji ziem polskich w poszczególnych zaborach. 
Pozyskiwał do tej walki wielu ówczesnych patriotów, niepogodzonych z ob-
cymi rządami, mimo że jeden z zaborców – Austria – w ramach autonomii 
Galicji stwarzał warunki do większej niż gdzie indziej aktywności Polaków. 
Można postawić tezę, że bez tej autonomii nie udałoby się zbudować swoistej 
infrastruktury służącej realizacji idei niepodległej Polski. Można – idąc dalej 
– twierdzić, że nie udałoby się rozbudzić ducha patriotyzmu i zaangażowania 
na rzecz realizacji tej idei bez bliskiego współdziałania Józefa Piłsudskiego 
i Ignacego Daszyńskiego, lidera ruchu socjaldemokratycznego w Galicji.

Początek działalności partii socjalistycznej w zaborze austriackim datuje 
się w literaturze przedmiotu na listopad 18902, przy dużej roli inspirującej 
Daszyńskiego. Już na pierwszym Kongresie Międzynarodówki w Brukseli 
w  sierpniu 1891 roku. doprowadził on do ukonstytuowania się wspólnej 
polskiej międzyzaborowej delegacji, podkreślającej dążność polskiego ru-
chu robotniczego do objęcia przewodniej roli politycznej w społeczeństwie. 
Krytykom tego kroku tłumaczył, że był on wyrazem „patriotyzmu w dobrym 
znaczeniu” i że zabierze „wiatr z żagli” „patriotnikom”, którzy zasłaniali się 
„naszą beznarodowością”. Jak podkreśla Jerzy Myśliński, ten pogląd Daszyń-
skiego był niewątpliwie skutkiem jego „międzyzaborowych” doświadczeń, 
w  tym redagowania berlińskiej „Gazety Robotniczej” i poznania potrzeb 
ruchu socjalistycznego w zaborze pruskim3.

Podczas pierwszego zjazdu swej galicyjskiej partii socjalistycznej w 1992 
roku Daszyński podkreślał, że socjalizm bardzo dobrze mieścić się może w ra-
mach narodowościowych, a nadto my, tak samo jak szlachta, a prawdopodob-

1 S. Cat-Mackiewicz: Teksty, wybór i opracowanie J. Jaruzelski, Warszawa 1990, s. 7. 
2 J. Myśliński: Ignacy Daszyński, sylwetka polityczna działacza socjalistycznego z epoki zaborów (w:) Ignacy Daszyński – życie 

i działalność. Materiały sesji naukowej i wystawy 5 listopada 1986, red. B. Dymek, Warszawa 1987, s. 37. 
3 Ibidem, s. 39.
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nie i prędzej, będziemy walczyć o wolność Polski, ale wychodząc z przewodniej 
zasady socjalizmu4.

Łatwo udowodnić, że ta myśl znakomicie korespondowała z koncepcją 
walki o niepodległą Polskę Józefa Piłsudskiego, o ile jej nawet nie inspirowa-
ła5. Wszak poznali się w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Na IV 
Zjeździe Międzynarodówki Socjalistycznej w 1897 roku wspólnie przygoto-
wali projekt rezolucji dotyczącej prawa Polski do niepodległości. Piłsudski 
przebywał wówczas w Galicji dość długo i chociaż wspomniany projekt 
nie zyskał poparcia, to Daszyński stawał się coraz bardziej zafascynowany 
postacią późniejszego marszałka. 

Nie ulega wątpliwości, że obaj zarzucali ówczesnym klasom posiadającym, 
że zapomniały o dotychczasowych ideałach politycznych, czyli dążeniu do 
odzyskania niepodległości i pokornie żebrały o pomoc u zaborców w walce 
przeciwko podnoszącym głowy robotnikom6. Obaj też byli przekonani, że 
proletariat polski musiał łączyć swe postulaty socjalne i demokratyczne 
(bardziej czy mniej precyzyjną wizję socjalizmu) z koniecznością walki 
o niepodległe państwo. Innymi słowy, Daszyński stał się jednym z gorących 
orędowników wpisania na sztandary polskich partii socjalistycznych hasła 
niepodległości Polski. Jednoznacznie zaprezentował to Józef Piłsudski już 
w 1895 roku na łamach „Robotnika”: Wobec tych szczególnych swego położe-
nia warunków proletariat polski ma przed sobą zadanie i trudniejsze, i zawil-
sze. Hasło nasze, wystawiając potrzebę zdobycia demokratycznych urządzeń 
politycznych, z konieczności rzeczy określać też musi stosunek proletariatu 
do faktu niewoli narodowej. W tym względzie dwa tylko mogą być kierunki: 
jeden – zgoda z losem, drugi – walka z najazdem7. Oczywista i konsekwentna 
akceptacja dla tego drugiego kierunku powodowała, że Daszyński nie tylko 
wspierał Piłsudskiego, ale też doprowadził, wbrew oporom lewicowych 
działaczy swej partii, do „sojuszu moralnego” PPSD z PPS. Ten sojusz był 
prezentowany przez Daszyńskiego na międzynarodowych kongresach so-
cjalistycznych: zurychskim (1893), londyńskim (1896) i paryskim (1900). 
Jak podkreśla Walentyna Najdus, Daszyński i inni przywódcy PPSD Galicji 
i Śląska traktowali braterską więź z PPS nie tylko jako demonstrację ponadza-
borowej jedności społeczeństwa polskiego, a więc także polskiego obozu 
socjalistycznego. Oznaczało to również praktyczną pomoc dla nielegalnej na 
własnym terenie bratniej partii w zdobyciu bazy wydawniczej i „bezpieczne-
go schronu opancerzonego prawem azylu politycznego”.8 

Poparcie Daszyńskiego dla Piłsudskiego i PPS uwidoczniło się szczególnie 
po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej. Już 28 lutego 1904 roku w trakcie 
zgromadzenia ludowego w Krakowie oświadczył: Nie wyrzekamy się ani 
jednej korzyści ruchu zbrojnego. Wiemy, że wojna wszelka jest klęską dla 
ludności, że cały jej ciężar spada na barki proletariatu, a jednak obiecuje-
my, że z każdego położenia dogodnego dla nas bez wahania skorzystamy9. 
Zdecydowanie poparł też Daszyński ideę tworzenia Organizacji Bojowej 
PPS. Jednoznacznie stanął po stronie Piłsudskiego i niepodległościowców 
w sporze wewnętrznym w PPS w okresie rewolucji rozpoczętej w 1905 roku. 
Sprzeczności programowe pomiędzy „niepodległościowcami” a autono-
mistami powodowały, że dojrzewał rozłam na PPS-Lewicę i PPS-Frakcję 
Rewolucyjną. Postulat zrezygnowania przez PPS z bezpośredniej walki 
o niepodległość spowodował, że Daszyński w imieniu Polskiej Partii Socjal-
demokratycznej Galicji i Śląska skierował w styczniu 1906 roku. Listy otwarte 

4 Ibidem.
5 Warto podkreślić, że już w 1892 r. na kongresie socjaldemokracji austriackiej Daszyński złożył deklarację uznającą 

potrzebę istnienia ogólnopaństwowej (polskiej) partii socjalistycznej. 
6 Z. J. Michalski: Siwy strzelca strój – rzecz o Józefie Piłsudskim, Łódź 1989, s. 21.
7 Cyt. za: Z. J. Michalski, op. cit., s. 22.
8 W. Najdus: Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919, Warszawa 1983, s. 405.
9 Cyt za: W. Najdus, op. cit., s. 396. 
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do Centralnego Komitetu Robotniczego PPS. Wzywał w nich do „śmiałego 
i otwartego postawienia hasła niepodległej republiki polskiej jako celu dla 
narodu polskiego”, gdyż cały dotychczasowy rozwój naszego narodu i naszej 
partii dążył do usamodzielnienia się zupełnego (...) do niepodległości10. Od-
rzucał zarazem koncepcję wspólnej państwowości dla całej ówczesnej Rosji: 
I skąd wyróść mógł ten dziwoląg związku republik od Łodzi i Częstochowy aż 
do Władywostoku, od Morza Białego aż do granic Persji? Po prostu z wiary 
w obcą państwowość, a z zupełnego nierewolucyjnego, niesocjalistycznego 
zwątpienia w możność wywalczenia swej niepodległości!11 

Na zarzuty CKR PPS, że nie przedstawiał szczegółów taktyki, a przy tym 
mieszkał w Krakowie, a nie w Warszawie, Daszyński odpowiadał: Na razie 
nie mogę na te zarzuty nic innego odpowiedzieć, jak tylko to, że mam zaufanie 
do PPS, że wierzę w jej polskość, w jej socjalizm i w jej potęgę organizacyjną. 
Dumą mojego życia pozostanie ta myśl, żem do wzrostu tej partii mógł się 
wedle sił przyczynić przez cały czas istnienia. Kraków zaś ciągle jeszcze uwa-
żam za część Polski i pracując tutaj dla wyzwolenia proletariatu polskiego nie 
uważam się bynajmniej jeszcze za obcego Warszawie, ani Katowicom, ani 
Poznaniowi12.

Te jednoznaczne deklaracje poparcia dla walki toczonej przez PPS a na-
stępnie przez PPS-Frakcję Rewolucyjną wspierane były różnorodnymi 
formami pomocy w postaci demonstracji i protestów, zbiórek pieniężnych 
dla walczących za kordonem, opieki nad uchodźcami z Królestwa Polskiego 
i Rosji, artykułami w prasie socjalistycznej. 

Po upadku rewolucji lat 1905-1907 Daszyński i inni przywódcy PPSD 
nadal wspierali działalność PPS-Frakcji Rewolucyjnej, która uchwaliła swój 
program na zjeździe w marcu 1907 r. Zawierał on tak bliskie Daszyńskiemu 
niepodległościowe cele: Rzeczywista, wszechstronna demokratyzacja nie-
możliwa jest przy zależności od obcego państwa. Podległość obcemu państwu 
tamuje prawidłowy rozwój społeczny, szkodzi interesom kultury narodowej, 
naraża kraj i lud na spotęgowany wyzysk i ucisk ze strony tego państwa. (...) 
Dlatego też PPS stawiając sobie za cel republikę demokratyczną, łączy ten cel 
z niepodległością13.

Założenia programu, wraz z uchwałą zjazdu w sprawie taktyki bojowej 
stały się dla PPS-Frakcji Rewolucyjnej wytycznymi do organizacji zalążków 
przyszłej armii polskiej, do prowadzonej wspólnie z PPSD Galicji i Śląska 
akcji przygotowania zaplecza politycznego dla koncepcji zbrojnej walki 
o „Niepodległą Polską Republikę Demokratyczną”. Zbudowanie tego zaple-
cza, czyli Związku Walki Czynnej, Polskiego Skarbu Wojskowego, Związku 
Strzeleckiego oraz Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych, było możliwe tylko na ziemiach zaboru austriackie-
go i tylko przy wielkim wsparciu niekwestionowanego lidera socjalistów 
galicyjskich i jego partii. Zresztą sam Daszyński jako przedstawiciel PPSD 
wszedł do Komisji, a na jego wniosek władze partii zaakceptowały w 1912 
roku koncepcję dotyczącą sformowania oddziałów kadrowych przyszłej 
polskiej siły zbrojnej. Następne kroki partii, także inspirowane przez Da-
szyńskiego w bliskiej współpracy z Piłsudskim, owocowały odezwą Komitetu 
Wykonawczego popierającą organizowanie polskiej siły militarnej, zbiórkę 
na Skarb Wojskowy czy też formowanie kół robotniczych Związku Strzelec-
kiego. Ograniczona objętość niniejszych rozważań nie pozwala na szerokie 
prezentowanie efektów działalności Daszyńskiego, lecz warto podkreślić, że 
zaledwie po upływie dwóch tygodni od utworzenia strzeleckich kół robot-
niczych ich stan wynosił 1500 osób14. 
10 I. Daszyński: Teksty, opr. J. Myśliński, Warszawa 1986, s. 144.
11 Ibidem, s. 159.
12 Ibidem, s. 163.
13 Program Polskiej Partii Socjalistycznej, Warszawa 1907, s. 13.
14 Por. szerzej: W. Najdus, op. cit., s. 539-543.
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Należy podkreślić, że wszystkie te kroki podejmowane były z założeniem, 
że na wypadek wojny z Rosją proletariat polski zaboru austriackiego wespół 
z proletariatem Królestwa Polskiego walczyć będą przeciw caratowi o prawo 
do niepodległości. 25 października 1912 roku zostało to dobitnie podkre-
ślone w uchwale Klubu Polskich Posłów Socjalno-Demokratycznych: Jako 
legalni zastępcy narodu polskiego wyrażamy przekonanie, że w możliwym 
konflikcie Austro-Węgier z Rosją – którego wybuch usuwa się w zupełności 
spod naszych wpływów – wszystkie siły narodu polskiego powinny zwrócić 
się przeciw caratowi rosyjskiemu, który jest nieprzejednanym i okrutnym 
gnębicielem ogromnej większości naszego narodu15. Konsekwentnie głoszona 
przez Daszyńskiego koncepcja, że o przyszłości Polski zadecydują stronnic-
twa wyrosłe na względnie demokratycznym gruncie galicyjskim, przybrała 
postać swoistego „polskiego Piemontu”, zaprezentowaną na XIII Kongresie 
PPSD Galicji i Śląska w grudniu 1913 roku: Chorążym rewolucji jesteśmy 
w Galicji. I w Królestwie i w Poznańskim dławi nas wróg. Ten kraj, a w nim 
polska socjalna demokracja – to jedyna oaza, gdzie może się rozlegać słowo 
rewolucyjne, hasło wolnościowe. Nie dajmy z nich wydrzeć niczego. Bo z tego 
hasła i słowa powstanie kiedyś dynamit, co rozsadzi rdzawe kajdany niewoli 
nad narodem i ludem ciążące16.

Wieść o wybuchu I wojny światowej wywołała euforię patriotyczną w spo-
łeczeństwie Krakowa. Tak to opisywał Daszyński: Miasto trzęsło się w rado-
snej jakiejś febrze. Przypomniały się słowa Mickiewicza cudownego zachwytu 
o wiośnie roku 1812. Chodziłem przez tych kilka dni w jakimś zaczarowanym 
szczęściu duszy, z wiarą w sercu, że to, o czym marzyliśmy życie całe, teraz 
spełnić się gotowe17. Ten entuzjazm powodował, że przywódcy i członkowie 
PPSD garnęli się do I Brygady i Legionów, pomimo że najczęściej nie byli 
już ludźmi młodymi18. Sam Daszyński w tych dniach wielkiego entuzjazmu 
wierzył, że rozpoczyna się krwawy bój o przyszłość całego narodu polskiego 
i powinnością partii socjalistycznych i klasy robotniczej jest odgrywać w nim 
wiodącą rolę. 22 sierpnia 1914 roku zwrócił się więc do robotników Króle-
stwa z następującą odezwą: Nazwiska nasze, pracę całego naszego życia daje-
my jako rękojmię, że czyn zbrojny jest teraz właśnie konieczny, że jest on dziś 
obowiązkiem spod którego nie wolno wyłamać się nikomu pod groźbą stania 
się zdrajcą narodu19. Oczywiście, że ton odezwy był wymierzony przeciwko 
taktyce SDKPiL i PPS-Lewicy, które sprzeciwiły się udziałowi proletariatu 
w wojnie, głosząc hasło „wojna wojnie” oraz nawołując do „uzgadniania 
rewolucyjnych wystąpień proletariatu naszego kraju z wystąpieniami Rosji 
i Europy”20.

Taktyka Daszyńskiego i PPSD jednoznacznie korespondowała z koncepcją 
PPS (do tej nazwy powróciła PPS-Frakcja Rewolucyjna), jeśli wprost nie 
inspirowała tej partii. Potwierdza to jednoznacznie odezwa Centralnego 
Komitetu Robotniczego PPS ze stycznia 1915 r.: (...) tylko walka zbrojna 
rozstrzygnąć może o samodzielności państwowej Polski, tylko udział w niej 
klasy robotniczej określi rolę, jaką w urządzaniu tego państwa odegrają interesy 
ludu pracującego21. 

Nie popełnimy błędu, jeśli stwierdzimy, że koncepcje polityczne Daszyń-
skiego, dotyczące niepodległości Polski, oraz jego praktyczne działania, 

15 Cyt. za: W. Najdus, op. cit., s. 539.
16 XIII Kongres PPSD Galicji i Śląska, „Naprzód” 1913, nr 287 (14 XII).
17 Cyt. za: W. Najdus, op. cit., s. 566.
18 Daszyński został zastępcą komisarza wojskowego w Miechowie w dniu 8 sierpnia 1914 r., chociaż wkrótce musiał wrócić 

do Krakowa, gdzie walczył o polityczne zabezpieczenie istnienia polskich jednostek wojskowych. Por. szerzej: W. Najdus, 
op. cit. 

19 Cyt. za: W. Najdus, op. cit., s. 570.
20 Wspólna odezwa antywojenna Zarządu Krajowego SDKPiL („Rozłamowców”), Zarządu Głównego SDKPiL 

(„Zarządowców”), Centralnego Komitetu Robotniczego PPS-Lewicy i Centralnego Komitetu Bundu z sierpnia 1914 r., 
(w:) Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878-1984, pod red. N. Kołomyjczyka, B. Syzdka, Warszawa 
1986, ss. 43-44.

21 Ibidem, s. 93.
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wspierane przez innych przywódców PPSD Galicji i Śląska, zadecydowały, że 
na tym terenie idea niepodległości Polski prezentowana była stale, chociaż jej 
realizacja była rzeczą niesłychanie trudną. Tak też należy odbierać aktywność 
Daszyńskiego na rzecz utworzenia Naczelnego Komitetu Narodowego, a na-
stępnie organów Komitetu22, rozumianego jako patriotyczna konsolidacja 
ugrupowań politycznych, należących do orientacji proaustriackiej. Podobnie 
traktował wstąpienie posłów socjalistycznych do Koła Polskiego w Radzie 
Państwa. Ta konsolidacja miała być koniecznym warunkiem do powstania 
niepodległego państwa polskiego, zwłaszcza w sytuacji, gdy wojska carskie, 
po bitwie pod Gorlicami, wycofały się z Galicji i Królestwa Polskiego, na 
terenie którego usadowiły się władze okupacyjne niemieckie (w Warszawie) 
i austriackie (w Lublinie). 

Osiągnięte porozumienie traktował Daszyński jako „polityczny wyraz 
obowiązku, jaki na nas włożyły szczęśliwsze niż w innych zaborach losy”, 
ale też wezwał komisję polityczną Koła Polskiego, by skierowała do cesarza 
Austrii pismo zawierające postulat utworzenia samoistnego Państwa Pol-
skiego, złożonego z niepodzielnego, dostatecznie od Wschodu rozszerzonego 
i zabezpieczonego Królestwa Polskiego i Galicji w związku Monarchii Austro-
-Węgierskiej23. Bardziej rozwinięta koncepcja Daszyńskiego zakładała, że 
zjednoczone ziemie polskie zaboru austriackiego i rosyjskiego połączą się 
z Austrią i Węgrami na zasadzie unii personalnej, przy zachowaniu pełnej 
samodzielności w sprawach krajowych. Koncepcja trialistycznej wspólnoty 
miała być etapem na drodze do pełnej niepodległości24.

Po akcie 5 listopada nadzieja na rozwiązanie polsko-austriackie stała się 
nierealna, chociaż Ignacy Daszyński z Hermanem Diamandem wzięli udział 
w opracowywaniu projektu konstytucji Galicji, która miała być wyodrębnio-
na z organizmu państwowego Austrii i obdarzona szeroką autonomią krajo-
wą25. Brak praktycznych osiągnięć Tymczasowej Rady Stanu jako namiastki 
społeczeństwa polskiego oraz orędzie prezydenta Wilsona ze stycznia 1917 
roku, głoszące konieczność istnienia zjednoczonej, niepodległej i autono-
micznej Polski, doprowadziły do zwrotu w polityce PPSD i PPS. Podczas 
XIII Zjazdu PPS w czerwcu 1917 roku przyjęto oświadczenie, że polska 
klasa robotnicza dążyć będzie niezachwianie w łączności z proletariatem 
innych krajów do utworzenia Niepodległej Rzeczypospolitej Demokratycznej, 
obejmującej wszystkie ziemie polskie26. Podobne stanowisko przedstawił 
Daszyński – w  imieniu obu partii, gdyż okupacyjne władze odmówiły 
wydania paszportów delegacji PPS – w memoriale przedłożonym 27 lipca 
1917 roku tzw. Komitetowi Holendersko-Skandynawskiemu, dążącemu do 
odbudowania Międzynarodówki Socjalistycznej. Następująco uzasadniał 
w nim prawo 25-milionowego narodu polskiego do niepodległości: Polacy 
udowodnili czynem i krwią swoją, że chcą być wolnymi i niepodległymi (...) 
Jeżeli pokój świata ma się oprzeć nie na gwałcie, lecz na sprawiedliwości i mię-
dzynarodowej solidarności, żądamy dla siebie wszelkich praw wolnego narodu: 
niepodległego, zjednoczonego państwa polskiego, abyśmy mogli wziąć na siebie 
ochoczo wszystkie obowiązki wobec ludzkości. Bez wolnej Polski nie widzimy 
w Europie możliwości trwałego pokoju na demokracji opartego27. 

Komitet Holendersko-Skandynawski, po konsultacjach z przedstawicie-
lami partii socjaldemokratycznych i po uwzględnieniu sugestii socjalde-
mokratów niemieckich, wydał odezwę, która mówiła o Polsce niepodległej 
w granicach byłego zaboru rosyjskiego i tylko o autonomii dla ziem polskich 
w  Prusach i  Austrii. W tej sytuacji PPSD i PPS zacieśniały współpracę 
22 Daszyński wchodził do Komitetu Wykonawczego NKN, a następnie został jednym z wiceprezesów Komitetu.
23 W. Najdus, op. cit., s. 575.
24 Ibidem, s. 576.
25 Ibidem, s. 577.
26 Uchwały polityczne XIII Zjazdu PPS (Frakcji Rewolucyjnej) z 10 czerwca 1917 r., (w:) Dokumenty programowe..., s. 103.
27 I. Daszyński, op. cit., ss. 203-205.
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w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej i Pogotowia Bojowego. Nadal 
też galicyjscy posłowie socjalistyczni współpracowali z przedstawicielami 
innych polskich klubów poselskich (Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego) dążących do odzyskania nie-
podległości i zerwania także więzi z Austrią. Pomimo występujących różnic 
udało się w wyniku tej współpracy – i przy wielkiej roli Daszyńskiego – 
przyjąć we wrześniu 1918 roku wspólne stanowisko w sprawie tworzenia 
niepodległego państwa z wszystkich terenów należących do Rzeczypospolitej 
w 1772 roku oraz innych terenów zamieszkanych przeważnie przez ludność 
polską, zwłaszcza Śląska28. Historyczne przemówienie wygłosił Daszyński 
3 października 1918 roku w Radzie Państwa. Nawiązując do kwestii: aktu 
5 listopada, kadłubowego państewka i operetkowych kandydatów do tronu 
polskiego, zamachu na Chełmszczyznę, zagrożenia Zagłębia Dąbrowskiego 
przez niemieckie plany ekspansjonistyczne, wywózki robotników polskich 
do Rzeszy, ogałacania Galicji, z mocą podkreślił, że reprezentanci narodu 
polskiego odrzucają wszelkie jednostronne próby rozstrzygnięcia sprawy 
polskiej, protestują przeciwko traktowaniu tej sprawy jako wyłącznie au-
striackiej, pruskiej czy rosyjskiej, żądają uznania prawa do niepodległości 
przez pokojowy kongres międzynarodowy29.

 Przebieg wydarzeń wojennych spowodował, że Daszyński stał się polity-
kiem kształtującym praktyczne działania niepodległościowe, odrzucające 
współpracę z Radą Regencyjną i jej rządem, czyli próbę podtrzymania 
koncentracji narodowej z udziałem narodowej demokracji. Te inicjatywy 
– Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, Polska Komisja Likwidacyjna, 
Tymczasowy Ludowy Rząd Republiki Polskiej – posiadają już bardzo obszer-
ną literaturę historyczną, więc nie ma potrzeby, aby je szerzej prezentować. 
Warto jednak podkreślić, że w manifeście Do ludu polskiego rząd lubelski 
odmawiał Radzie Regencyjnej prawa do dalszego kierowania losem narodu 
polskiego, a jednocześnie apelował o przejmowanie władzy przez lud pol-
ski, przez polskiego chłopa i robotnika: jeżeli chcesz zająć należne ci miejsce 
w rodzinie wolnych narodów, jeżeli chcesz sam być gospodarzem swojej własnej 
ziemi, to musisz w swe ręce ująć władzę w Polsce, musisz sam budować gmach 
niepodległej i zjednoczonej Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej30.

Nie ulga wątpliwości, że pomimo zrzeczenia się władzy przez Ignacego 
Daszyńskiego na rzecz Józefa Piłsudskiego powracającego z więzienia 
w Magdeburgu, miał on wielki wpływ na fakt, że myśl polityczna zjednoczo-
nej PPS była w znacznym stopniu inspirowana przez PPSD. Ogrom trudu, 
poświęceń, cierpień i krwi, wielokrotnie pokonywanych zwątpień, nakazy-
wał działaczom socjalistycznym dążyć do faktycznego zjednoczenia ziem 
polskich i przyjęcia idei niepodległego państwa jako wartości nadrzędnej. 
To dlatego w uchwałach XVII Zjazdu PPS z kwietnia 1920 r. pojawiło się 
stwierdzenie, że partia walczy o doprowadzenie do końca zjednoczenia ziem 
polskich, a utrwalenie niepodległości Polski jest jednym z najważniejszych 
zadań polskiej klasy robotniczej31.

 Praktycznym wyrazem realizacji kongresowych ustaleń stał się udział PPS 
i jej przywódców w wojnie obronnej 1920 roku. W wyniku uchwał Central-
nego Komitetu Wykonawczego Ignacy Daszyński został zastępcą premiera 
(Wincentego Witosa) w Rządzie Obrony Narodowej i przyczynił się, podob-
nie jak cała partia, do odparcia Armii Czerwonej32. Nie dziwi zatem fakt, że 
po latach Ignacy Daszyński napisał, że zjednoczona już PPS, wywalczywszy 
i uzyskawszy niepodległość, „rozbroiła się” i stała się czynnikiem państwo-
28 W. Najdus, op. cit., ss. 616-617.
29 Ibidem, ss. 618-619.
30 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925, pod red H. Janowskiej, T. Jędruszczaka, Warszawa 1984, 

s. 429.
31 Dokumenty programowe PPS, Warszawa 1961, s. 6. 
32 Por. szerzej: S. Michałowski, op. cit., ss. 19-25. 
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wym, prowadzącym pracę środkami pokojowymi i prawnymi33. Socjaliści 
byli zdecydowanymi orędownikami odbudowy gospodarczej państwa i po-
prawy sytuacji materialnej robotników, inteligencji czy chłopów. Popierali 
zatem wszelkie reformy ku temu wiodące (np. stabilizacyjne Władysława 
Grabskiego); swój program zamierzali realizować na drodze demokracji par-
lamentarnej czy szerzej prezentowanej demokracji społecznej. Ta fascynacja 
ideą demokratycznego modelu państwa, a po przewrocie majowym obroną 
tego modelu, była w ogromnej mierze wynikiem doświadczeń socjalistów 
galicyjskich, zwłaszcza Ignacego Daszyńskiego, tego – jak to podkreślała 
Walentyna Najdus – legalnego mówcy wiecowego, umiejącego, jak nikt inny, 
nawiązać kontakt ze słuchaczami – szczególną wagę przykładającego do więzi 
z masami, mniej dbającego o teoretyczną podbudowę swych poczynań34. 

Nie byłoby zapewne takiej fascynacji demokracją w PPS, a zarazem swo-
istej misji tej partii w realizowaniu procesu demokratyzacji państwa polskie-
go i utrwalenia jego republikańskiego modelu35, gdyby Daszyński nie stał się 
latach 1897-1906 „wirtuozem parlamentaryzmu”, jak określił ten okres jego 
działalności Józef Buszko36. Nie może dziwić fakt, że talenty organizacyjne 
Daszyńskiego były już w niepodległej Polsce niesłychanie cenione i wykorzy-
stywane w kreowaniu koncepcji programowych partii, zawierających wielkie 
przywiązanie do demokratycznych dróg ich realizacji. W ocenie Mieczysława 
Niedziałkowskiego – innego, co prawda młodszego, lecz także wielkiego so-
cjalisty i patrioty, a zarazem czołowego teoretyka partii – Daszyński otrzymał 
od losu skarby bezcenne: mnóstwo talentów i wspaniały dar słowa, zdolności 
olbrzymie i talent porywający. Z tych skarbów wykuł sam swoją rolę w dziejach 
Polski, swój wpływ kolosalny na pracę socjalizmu polskiego37.

Bez przedstawienia tych talentów Daszyńskiego z okresu zaborów nie zro-
zumiemy, dlaczego PPS już w wolnej Polsce najważniejszą rolę w działaniach 
politycznych przypisywała sejmowi i kartce wyborczej. Nie zrozumiemy też 
przyczyn, które po przewrocie majowym stopniowo doprowadziły Daszyń-
skiego do bolesnego konfliktu z Piłsudskim. Był to dla pierwszego z nich 
okres tym trudniejszy, że musiał się przeciwstawić towarzyszowi walk i pracy 
partyjnej, tak mu bliskiemu ideowo w okresie zaborów. Ostatecznie ich drogi 
się rozeszły. Ci dwaj wielcy Polacy i wspaniali patrioci mieli zupełnie inne 
wizje funkcjonowania Polski. To jednak dla niej poświęcili życie, z którym 
obaj pożegnali się po długich i ciężkich chorobach – Józef Piłsudski 12 maja 
1935 roku, a Ignacy Daszyński 31 października 1936 roku.

Stanisław Michałowski

33 I. Daszyński: Ćwierć wieku temu, „Robotnik” 1929, nr 325.
34 W. Najdus: op. cit., ss. 431-432. 
35 Por. S. Michałowski: PPS w okresie II Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki, (w:) Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się 

nie udało?, red. R. Spałek, Warszawa 2010, ss. 44-50.
36 J. Myśliński, op. cit., s. 35.
37 Cyt. za: J. Tomicki, Słowo wstępne (w:) Ignacy Daszyński – życie i działalność..., s. 17.
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WACŁAW BIERNACKI – „KOSTEK”

Jedzie, jedzie na Kasztance

Jedzie, jedzie na Kasztance,
Siwy strzelca strój!
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Gdzie szabelka Twa ze stali,
Przecież idziem w bój?
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Gdzie Twój mundur generalski,
Złotem wyszywany?
Hej, hej, Komendancie,
Wodzu kochany!

Masz wierniejszych niż stal chłodna
Młodych Strzelców rój...
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Nad lampasy i czerwienie
Wolisz strzelca strój...
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Ale pod tą szarą bluzą
Serce ze złota!
Hej, hej, Komendancie,
Serce ze złota!

Ale błyszczą groźną wolą
Królewskie oczy!
Hej, hej, Komendancie,
Królewskie oczy!

Pójdziem z tobą po zwycięstwo
Poprzez krew i znój!
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Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Słowa pieśni napisane zostały w marcu 1915 roku nad Nidą. Melodia na podstawie piosenki woj-
skowej z początku XIX wieku.

TADEUSZ BIERNACKI, ANDRZEJ HAŁACIŃSKI

Legiony to – żebracza nuta,
Legiony to – ofiarny stos,
Legiony to – żołnierska buta,
Legiony to straceńców los!

 My, Pierwsza Brygada,
 Strzelecka gromada,
 Na stos rzuciliśmy – swój życia los,
 Na stos, na stos!

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to – nie ma zwątpienia,
Dodawał sił – wędrówki kres!

 My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

 My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz.
I mówią, że już nas szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

 My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez!
Już skończył się czas kołatania,
Do waszych serc – do waszych kies!

 My, Pierwsza Brygada...

Dziś nadszedł czas pokwitowania
Za mękę serc i katusz dni.
Nie chciejcie więc – politowania,
Zasadą jest: za krew – chciej krwi!
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 My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę – przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!

 My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew, i marzeń sny.

 My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni.
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

 My, Pierwsza Brygada...

Muzyka oparta na motywach marsza rosyjskiego Przejście przez Morze Czerwone, granego w sierp-
niu 1914 roku jako Marsz nr 10 przez stacjonujący w Kielcach pułk piechoty. Pierwsze zwrotki 
tekstu powstały w 1917 roku. W okresie międzywojennym pieśń pretendowała do miana hymnu 
narodowego. Nieco inny wariant tekstu w 2007 roku został ustanowiony Pieśnią Reprezentacyjną 
Wojska Polskiego.

BOLESŁAW LUBICZ-ZAHORSKI, LEON ŁUSKINO

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

 Maszerują strzelcy, maszerują,
 Karabiny błyszczą, szary strój,
 A przed nimi drzewce salutują,
 Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal –
Piechota, ta szara piechota!

 Maszerują strzelcy, maszerują...

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
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Lecz w pierwszym szeregu idą na bój:
Piechota, ta szara piechota.

 Maszerują strzelcy, maszerują...

Muzyka na motywach rosyjskiej melodii wojskowej Czornyje oczy da biełaja grudź. Pieśń powstała 
prawdopodobnie około 1918 roku, nie pojawia się jednak w żadnym śpiewniku z tego okresu (po 
raz pierwszy opublikowana została w Wojskowym śpiewniku żołnierza polskiego w 1929 roku).

TADEUSZ OSTROWSKI – „OSTER”

Raduje się serce, 
Raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa 
Na wojenkę rusza.

 Ojda, ojdadana,
 Kompanio kochana,
 Nie masz to jak pierwsza, nie!

Chociaż do Warszawy
Mamy długą drogę,
Ale przejdziem migiem,
Byle tylko „w nogę”.

 Ojda, ojdadana...

Choć Moskal psiawiara
Drogę nam zastąpi,
To kul z mannlichera
Nikt mu nie poskąpi.

 Ojda, ojdadana...

A gdyby się długo
Opierał psiajucha,
Każdy z nas bagnetem
Trafi mu do brzucha.

 Ojda, ojdadana...

Kiedy pobijemy
Po drodze Moskali,
Ładne warszawianki
Będziem całowali.

 Ojda, ojdadana...

A jak się szczęśliwie
Zakończy powstanie,
To pierwsza kadrowa
Gwardyją zostanie.

 Ojda, ojdadana...
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A więc piersi naprzód
Podniesiona głowa,
Bośmy przecież pierwsza
Kompania kadrowa.

 Ojda, ojdadana...

Muzyka na podstawie melodii popularnej piosenki andrusowskiej znad Wisły Siwa gąska, siwa, po 
dunaju pływa. Tekst powstał na początku sierpnia 1914 roku w okolicach Krakowa.

ALFONS DZIĘCIOŁOWSKI

Ani kontusz na nim aksamitny,
Ani pas go zdobi lity, słucki,
W szarej burce, lecz duchem błękitny,
Jedzie polem brygadier Piłsudski.

Ręce cicho na łęku oparte,
Patrzy twardo w wir śnieżnej zawiei,
Śród pustkowia sprawuje swą wartę,
Nieśmiertelnej brygadier nadziei.

Były lata zła, nędzy i głodu,
Aż się ozwał głos walki z barykad –
Zapomniano już krzywdy narodu,
Kto dziś mściwy – romantyk, unikat.

Niewolnictwo zmroczyło krwi tętno,
Przygłuszyło wolności głos ludzki.
Ten ci krwią ją miłuje namiętną,
Wartujący brygadier Piłsudski.

Poczerniały od mroków więzieni,
Kiedy nie masz uśmiechów radości –
Termopilczyk, gdy inni znużeni,
Czuwa bacznie w serdecznej wierności.

I ołowiem tnie w ruskie okopy,
A strzał każdy wśród wrogów śmierć wznieca,
Stoi w mroku pod bokiem Europy
Niepodległej Ojczyzny forteca.

Sztandar z Orłem powiewa na wale –
Któż się zdobył na trud ten nieludzki?
Sztandar Polski wzniósł w niebo zuchwale
Wartujący brygadier Piłsudski.
Warszawa, w sierpniu 1915 r.

Pod wpływem wiersza Alfonsa Dzięciołowskiego Zygmunt Pomarański napisał w 1916 roku 
w Radomiu poloneza, który kilkakrotnie wykonywany był na koncertach w Radomiu i Skarżysku.
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JAN EMIL LANKAU, KAZIMIERZ WROCZYŃSKI

Rozkwitają pąki białych róż,
Jasiuleńku – wróć z wojenki już!
Przyjdź, pocałuj, jak za dawnych lat!
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

Już przekwitły pąki białych róż,
Przeszło lato, jesień, zima już,
Cóż ci teraz dam, Jasieńku? hej!...
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny twej.

Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Rosną ci mu nowe pąki róż,
Tam nad jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.

Pierwowzór tego utworu został napisany w Makowie Podhalańskim w listopadzie 1914 roku przez 
Jana Emila Lankaua do melodii czardasza Może pszczółka zaniesie ci to, com napisała serca mego 
krwią. Później nową wersję tekstu napisał Kazimierz Wroczyński. Pieśń znana była już w czasie 
walk, jakie Legiony w 1916 roku toczyły na Wołyniu, jednak szeroką popularność zyskała, gdy 
została włączona przez Wroczyńskiego do repertuaru kabaretu literackiego „Czarny Kot”, z muzyką 
skomponowaną przez Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.

UTWÓR ANONIMOWY

O mój rozmarynie, rozwijaj się,
Pójdę do dziewczyny,
Pójdę do jedynej,
Zapytam się.

A jak mi odpowie: „Nie kocham cię” –
Ułani werbują,
Strzelcy maszerują –
Zaciągnę się.

Dadzą mi buciki z ostrogami
I siwy kabacik,
I siwy kabacik
Z wyłogami.

Dadzą mi konika cisawego
I ostrą szabelkę,
I ostrą szabelkę
Do boku mego.

Dadzą mi uniform popielaty,
Ażebym nie tęsknił,
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Ażebym nie tęsknił
Do swej chaty.

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,
Ażebym nie tęsknił,
Ażebym nie tęsknił
Za dziewczyną.

A kiedy już wyjdę na wiarusa,
Pójdę do dziewczyny,
Pójdę do jedynej
Po całusa.

A jak mi odpowie: „Nie wydam się” –
Hej, tam kule świszczą
I bagnety błyszczą –
Poświęcę się.

A gdy mnie przyniosą z raną w boku,
Wtedy pożałujesz,
Wtedy pożałujesz
Z łezką w oku.

Powiodą z okopów na bagnety
Bagnet mnie ukłuje,
Śmierć mnie pocałuje,
Ale nie ty.

Muzyka anonimowa na podstawie melodii ludowej z XVII lub XVIII wieku. Jak się przyjmuje, 
pieśń powstała w 1915 roku, choć znane są też świadectwa, że pierwsze zwrotki śpiewane były już 
w 1913 roku w oddziałach strzeleckich w Galicji. Najprawdopodobniej sześć pierwszych zwrotek 
jest pochodzenia ludowego, trzy następne zostały dodane przez Wacława Denhoffa-Czarnockiego.

UTWÓR ANONIMOWY

Ułan chłopak ładny, ułan chłopak gładki,
Kochają go panny, kochają mężatki.
 Hej, hej, ułani, malowane dzieci,
 Niejedna panienka za wami poleci!

Niejedna panienka i niejedna wdowa
Za wami do piekła polecieć gotowa.
 Hej, hej ułani, malowane dzieci...

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Gdzie by nie kochały ułana mężatki.
 Hej, hej ułani, malowane dzieci...

Kochają i panny, lecz kochają skrycie,
Każda za ułana oddałaby życie.
 Hej, hej ułani, malowane dzieci...
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Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje,
Uciekaj, panienko, bo cię pocałuje!
 Hej, hej ułani, malowane dzieci...
Muzyka na melodię mazura z XIX wieku. Pierwowzór tej piosenki znany był już w czasach Księstwa 
Warszawskiego. Wersja śpiewana obecnie powstała przed I wojną światową. Szczególną popularno-
ścią utwór cieszył się w polskich oddziałach na wschodzie w latach 1917-1918.

UTWÓR ANONIMOWY

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że ku tobie idą chłopcy malowani?

Chłopcy malowani, chłopcy wybierani,
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani.

Wojenko, wojenko, wojenko szalona,
Kogóż ty pokochasz, jeśli nie legona?

Jeśli nie legona, jeśli nie piechura,
Bo za tobą idzie relutonów chmura.

Jeśli nie piechura, jeśli nie ułana,
Wojenko, wojenko nasza ukochana.

Wojenko, wojenko, szanuj swych rycerzy,
Kto ciebie pokocha, wkrótce w grobie leży.

W zimnym grobie leży, z dala od rodziny,
A po nim zostaje cichy płacz dziewczyny.

Muzyka na podstawie melodii ludowej. Pieśń po raz pierwszy odnotowana została w 1917 roku, choć 
prawdopodobnie powstała wcześniej. Niektórzy autorstwo tekstu przypisują Feliksowi Gwiżdżowi.

FELIKS GWIŻDŻ

Przybyli ułani pod okienko,
Pukają, wołają: – Puść, panienko!

– O Jezu, a cóż to za wojacy?
– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy.

– Przyszliśmy tu napoić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie.

– O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
– Warszawę odwiedzić byśmy radzi.

– Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
Zobaczyć to nasze stare Wilno.

Muzyka na podstawie melodii ludowej. Pierwsze zwrotki pochodzą z lat 1914-1915.
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UTWÓR ANONIMOWY

Naprzód, drużyno strzelecka,
Sztandar do góry swój wznieś!
Żadna nas siła zdradziecka,
Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.

 Czy umrzeć nam przyjdzie na polu,
 Czy w tajgach Sybiru nam gnić,
 Z trudu naszego i bolu
 Polska powstanie, by żyć!

Nic nie powstrzyma rycerzy,
Ofiarnych na mękę, trud,
Za naszym hasłem pobieży
Do walki o wolność – lud.

 Czy umrzeć nam przyjdzie na polu...

Hufiec nasz ruszy zwycięski,
Do walki o wolność, byt;
Wrogowi odpłacić klęski,
Polsce swobodny dać świt.

 Czy umrzeć nam przyjdzie na polu...

Żadna nas siła zdradziecka,
Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.
Naprzód, drużyno strzelecka –
Sztandar do góry swój wznieś!

 Czy umrzeć nam przyjdzie na polu...

Pieśń ta powstała ok. 1912 roku, jednak jej pierwowzór pochodzi prawdopodobnie jeszcze z po-
wstania styczniowego. Muzyka na podstawie rosyjskiego marsza żałobnego Spijcie, orły bajewyje.

RAJMUND SCHOLZ

Warczą karabiny i dzwonią pałasze –
To Piłsudski wyszedł w pole
A z nim chłopcy nasze.

Wodzu nasz, ty, wodzu, przewódź świętej sprawie,
a każ trąbić trębaczowi,
gdy staniesz w Warszawie.
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Wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwonią,
a Kolumnie Zygmuntowskiej
Tatry się pokłonią.

Gdy staniesz w Warszawie, wodzu – strzelcu szary,
podepcz nogą z ostrogami
gniazdo carskiej wiary.

Gdy staniesz w Warszawie, na królewskim grodzie,
to poleci do rozprawy,
co jest sił w narodzie.

A Wisła rozniesie falami jasnemi,
że nie będzie już Moskala
na piastowskiej ziemi.

Muzyka anonimowa na motywach melodii ludowej. Tekst napisany został w 1915 roku w Piotr-
kowie.

UTWÓR ANONIMOWY

Hej, tam pod Warszawą,
Kędy Wisła płynie,
Rozłożył się Moskal świnia
Na polskiej krainie –
Na polskiej krainie.

Poczekaj Moskalu,
Ty pogańska duszo –
Maszeruje oddział strzelców,
Na proch cię rozkruszą –
Na proch cię rozkruszą.

Komendancie miły,
Prowadźże nas dalej,
Bo my jeszcze dzisiaj chcemy
Szturmować Moskali –
Szturmować Moskali.

Koledzy sekcyjni,
Szukajcie kierunku,
Byśmy celnie strzelać mogli,
Nie psując ładunku –
Nie psując ładunku.

Naprzód w tyraliery,
Kule nas nie straszą;
Bić się będziem z Moskalami,
Za Ojczyznę naszą –
Za Ojczyznę naszą.
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Za poległych braci,
Wiernych Polski synów,
Bić się będziem z Moskalami,
Bić tych sukinsynów,
Bić tych sukinsynów.

Piosenka śpiewana była jeszcze przed wybuchem I wojny światowej przez oddziały strzeleckie 
w Galicji na ludową melodię Hej, tam od Krakowa.

EDWARD SŁOŃSKI

Jak to było ładnie, kiedy do Lublina
Na karkach Moskali wjechał pan Belina.

Jak to było ładnie, gdy potem na rynku
Stanął z ułanami w bojowym ordynku.

Na żołnierskich znakach, kędyś nad głowami,
Zaszumiały Orły białymi skrzydłami.

I kto chciał, to słyszał w Lublinie i wszędzie:
– Jeszcze nie zginęła... jeszcze jest i będzie!

Hej, wy dzielne zuchy, wy polscy żołnierze,
Niech was Matka Boska i Pan Jezus strzeże.

Niech was Jezus strzeże, by jak do Lublina,
Do samego Wilna wjechał pan Belina.

I ogniem i mieczem głosił światu wszędzie:
– Jeszcze nie zginęła... jeszcze jest i będzie!

10 sierpnia 1915 r.

Muzyka na melodię popularnego krakowiaka. Pieśń powstała po zajęciu 30 lipca 1915 roku Lublina 
przez 1. szwadron ułanów Władysława Beliny-Prażmowskiego.

JÓZEF RELIDZYŃSKI

Nie rzucim Ciebie, Wodzu nasz,
nie damy pogrześć sprawy!
Sztandar, przy którym wiernie trwasz,
oddamy Bogu krwawy!
Nie wyrwie nam go swój, ni wróg –
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie spoczniem, póki w proch i pył
Nie legnie przemoc wraża!



72

Zaczerpniem z ducha Twego sił;
z wiarą, co cuda stwarza,
śmiało po złoty sięgniem róg –
Tak nam dopomóż Bóg!

Pójdziemy, gdy zapalisz wić,
na kule i na druty!
Choćby w katordze przyszło zgnić,
nie złożym szabli póty,
póki zhańbiony Polski próg –
Tak nam dopomóż Bóg!

Niestraszne dla nas gromy burz,
ani więzienia mury,
bo cóż dla ducha kraty, cóż
więzienia mrok ponury?
Nie zlękniem się podziemnych dróg –
Tak nam dopomóż Bóg!

Wszak na sumieniach polskich my
Ołowiem dzisiaj legli – – –
Podłym zmącili słodkie sny,
jak grom z tatrzańskich regli – – –
Wolność, by tęczy błyśnie łuk –
Tak nam dopomóż Bóg!

O, niedaremny był Twój trud
i niedaremne znoje!
O, cześć Ci, sława, coś nas wiódł
na pierwsze z Moskwą boje!
Przeorze Polskę dziś Twój pług –
Tak nam dopomóż Bóg!

Muzyka na melodię Roty. Pieśń powstała w 1917 roku w beniaminowskim obozie dla internowanych 
żołnierzy, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu.

JAN ARNSZTAJN – „ĆWIEK”

Poszedł sobie kat,
Każdy z tego rad,
Mocha ani ślad,
Zabrały dobrego niebiosa.
Księcia wielki gest
Dał nam „manifest”,
Ale cóż to jest?
Ot, tylko dymek z papierosa.

Teraz masz swój kąt,
Marki polskie, rząd,
Mało ci?... Cóż stąd?
A Rada Stanu wszak bezgłosa.
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Lecz rozpogódź twarz,
Obietnic... kupę masz,
Pomyśl o tym... zważ.
Takich... jak dymek z papierosa.

Wszystko domek z kart,
Opiekunów żart,
Niech ich porwie czart!
Patrzmy na to się z ukosa.
Pośród wojny burz
Mózgownicą rusz,
Sam swą przyszłość twórz,
Podarki... dymek z papierosa.

Lecz słuchajcie mnie:
Wszystko kończy się,
Każdy o tym wie,
Zlitują przecież się niebiosa.
No i kiedyś raz
Przyjdzie taki czas,
Że otrząśniem wraz
Ten szary popiół z papierosa.

Warszawa, 27 sierpnia 1917 r.

Śpiewana przez peowiaków wersja piosenki kabaretowej Dymek z papierosa (sł. Lucjan Konarski, 
muz. Gustave Goublier).

BOLESŁAW DŁUGOSZOWSKI – „WIENIAWA”

 Powiedz mi, bracie, powiedz!
 Ram, pam, pam. Ram, pam, pam.
 Czy wiesz, co Belinowiec?
 Czy wiesz, co to za smok?

Czy wiesz, kto w kilka koni –
Ram, pam, pam. Ram, pam, pam.
Kozaków setkę goni
I het przed siebie gna!
Aż ha – aż ha
I het przed siebie gna!

 Powiedz mi, bracie, powiedz...

To pierwszy konny oddział
Ram, pam, pam. Ram, pam, pam.
Co się w strój strzelców odział
I w polskie ziemie wszedł
Het, het – het, het
I w polskie ziemie wszedł.

 Powiedz mi, bracie, powiedz...
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My tu w Kielcach na rynku
Ram, pam, pam. Ram, pam, pam.
Wyszedłszy prosto z szynku,
Rozbilim Moskwę w puch.
Buch, buch, buch, buch.
Rozbilim Moskwę w puch.

 Powiedz mi, bracie, powiedz...

Idziem zawsze na przedzie
Ram, pam, pam. Ram, pam, pam.
Belina w bój nas wiedzie,
Gdy trąbka szarżę gra:
Tra ra – tra ra
Gdy trąbka szarżę gra.

 Powiedz mi, bracie, powiedz...

Tekst napisany po wycofaniu oddziałów strzeleckich z Kielc (po 12 sierpnia 1914 roku) do melodii 
francuskiej piosenki śpiewanej przez Yvette Guilbert (1865-1944).

BOLESŁAW DŁUGOSZOWSKI – „WIENIAWA”

W medycynę naszej doby
Nikt nie wierzy, nie!
Szczęściem wszystkie dziś choroby
Wojną leczą się.

 Choryś człek – idź, bracie, na wojenkę,
 Straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek.

Cierpisz, bracie, na zaparcie
Od szeregu dni,
Niech no przyjdzie pierwsze starcie,
Jesteś zdrów aż grzmi.

 Choryś człek...

Męczy cię reumatyzm srogo,
W nogę tnie jak miecz,
Granat huknie i wraz z nogą
Pójdą bole precz.

 Choryś człek...

Do jedzenia nie miał werwy,
Miał zieloną twarz,
Dziś hache zjada konserwy
I rindfleisch-gulasz.
 Choryś człek...

Chory był na zatłuszczenie,
Ale w oczach puch,
Marsze trzy, jedno ćwiczenie
I już stracił brzuch.
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 Choryś człek...

Choć ci serce drga tak,
Że aż zapiera dech,
Pójdziesz na Moskali w atak,
Będziesz gnał za trzech.

 Choryś człek...

A gdy kochasz się namiętnie,
Stąd serdeczny ból,
Wykuruje cię doszczętnie
W serce parę kul.

 Choryś człek...

Na melodię francuskiej piosenki studenckiej Vivent les étudiants. Tekst powstał prawdopodobnie 
w październiku 1914 roku w czasie odwrotu oddziałów strzeleckich w kierunku Krakowa.

EDWARD SŁOŃSKI

1.
Rozdzielił nas, mój bracie,
zły los i trzyma straż –
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.

W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie –
ja – wróg twój, ty – mój wróg!

Las płacze, ziemia płacze,
świat cały w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach
stoimy ja i ty.

2.
Zaledwie wczesnym rankiem
armaty zaczną grać,
ty świstem kul morderczym
o sobie dajesz znać.

Na nasze niskie szańce
szrapnelów rzucasz grad
i wołasz mnie, i mówisz:
– To ja, twój brat... twój brat! –

Las płacze, ziemia płacze,
w pożarach stoi świat,
a ty wciąż mówisz do mnie:
– To ja, twój brat... twój brat! –
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3.
O, nie myśl o mnie, bracie,
w śmiertelny idąc bój
i w ogniu moich strzałów,
jak rycerz, mężnie stój!

A gdy mnie z dala ujrzysz,
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
moskiewską kulą strzel.

Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni,
że ta, CO NIE ZGINĘŁA,
wyrośnie z naszej krwi.

We wrześniu 1914 r.

Melodię do tego utworu napisali: w 1916 roku Feliks Starczewski, a w 1934 – Zygmunt Poma-
rański.

EDWARD SŁOŃSKI

  Do mego syna

Gdy dym pożarów słońce gasi
i coraz krwawszy huczy bój,
ty mnie nie pytaj, czy to nasi,
czy to nie nasi, synu mój!

Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża,
czyj tryumfalny słychać śpiew –
naszego nie masz tam oręża,
chociaż się nasza leje krew.

O, synu mój, na wszystkich frontach,
od płowej Wisły aż po Ren,
przy zapalonych stojąc lontach,
my swój o Polsce śnimy sen.

Niszczeją grody, płoną wioski,
świat cały – ognia krwawy słup,
a chłop poznański i krakowski
kładą się u wrót naszych w grób.

A my? O los nasz zbądź się troski!
I nas dosięgnie krwawy cios!
Wszak celnie strzela chłop krakowski,
kiedy się Polski waży los.

Lecz, synu, nie mów nic o zdradzie!
To w nie milknącym huku dział
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nasz sen rycerski, sen o szpadzie
wreszcie się dzisiaj jawą stał.

   3 marca 1915 r.

Autorem melodii do tego utworu był Zygmunt Pomarański.

*
W przygotowaniu prezentacji pieśni legionowych pomocna była antologia „A gdy na wojenkę szli 
ojczyźnie służyć... Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918” w opracowaniu Adama Rolińskiego 
(nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989). W publikacji owej znaleźć można wiele 
szczegółowych informacji na temat historii powstania poszczególnych utworów, ich autorów i odmian 
tekstów.

Okładka numeru „Płomyka” opublikowanego niecałe dwa miesiące  
przed śmiercią marszałka. Ze zbiorów Wiesławy Turżańskiej.
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ALEKSANDER WÓJTOWICZ

Juliusz Kaden-Bandrowski był niezmordowanym apologetą Józefa Piłsud-
skiego1. Opiewał wielkość marszałka przez niemal ćwierć wieku, nie ustając 
w wynajdywaniu pochwalnych formuł, jak choćby „wielki lew”, „wielki mistrz 
walki”, „wódz polski z orszakiem mężnego rycerstwa”2, „dawny, surowy wiel-
moża, (...) generał z mohortowskich czasów”3, którego „źrenice biją rzęsistym 
światłem”4. A także: „serce całego boju, anioł niebieskooki”5, „szary orzeł 
nad gromadą oficerów rozpostarty”6, „wielki człowiek i wielki wojownik”, 
który w szarym wojskowym płaszczu wygląda jak „posąg odlany ze spiżu”7. 
Wyliczenie to można by kontynuować jeszcze długo, lecz już ta garść przykła-
dów dowodzi, że kult Piłsudskiego był w twórczości Kadena nierozerwalnie 
sprzęgnięty z dyskursem wojennym oraz ideologią militarystyczną8. Choć 
dyskurs ów wyznaczał przede wszystkim ramy tekstów relacjonujących 
wydarzenia, jakie rozegrały się w latach 1914-1921, a ideologia military-
styczna dochodziła do głosu w tekstach pisanych w latach późniejszych, 
to istnieje między nimi wiele punktów wspólnych. Zwłaszcza afirmatywny 
stosunek do romantyzmu tyrtejskiego, podsuwającego swoistą matrycę do 
mówienia o wojnie w kategoriach idei „czynu”, „duchowego porywu” oraz 
„heroizmu walki”9. A jednocześnie na te mocno zakorzenione w tradycji 
klisze nakładała się w prozie Kadena zupełnie inna warstwa odniesień, która 
wynikała ze stopniowego przenikania do jego tekstów doświadczenia „wojny 
nowoczesnej” oraz wszystkich jej następstw, jakie miały ujawnić się dopiero 
w kolejnych latach, kiedy figura wodza poczęła się stopniowo przeistaczać 
w postać dyktatora, pochwała czynu – w postulaty biopolityczne, zaś wojenne 
wspomnienia  – w politykę historyczną.

Słowacki i taktyka
Już w czasie wielkiej wojny zaczęła się gruntować obiegowa opinia, że 

Kaden należał do tych nielicznych, a może i wyjątkowych literatów, którzy 
dzielnie orężem władając, i pióru rdzewieć nie pozwalają10. Przekonanie takie 
1 Zob. na ten temat A. Kaliszewski: Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Toruń 2015, 

ss. 119-136 oraz 187-209. Praca Kaliszewskiego zawiera obszerne i rzeczowe analizy najważniejszych aspektów mitu 
Piłsudskiego w publicystyce Kadena, dotykając zwłaszcza kwestii, których (ze względów politycznych) nie mógł omówić 
Michał Sprusiński w monografii Juliusz Kaden-Bandrowski. Życie i twórczość (Kraków 1971).

2 J. Kaden-Bandrowski: Wyprawa wileńska. Warszawa 1919, ss. 41, 45 i 24.
3 Tenże: Bitwa pod Konarami. Wiedeń 1915, s. 19.
4 Tenże: Wyprawa wileńska, dz. cyt., s. 41.
5 Tenże: Charakter pokolenia (w:) tegoż: Pod Belwederem. Warszawa 1936, s. 17. 
6 Tenże: Pierwsza rocznica (w:) tegoż: Piłsudczycy (wyd. 3. rozsz.). Warszawa 1936, s, 215.
7 Tenże: Wyprawa wileńska, dz. cyt., ss. 36 i 17.
8 Szerzej na temat dyskursu wojennego w nowoczesnej literaturze polskiej zob. J. Święch: Wojny a „projekt nowoczesno-

ści” (w:) tegoż: Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 2006. Zob. też M. J. Olszewska: Wojna 
nowoczesna (w:) tejże: Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. 
Wybrane zagadnienia. Warszawa 2004, ss. 7-40.

9 Por. M. Janion, Wojna i forma (w:) tejże: Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 2007, s. 33.
10 J. Kaden-Bandrowski: Iskry. Wiedeń 1915, s. 1.
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podsycał sam autor, który chętnie stylizował swoje utwory na relacje pisane 
na siodle, na pniu, na bębnie, co najwyżej – na kwaterze11. Owa strategia po-
zwalała mu na usytuowanie się poza „cywilnym” obiegiem literatury, czego 
nie omieszkał podkreślić w przedmowie do Mogił, gdzie nie bez pewnej 
dozy minoderii stwierdzał: Książka ta nie może stanąć na półkach pięknej 
i kunsztownej literatury polskiej. Nie masz dla niej miejsca obok rozważnych 
historii wojennych, ani nawet jawić jej się wypada obok tych wszystkim prac, 
w których się zlicza skrupulatnie wysiłek i ofiarę młodego żołnierza polskiego. 
A zaraz potem dodawał: Książki tej miejsce upragnione w kieszeni polowego 
munduru, obok kartki na owies, w plecaku, obok manierki i czapki tego, który 
nie wróci już nigdy do domu... Wreszcie na kolanach małego sztubaka pod 
ławą, w czasie wykładu historii – o buncie Spartakusa...12. „Polowy” obieg 
literatury rządził się wedle pisarza innymi prawami, pozostając niejako na 
zewnątrz tradycyjnie „cywilnych” kanonów, które nie przylegały do twardej 
rzeczywistości żołnierskiej. Z tego właśnie względu bohaterowie jego tekstów 
zbywali bieżącą twórczość literacką wzruszeniem ramion, uznając ją za nie 
dość przystającą do realiów żołnierskiego życia: Nie wiem zupełnie, coście 
pisali i nie wiem, co piszecie i co piszą nasi młodzi – mówił mi porucznik 
Grudziński – od lat już nie czytuję nic prócz Słowackiego i taktyki... Zachwy-
ciłem się, gdym to usłyszał, bo cóż jest na świecie piękniejszego od tej poezji, 
upajającej jak ogień szalony, i od ognia silnego, jak ta poezja wiązana mocą 
i czystością...13.

Słowacki i taktyka – to bodaj najkrótsze sformułowanie dwóch składników, 
jakie złożyły się na budowaną przez Kadena legendę Pierwszej Brygady. Wy-
kuwała się ona w blasku „ognia szalonego” (poezji) i „ognia silnego” (wojny), 
czyli dwóch żywiołów, których połączenie odnaleźć można w romantyzmie 
tyrtejskim14. Kaden z rozmysłem aktualizował jego wzorce, konsekwent-
nie podkreślając prymat tego, co „społeczne”, „narodowe”, „wspólnotowe”, 
„gromadzkie” nad tym, co jednostkowe, osobiste, intymne, prywatne15. Bez-
warunkowe oddanie s p r a w i e  czyniło z bohaterów Piłsudczyków ludzi 
pozbawionych cywilnych biografii, w ich charakterach zaś liczyły się jedynie 
cechy, które podnosiły bojową sprawność oddziału. A także to, co świeciło 
odbitym światłem romantycznych mitologii, które ożyły (...) wtórym życiem 
w pseudonimach młodych pierwszych strzelców16. 

Kaden przekładał język romantycznych mitów na żołnierską rzeczywi-
stość. Kontaminacja tych dwóch perspektyw wywarła przemożny wpływ 
na sposób prezentowania postaci Piłsudskiego, który był opisywany jako 
jednostka wybitna, wyrastająca ponad tłum oficerów i żołnierzy. Strategia 
taka wyraźnie zaznaczyła się już na samym początku tomu, gdzie twórca 
Legionów Polskich porównany został do „orła z pokrwawionymi skrzydła-
mi”, który chce zwrócić narodowi „godność, imię i cześć”17. Na kolejnych 
stronicach patos osiągał coraz wyższe natężenie; narrator mówił o najsłod-
szym talencie, jaki wydestylować można z soków ziemi i oddechu niebiosów 
– talencie rozumienia ojczyzny”, o „wodzu urodzonym” z twarzą „myśliciela 
i drapieżnika”18, którego charyzma udzielała się otoczeniu i paraliżowała 

11 Tamże, s. 2.
12 J. Kaden-Bandrowski: Mogiły. Lublin 1916, s. 4.
13 Tenże: Dr Kukiel – Grudziński – Fleszar (w:) tegoż: Piłsudczycy. Oświęcim 1915, s. 25.
14 Por. M. Janion: Wojna i forma, dz. cyt., ss. 25-27 i 33.
15 Tamże, s. 26.
16 J. Kaden-Bandrowski: Dr Kukiel..., dz. cyt., s. 24.
17 Tenże: Józef Piłsudski (w:) tegoż: Piłsudczycy. Oświęcim 1915, s. 1.
18 Tamże, ss. 3, 8 i 9.
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adwersarzy (Nie można powiedzieć, iż zwalczał argumenty. One same nikły 
przed nim, jak śnieg topnieje w słońcu19). Integralnym elementem tej cha-
rakterystyki był również rys nietzscheański, bowiem Piłsudski jawił się jako 
prawdziwy gość z kresu, co wszystkie kresy łamie i łączy, który prowadziłby 
naprzód i dalej w bezkres rozmachu, powagi – i zwycięskiego śmiechu20. W or-
bicie podobnych sformułowań krystalizowały się i utrwalały elementy, które 
w kolejnych latach (i dekadach) legły u podstaw zjawiska określanego mia-
nem „kultu Piłsudskiego”21. Ich rdzeniem była w tym przypadku ikonografia 
militarna, ponieważ narrator już od pierwszych akapitów charakteryzował 
Piłsudskiego w kategoriach z pogranicza legendy i hierarchii wojskowej – 
było to spojrzenie żołnierza darzącego wodza bezgranicznym uwielbieniem. 

Kaden był nie tylko mitotwórcą, ale i sprawnym propagandzistą. Stylizacja 
na romantyzm – mimo magnetycznej, a zarazem podniosłej aury – miała 
pragmatyczny cel. Był on przecież oficerem, na którym spoczywały obo-
wiązki werbunkowe22, a cóż mogło rozpalać wyobraźnię potencjalnych 
rekrutów bardziej niż obrazy, w których ulegała zatarciu granica między 
rzeczywistością a literaturą? Z dzisiejszej perspektywy ten aspekt wydaje 
się zresztą szczególnie interesujący, bowiem dowodzi przenikliwej intuicji 
pisarza, wyczulonego na specyfikę działania propagandy militarystycznej, 
pod której znakiem miały w Europie upłynąć następne dekady. 

Dobitnie dowodziły tego włączone do Piłsudczyków fotografie. Można 
w nich upatrywać ilustracji, których tematyka korespondowała z poszcze-
gólnymi tekstami, natomiast widziane jako odrębna całość układały się 
w swoisty fotoreportaż, prezentujący różne aspekty funkcjonowania I Bryga-
dy. Obejmował on nie tylko portrety komendantów i oficerów, lecz również 
zdjęcia polowe, przedstawiające na przykład pobyt żołnierzy na kwaterze, 
wojskowe tabory, a także poustawiane w karne szeregi oddziały konne. 
Wszystkie te ujęcia zostały starannie zainscenizowane, co najwyraźniej widać 
w przypadku fotografii frontowych; jedna z nich, zatytułowana W okopach 
nad Nidą, przedstawiała regularny szereg stojących w okopach żołnierzy, 
którzy celują z broni do niewidocznego wroga, inna – Karabin maszynowy 
I brygady w polu – analogiczną sytuację w trudniejszych warunkach bojo-
wych. Utrzymane w tej poetyce przedstawiały I Brygadę jako zdyscyplino-
waną, karną i zdolną do działania w każdej sytuacji, a więc miały przede 
wszystkim wymowę propagandową23. 

Zawarte w Piłsudczykach obrazy wojny balansowały na granicy dwóch 
diametralnie różnych wyobrażeń. Pierwsze, zakorzenione w przeszłości, 
opierało się na założeniu, że jest ona w miarę szlachetną rywalizacją o jakieś 
szczytne cele (...), w której obowiązują jakieś w miarę czytelne reguły24. Drugie, 
kiełkujące w przyspieszony sposób od 1914 roku, ukazywało ją jako konflikt, 
w którym ważniejsze od owych rycerskich zasad były czynniki o zupełnie 
innym charakterze: przewaga strategiczna oraz wyposażenie, a przede 
wszystkim złowieszcza maszyna, która w nieodwracalny sposób przeobraziła 
dawny model walki w „masową rzeź na odległość”25. Pod tym względem 
Piłsudczycy stanowili świadectwo przełamywania się dwóch dyskursów 
19 Tamże, s. 3.
20 Tamże, s. 6. Na temat tego fragmentu oraz zmian, jakich dokonał Kaden w kolejnych wydaniach zob. S. Rosiek: Piłsudski 

i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza, „Teksty Drugie” 1991, nr 3, s. 26.
21 Zob. H. Hein-Kircher: Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939. Przeł. Z. Owczarek. Warszawa 

2008 oraz I. Luba: Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2012, ss. 67-73. 
22 M. Sprusiński: Juliusz Kaden-Bandrowski..., dz. cyt., s. 84.
23 Zob. K. Stępnik: Legenda Legionów. Lublin 1995, ss. 86-87.
24 J. Święch: Wojny a „projekt nowoczesności”, dz. cyt., s. 193. 
25 Z. Bauman: Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Warszawa 1995, s. 69. 
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o wojnie; z jednej strony pobrzmiewała w nich nuta wojennej romantyki, 
dość długo utrzymującej się zwłaszcza wśród oddziałów kawaleryjskich26, 
z drugiej natomiast dochodziła do głosu coraz większa świadomość pogłę-
biającej się zależności pomiędzy działaniami militarnymi a techniką, która 
w  znaczny sposób powiększała rozmiar pól bitewnych, przesuwając ich 
zasięg daleko poza horyzont. W tekście Okopy jednym z atrybutów współcze-
snych konfliktów zbrojnych stał się „cienki drut telefonu”, który niby widome 
włókienko, niby nerw niespożyty, obudzić może w jednej chwili gniewne gromy 
armat i trzeszczący bełkot karabinów maszynowych27. 

Komunikacja to nerw wojny – takie przekonanie przesuwało tekst Kadena 
w stronę totalnej wojny nowoczesnej. Drut telefonu, telegraf, teksty i broszu-
ry propagandowe (i wiele innych atrybutów) w mniej lub bardziej wyraźny 
sposób dehumanizowały wojnę, zamieniając ją w starcie niewidzialnych 
i przerastających wyobraźnię jednostki potęg. Stąd było już tylko o krok do 
literatury pacyfistycznej, jaka po 1914 roku poczynała stopniowo wyrastać 
w krajach, których obywatele jako pierwsi doświadczyli „wielomilionowej 
hekatomby z ludzkich ofiar” oraz „poczucia absurdu tego wydarzenia”28. 
Tymczasem u Kadena zamiast antymilitarnych przekonań pojawiały się zu-
pełnie inne akcenty, podsycane przez manifestacyjne oddanie dla s p r a w y, 
która odsuwała na dalszy plan rozterki moralne i kazała opowiadać wojnę 
w kategoriach męskiej przygody. Gdym rozpoczął tę ostatnią stronicę – działa 
huczą wciąż29 stwierdzał narrator, pozostający pod nie mniejszym urokiem 
magnetycznego oddziaływania wojny aniżeli niektórzy opiewający jej cuda 
ówcześni poeci. 

„Słucham z rozkoszą wielkiej bitwy”
Spod tego uroku niełatwo było się otrząsnąć po odzyskaniu niepodległości. 

Wpłynęły na to następujące u progu niepodległości wydarzenia, które utrzy-
mywały wojsko w stanie ciągłej mobilizacji, wynikającej ze skomplikowanej 
sytuacji politycznej i militarnej oraz burzliwych wydarzeń na wschodzie 
kraju. Kaden, który w tym czasie znajdował się w najbliższym otoczeniu 
Piłsudskiego, opisał je w dwóch tomach, jakie powstały w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości – Wyprawie wileńskiej (1919) oraz Wiośnie 
1920 (1921). Posłużył się w nich formułami wypracowanymi w twórczości 
wcześniejszej, stylizując działania wojenne na kształt „dawnych, minionych 
snów rycerskich”30. 

Słucham z rozkoszą wielkiej bitwy31 – stwierdzał przypatrujący się poczy-
naniom polskich oddziałów narrator, który relacjonował kolejne etapy walk 
z perspektywy pochylonego nad mapą stratega, postrzegającego wojnę nie 
tylko jako coś pięknego, lecz również ściśle zaplanowanego i z dużą pieczo-
łowitością realizowanego. W jego opisach scen batalistycznych z reguły nie 
było miejsca na podkreślanie chaosu bądź poczucie zagubienia, które tak 
często dochodziły do głosu w ówczesnej literaturze antymilitarystycznej. 
Przeciwnie, nawet w największym zgiełku potrafił bez większych trudności 
przeprowadzić analizę sytuacji, patrząc na swoje rzeczywiste położenie przez 
pryzmat abstrakcyjnej siatki mapy: Od południa dochodzi aż tu jęk dział 
grupy Szeptyckiego, słychać wyraźnie straszliwe, równe śmiechy karabinów ma-
26 Por. M. Janion, Wojna i forma, dz. cyt., s. 39. 
27 J. Kaden-Bandrowski: Okopy (w:) tegoż: Piłsudczycy. Oświęcim 1915, s. 70.
28 J. Święch: Wojny a „projekt nowoczesności”, dz. cyt., s. 193.
29 J. Kaden-Bandrowski: Na zakończenie (w:) tegoż: Iskry, s. 36.
30 Tenże: Wyprawa wileńska, dz. cyt., s. 17.
31 Tamże, ss. 24-25.
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szynowych z Lidy... A blisko, wyraźnie już dochodzi aż tu potworna czkawka 
naszych haubic, strzelających na skrajach lasu przed Zapolem32. A jednocze-
śnie chętnie osadzał najnowsze tryumfy polskiego oręża w planie tradycji, 
która – co znamienne – przychodziła mu na myśl, kiedy przysłuchiwał się 
relacjom o kolejnych postępach w zdobywaniu Wilna: Bitwa na fali burzliwej 
wynosi słodkie, bolesne nazwy miejsc, gmachów, o których czytało się na tylu 
stronicach polskiego romantyzmu... Jakieś ognie biją w skroń, niewysłowiona 
radość kwili w piersiach, że oto miejsce pokuty i żalu staje się nazwą nowej 
sławy...33. 

Spojrzenie żołnierza przechodziło płynnie w spojrzenie ideologa. Kaden 
nie ustawał w wyszukiwaniu sposobów mających na celu uzasadnienie 
i uwznioślenie wszystkich poczynań polskiego dowództwa. W jego tekstach 
batalistyczny konkret był zawsze wpisany w nadrzędną ramę dyskursywną, 
która wsparta była na założeniach historiozoficznych, jak na przykład na 
pierwszych stronicach Wiosny 1920, gdzie impulsem do marszu polskiej 
armii na wschód stał się „wielki porządek rozkazu”, który na podobieństwo 
porządku przyrody sprzęga masy i oświeca światłem potężnej celowości34. 
Narrator, podobnie jak wielu nowoczesnych propagandzistów przed nim 
(i po nim), bez skrupułów korzystał z retorycznego arsenału oświecenia, 
przechwytując jego argumenty i używając ich do uzasadnienia działań wo-
jennych. A jednocześnie w jego słowach dochodziło do niezauważalnego na 
pierwszy rzut oka zrównania żywiołu natury i wojny. Kluczem do kontrolo-
wania tej drugiej było słowo.

Kaden miał świadomość, że wojny wygrywa się nie tylko na froncie. Jako 
skuteczny, a zarazem przenikliwy propagandzista, kształtował z rozmysłem 
reportaże wojenne tak, aby dominowała w nich funkcja perswazyjna. Nie 
zwracał przy tym uwagi na analogiczną działalność przeciwnika, co bodaj 
najdobitniej doszło do głosu pod koniec wyprawy wileńskiej, kiedy narrator 
podczas spaceru po zdobytym mieście dostrzega na ulicach niezmierną 
ilość afiszy i plakatów, na których korony monarsze po tle (...) lecą niczym 
zwiędłe liście, chłop w czerwonej rubaszce na każdej rycinie ścina stugłowe 
hydry, a wyzwolone rzesze rozmaitych niewolników pełzają po nim na podo-
bieństwo robactwa35. W podobny sposób opisane zostało opuszczone biuro 
propagandy bolszewickiej, gdzie wciąż piętrzyły się całe złomy, całe czworo-
granne skały prasowych numerów „Młota” – białe, czerwone, zielone filary 
odezw... Dalej przekłady Dickensa, klasyków, pstre grzędy rozmaitych historii 
sztuk, kultur, prześliczne wydawnictwa najmłodszych malarzy rosyjskich36. 
Zebrane tam materiały jawiły mu się jako dowód groteskowego oderwania 
od rzeczywistości sowieckich agitatorów, zupełnie niezdających sobie spra-
wy z faktycznych ludzkich potrzeb: Doświadcza się potwornego wrażenia, 
patrząc na te olbrzymie zapasy zadrukowanego papieru, zgromadzone tu dla 
ludzi nie umiejących czytać... Jakby ktoś niesłychanie przewrotny rozpoczął 
złośliwą zabawę obliczoną na to, że ludzie zamiast chleba zaczną jeść papier37. 

Kaden w przenikliwy sposób dostrzegał retorykę sowieckiej propagandy. 
A jednocześnie przeciwstawiał jej niewiele bardziej wyszukaną propagandę 
rodzimą, do której szerzenia konsekwentnie nawoływał polskich dzienni-
karzy. W Wiośnie 1920 został jej poświęcony tekst Rozmowa, który – nieco 
32 Tamże, s. 25.
33 Tamże, s. 40.
34 J. Kaden-Bandrowski: Wiosna 1920. Warszawa 1921, s. 7.
35 Tenże: Wyprawa wileńska, dz. cyt., s. 34.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 35.
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wbrew tytułowi – był obszernym monologiem narratora tłumaczącego 
warszawskiemu żurnaliście, że powinien przyjąć zdecydowaną postawę nie 
tylko wobec wydarzeń rozgrywających się na wschodniej granicy kraju, lecz 
również bolączek toczących cały kontynent. W tej rozbudowanej, ognistej ty-
radzie wspominał o tym, że Polska młodą krwią swoich żołnierzy rozwiązuje 
kwestię wschodu Europy38, mieszkańcy zaś drżą z radosnej nadziei, że naród, 
do którego pan należy, rozetnie swym mieczem niezawodnym tę boleść strasz-
liwą39. A także o tym, że Zachód nie rozumie doniosłości rozgrywających się 
wydarzeń, pogrążając się w swarach okrutnych, w których chęć zysku przetrąca 
ostatecznie wszelkie rozumowanie, Wschód zaś przypomina czerwony afisz 
bolszewicki, pod którym, jak pod nędzną tapetą, roją się pluskwy40. Zwień-
czeniem tych osuwających się w mesjanizm wizji była myśl, wedle której 
huk polskich wozów wojennych na piaszczystych drogach to głos mądrego 
Zachodu, niesiony przez Rzymian polskich, tu, na Wschód41.

Rzymianie mieli swojego Cezara, Polacy zaś – Piłsudskiego. Paralela taka 
została zarysowana po raz pierwszy w tekście Rubikon (1921), który już 
samym tytułem sugerował powinowactwo pomiędzy rzymskim cesarzem 
a naczelnym wodzem. Pod piórem Kadena przeistaczał się on w męża 
opatrznościowego, niewahającego się podjąć wyzwań, jakie stawiała przed 
nim historia. Przekładało się to na szereg mniej lub bardziej udanych hiper-
bolizacji; kiedy na stację wjeżdżał pociąg z Piłsudskim, narrator wysuwał 
przypuszczenie, że pojazd jest tak długi zapewne dlatego, by mógł pomieścić 
rozciągłą wolę, która leży chyba przez długość całego pociągu jak wyprężony 
piorun42. W innym zaś miejscu opiewał jego geniusz strategiczny, pisząc, że 
podczas działań wojennych myśli o tym, jak strasznym sierpem swych wojsk 
podetnie jutro nieprzyjaciela43. Nad wszystkim tym unosiło się często akcen-
towane przekonanie, że polskie wojsko zapisuje jedną z najchlubniejszych 
kart w dziejach przyszłej Europy, zaś wódz polski śmiałym swym krokiem 
trąca wahadło nowych czasów44. 

 „Nowe czasy” nie do końca przystawały do tych wyobrażeń. Dotyczyło 
to nie tylko sposobu prowadzenia działań wojennych, lecz także zmniejsza-
jącej się roli jednostki na rzecz innych rosnących w siłę potęg, do których 
w pierwszym rzędzie należała technika. Choć jej rozstrzygające znaczenie 
wyraźnie ujawniło się już na frontach wielkiej wojny, to Kaden docenił je 
w pełni dopiero kilka lat później. O ile bowiem w Piłsudczykach dominowały 
heroiczny etos rycerski i mitologia romantyczna, o tyle w utworach poświę-
conych wojnie polsko-bolszewickiej pojawiały się nowe akcenty. Dziś polskie 
Dowództwo Naczelne nie tak się rusza i nie tak jeździ, jak zeszłego roku – pisał 
komentujący tę zmianę narrator. – Zeszłego roku – to było jeszcze śliczne, 
średniowieczne rzemiosło. A dziś – już wielka fabryka nowożytna45. 

W „wielkiej fabryce nowożytnej” wszystko zależało od techniki. Kaden 
z entuzjazmem i propagandową żarliwością pisał o nowoczesnym wypo-
sażeniu polskiej armii, która za sprawą maszyn wykonała krok w stronę 
nowoczesności: stacje radio napełniają niezmierną dumą nasze wojska. Tak 

38 J. Kaden-Bandrowski: Rozmowa (w:) tegoż: Wiosna 1920, dz. cyt., s. 38.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 39.
41 Tamże, s. 38. Podobne założenia, wyraźnie podszyte myśleniem kolonialnym, patronowały wywodom Kadena zawartym 

w broszurze Rzymianie Wschodu, Warszawa 1928, ss. 25-34.
42 J. Kaden-Bandrowski: W Równem (w:) tegoż: Wiosna 1920, dz. cyt., s. 18.
43 Tegoż: Rozmowa, dz. cyt., s. 38.
44 J. Kaden-Bandrowski: Zagnany koń (w:) tegoż: Wiosna 1920, dz. cyt., s. 67.
45 Tenże: Promień, tamże, s. 23.
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jest, to istna magia!46. Urzeczenie techniką przekładało się na podkreślanie 
jej roli w sukcesach polskiej armii. W Wyprawie wileńskiej jedną z najczęściej 
akcentowanych cech była mobilność wodza, który nieustannie był w ruchu, 
przemieszczał się pociągami i pancernymi samochodami, aby w sposób 
maksymalnie efektywny nadzorować działania podległego mu wojska. Jed-
nak mimo tych usiłowań od jego obecności zależało coraz mniej, bowiem 
rozstrzygająca rola zaczynała należeć do maszyn, które pozwalały prowa-
dzić coraz doskonalszą „rzeź na odległość”. Dlatego Kaden pisał z emfazą 
o „olbrzymiej fali żelaznej” i „ciężkiej naszej artylerii”47 oraz o wchodzących 
w skład „flotylli napowietrznej” aeroplanach 48. Co znamienne, praca ich 
śmigieł miała tak hipnotyzującą moc, że zapatrzony w nie narrator ledwo 
uniknął przypadkowej śmierci podczas rozruchu jednej z maszyn. Podziw 
dla śmiercionośnej techniki dorównywał uwielbieniu dla wodza.

Demobilizacja i Realpolitik
Wkrótce w prozie Kadena zagościł kolejny żywioł – polityka. Wraz z nią 

pojawił się inny, bardziej skomplikowany obraz świata, który wymykał się 
normom wytworzonym na gruncie moralności frontowej, operującej – jak 
się przynajmniej z perspektywy okopów wydawało – klarownymi zasadami 
i podziałami. Jak owa prostota była zwodnicza, miały pokazać pierwsze lata 
po 1918 roku, kiedy niedawni żołnierze spotykali się z obojętnością i nie-
zrozumieniem społeczeństwa, w którym przyszło im żyć po demobilizacji. 
Ślady tych deziluzji rozsiane były po całej ówczesnej literaturze, a zwłaszcza 
w głosach reprezentantów „straconego pokolenia”49. W Polsce jednym 
z  pierwszych jego przedstawicieli był Andrzej Strug, który w Pokoleniu 
Marka Świdy (1925) sporządził długi bilans gorzkich rozczarowań, jakie stały 
się udziałem generacji wcześniej biorącej czynny udział w walce o niepodle-
głość. Okazywało się, że byli wojskowi dość szybko tracili ideały w „mętnej 
wodzie wiośnianych czasów” 50, nie potrafiąc rozeznać się w skomplikowanej 
i dalekiej od klarowności sytuacji panującej na przełomie drugiej i trzeciej 
dekady minionego stulecia. 

Kaden opisał proces erozji tych ideałów w Generale Barczu (1922). Ga-
tunek powieści politycznej stał się idealnym wehikułem do przedstawienia 
skomplikowanych relacji, jakie wytworzyły się w Polsce po 1918 roku51. Kry-
tyczne i pełne polemicznej pasji głosy ówczesnych recenzentów52 sugerowały, 
że był to obraz bardzo nie tylko kontrowersyjny, ale i wyrazisty, w którym 
pisarzowi udało się uchwycić coś ze specyfiki tamtych czasów, nieustannie 
balansujących na granicy wojny i pokoju. Bez wątpienia przenikliwość ta 
wynikała w dużej mierze z faktu, że Kaden często znajdował się w epicen-
trum zdarzeń, które przesądziły o odzyskaniu niepodległości, i był mimo-
wolnym świadkiem dyplomatycznych rozgrywek, jakie prowadził Piłsudski 
oraz związani z nim działacze. Spojrzenie żołnierza, z perspektywy którego 
relacjonował wcześniej rzeczywistość frontową, zostało zwrócone niejako 
w przeciwną stronę, nie na oddziały wroga, lecz na własny obóz. Widziana 
z tej perspektywy polityka – podobnie jak działania wojenne – stawała się 

46 Tamże.
47 J. Kaden-Bandrowski: W Równem, dz. cyt., s. 18.
48 Tenże: Kurz i śnieg, tamże, s. 58.
49 Na temat mitologii „straconego pokolenia” zob. A. Legeżyńska: Chłopcy malowani (piórem Andrzeja Struga i Miroslava 

Krležy). Etiuda komparatystyczna, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 3.
50 A. Strug: Fortuna kasjera Śpiewankiewicza. Warszawa 1958, s. 38.
51 Zob. D. Dobrowolska: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego. Kielce 2000, ss. 8-24 i 57-80.
52 Zob. M. Sprusiński: Juliusz Kaden-Bandrowski..., dz. cyt., ss. 141-147.
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domeną strategii, rządziły w niej nie szczytne ideały, lecz strategiczne posu-
nięcia, tymczasowe sojusze i taktyczne kompromisy.

Pod tym względem Generał Barcz portretował kształtowanie się świado-
mości cynicznej w okresie międzywojnia. Kaden jako jeden z pierwszych 
uchwycił moment przesunięcia się mechanizmów władzy ze sfery militarnej 
w wymiar polityki, a także towarzyszący temu proces erozji idealistycznych 
doktryn, które przegrywały w starciu z pragmatycznym realizmem ery powo-
jennej. W powieści egzemplifikacją takiego stanu rzeczy były losy redaktora 
Rasińskiego, byłego legionisty i pisarza nie do końca potrafiącego rozeznać 
się w niuansach strategii Barcza, który bez większych rozterek poświęcił 
go dla osiągnięcia własnych celów politycznych. Co więcej, wykorzystany 
Rasiński w późniejszej rozmowie z generałem nie czynił mu zbytnich wyrzu-
tów, a wręcz przeciwne: obiecał, że opisze jego losy w książce dla młodzieży. 
Fragment ten sprawiał wrażenie ironicznego komentarza o metaliterackim 
charakterze; pisarze zostali odsunięci od stołu, przy którym zapadały najważ-
niejsze decyzje polityczne, a na pocieszenie wyznaczono im rolę hagiografów. 

Kaden dzielił z najprzenikliwszymi pisarzami epoki intuicyjną wiedzę 
o  tym, że wojna zużyła ludzi walecznych. „Człowiek” ugrzązł na zawsze 
w grobie ze szlamu, rozerwany na strzępy albo okaleczony granatami. Okrut-
nie skończył się mieszczański sen o „całości” i osobowości53. Dostrzegał też 
fakt, że przyszłość będzie należała do osób owej osobowości pozbawio-
nych, a przynajmniej potrafiących w elastyczny sposób dostosować się do 
zmiennych i niejasnych reguł gry, jaką toczyli uczestniczy ery powojennej. 
Pod tym względem Generał Barcz był świadectwem pewnego rozdwojenia: 
z jednej strony była to swoista elegia opiewająca czasy prostych, frontowych 
podziałów, z drugiej natomiast analiza zachowań człowieka, który błyska-
wicznie potrafił zaadaptować się do nowych warunków. Dlatego z dzisiejszej 
perspektywy warto czytać ten utwór nie tylko jako powieść z kluczem54, lecz 
jako dokonaną na gorąco próbę wychwycenia typów ludzkich, od których 
(w mniejszym lub większym stopniu) miały zależeć losy kraju. Ich biografie 
stawały się ważne nie przez podobieństwo do życiorysów rzeczywistych 
postaci, ale ze względu na odbijającego się w nich ducha epoki.

Naczelny wódz zmieniał się w przebiegłego polityka, okopy – w siedziby 
partyjne, bezpośrednie walki – w niekończące się przemowy, rokowania 
z wrogiem – w prowadzone w kuluarach targi. Literatura nowoczesna często 
opowiadała o tej przemianie za pomocą języka degeneracji, zaś rewersem 
tej erozji była coraz powszechniejsza tęsknota za wybitnymi jednostkami, 
które wyłamywałyby się z szarych, demokratycznych ram społeczeństw 
powojennych, zmęczonych własną nijakością. Taka tęsknota za jednostką 
obdarzoną władczą charyzmą, błyskotliwym geniuszem i tytaniczną wolą – 
a więc wszystkim, czego brakowało ówczesnym politykom – dość wyraźnie 
pobrzmiewała w dziełach wielu autorów. Z aprobatą wypowiadał się o tym 
typie postaci Witkacy w esejach (a poniekąd i prozie55), inni z kolei za wcie-
lenie tych cech uznawali Piłsudskiego; w takim tonie pisali m.in. Bruno 
Schulz i (ex post) Witold Gombrowicz56, natomiast Andrzej Strug upatrywał 

53 P. Sloterdijk: Krytyka cynicznego rozumu. Przeł. P. Dehnel. Wrocław 2008, s. 460.
54 M. Sprusiński: Juliusz Kaden-Bandrowski..., dz. cyt., ss. 157 i nast.
55 Zob. M. Pytko: Faszystowskie inklinacje Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacego Theweleitem, Theweleita Witkacym 

(w:) Opowiedzieć (sobie) Polskę. Literackie ślady cezur 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu). 
Red. H. Gosk, P. Sadzik. Warszawa 2016; M. Szybistowa: Brygadier i kwatermistrz, „Teksty” 1976, nr 4-5.

56 B. Schulz: Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego. Wstęp i opr. S. Rosiek. Kraków 1993 oraz W. Gombrowicz: 
Wspomnienia polskie. Kraków 2004, ss. 55-59. Szerzej na temat postaci Piłsudskiego w literaturze międzywojennej zob. 
S. Rosiek: Piłsudski i Piłsudski..., dz. cyt.; W. Wójcik: Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice 
1987; A. Kowalczykowa: Piłsudski i tradycja. Chotomów 1991.



86

w marszałku „jedynego bohatera powieści o Polsce”57. Literacka metafora 
uświadamia, że stosunek do tej postaci jest funkcją różnych narracji, jakie 
wytworzyły się na progu niepodległości. Inflację tych opowieści dostrzegał 
także Kaden, czego wyrazem były słowa, jakie do Rasińskiego skierował na 
pierwszych stronicach major Pyć: Wnet będziemy mieli sto ojczyzn... Zaraz 
wkrótce zrobi się jedna ludowa na prowincji... Druga wojskowa lęgnie się tutaj 
pod kosmatą piersią jedynego na placu pułkownika Dąbrowy... Trzecia gdzieś 
między Radziwiłłowem a Przemyślem, w postaci naszego Barcza, (...) czwarta 
kokosi się w tłustych kłębach wodza wschodu, boskiego Krywułta... Gdzieś na 
Kresach... Piąta w Warszawie. Dodaj do tego byłe koła Sejmowe, wszystkie 
kawiarnie, wszystkie bajzle58. 

Była to krótka lekcja Realpolitik. Rasiński miał odebrać ich jeszcze kilka, 
ale już ta pierwsza uświadamiała przepaść, jaka powstała w niedługim czasie 
między pielęgnującym wzniosłe ideały byłym legionistą a zręcznym graczem, 
który zdawał się mieć świadomość, że posiadanie stałych poglądów jest naj-
większą przeszkodą na drodze do zamierzonego celu. Kaden usiłował w ten 
sposób odsłonić w swojej powieści wiązkę napięć, jakie u progu lat dwu-
dziestych wyznaczały dynamikę życia publicznego, podporządkowanego 
rytmowi raptownych wstrząsów, kryzysów i przesileń. Choć niepodległość 
została już zdobyta, to walka o władzę wciąż trwała i nic nie zapowiadało jej 
rychłego końca, bowiem kilka konkurencyjnych frakcji wciąż ścierało się ze 
sobą. Wojna na froncie stopniowo zamieniała się w utajoną wojnę domową, 
w trakcie której przyspieszonej erozji ulegał żołnierski etos, jaki wykuty zo-
stał na bitewnych polach pierwszej wojny światowej. Wyraźnie wybrzmiało 
to w zakończeniu powieści, kiedy z oblicza Barcza spadła maska cynicznego 
gracza: „Po co tyle mordęgi, tyle życia mojego, cudzego – żeby co?”. Splot żył 
wystąpił mu na skronie. Tajony ogień wewnętrzny buchał teraz jakoby z serca 
czy samego żywota na twarz i ślepił oczy krwawym oparem59. Odpowiedź 
Pycia była w zasadzie równoznaczna z jej brakiem, złożyły się na nią jedynie 
nic nieznaczące ogólniki: Żeby za lat dziesięć, dwadzieścia, z każdą chwilą 
– coraz łatwiej... Pod każdym względem... Więc – żeby tornister był praktycz-
niejszy... Albo – żeby łatwiej znieczulano... Albo – co tam trzeba w sprawie 
uzupełnienia tablicy pierwiastków chemicznych... Albo – żeby, jak będziemy 
wracać kolejką, nie przesiadać się już, a prosto... Ułatwienie – ułatwieni (...)60. 
Kontrast pomiędzy ekspresjonistyczną stylistyką a propagandowym banałem 
ukazywał moment przełamywania się dwóch typów władzy i odpowiadają-
cych im typów ludzkich. „Tajny ogień wewnętrzny” Barcza gasł w zetknięciu 
z „ułatwianiem”, czyli pozbawioną głębszego sensu tyradą Pycia, która była 
zapowiedzią „nowego” języka polityki. 

„Rodzina żołnierska”
Kaden był uważnym obserwatorem transformacji władzy wojskowej w po-

lityczną. Dokonywała się ona wraz z erozją symbolicznego uniwersum, na 
jakim wspierała się ta pierwsza, ustępująca pod naporem zupełnie innych 
realiów w czasach powojennych. Dotyczyło to nade wszystko figury wodza, 
która zajmowała centralne miejsce w dyskursie wojennym, zaś w czasach 
pokoju stawała się trudna do pogodzenia z normami narzucanymi przez 
porządek demokratyczny. Rewersem takiego stanu rzeczy była tęsknota 

57 A. Strug. Pokolenie Marka Świdy. Warszawa 1958, s. 339.
58 J. Kaden-Bandrowski: Gererał Barcz. Warszawa 1923, s. 14.
59 Tamże, s. 514.
60 Tamże, ss. 514-515.
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za klarowną i łatwą do wytłumaczenia moralnością żołnierską oraz przy-
świecającym jej etosem, który wydawał się przeciwieństwem politycznego 
rozproszenia z początku lat dwudziestych. 

W takim kontekście Kaden postrzegał przewrót majowy. Wyraźnie 
doszło to do głosu w tekście Przed Belwederem 1927, będącym zapisem 
przemowy wygłoszonej 19 marca 1927 roku, czyli w dniu imienin Józefa, 
które – począwszy od tego roku – stały się jednym z kluczowych punktów 
w kalendarzu świąt państwowych: Oficjalnie na ulicach, w szkołach, urzędach 
manifestowano (...) radość i przywiązanie do Piłsudskiego, składano życzenia 
i hołdy wierności, odbywano capstrzyki i pochody, wysyłano solenizantowi 
tysiące listów (...), wpisywano się do ksiąg pamiątkowych w urzędach61. Tekst 
Kadena był świadectwem przejęcia „kultu Piłsudskiego” przez sanacyjnych 
propagandzistów, którzy uczynili go jednym z kluczowych elementów bu-
dowanej przez siebie ideologii państwowej. W dalszej perspektywie było to 
równoznaczne z zawłaszczaniem przestrzeni pamięci, głównie najnowszej 
historii, przez piłsudczyków, a w konsekwencji – z nierównym traktowaniem 
zasług różnych formacji wojskowych i oficerów oraz faworyzowaniem legio-
nistów i wyraźnym dyskredytowaniem innych żołnierzy62. 

Tak właśnie było w przemówieniu Kadena. Wytyczał on wyraźną granicę 
między „rodziną żołnierską” a resztą społeczeństwa, zaliczając do tej pierw-
szej wszystkich, którzy toczyli boje od chwili wystąpienia Piłsudskiego na are-
nę historii63. Ich obecność pod Belwederem miała być nie tylko manifestacją 
poparcia dla polityki prowadzonej przez marszałka, ale też demonstracją 
trwałości więzów wytworzonych w trakcie walk o niepodległość: Przyszliśmy 
tu ci sami zawsze, w jedno zawsze wierzący, gdyby wszystko zawiodło – w wiel-
kość naszego Wodza. Wielkości tej uczyliśmy się w polu, pośród bitew oraz na 
tych rozstajnych drogach życia państwowego, gdzie wybierać najtrudniej64. 
Między patetycznymi wierszami Kaden sformułował dość klarowne prze-
słanie: to wojskowi wywalczyli niepodległość i właśnie oni powinni być za 
nią odpowiedzialni, zaś wierność wodzowi winna być trwalsza niż wierność 
prawom, jakie obowiązywały w odrodzonym kraju. Mówiąc najkrócej: była 
to apologia puczu.

Koncentracja na figurach militarnych wyznaczyła także ramy późniejszej 
publicystki Kadena. Posługiwał się nią przy różnych okazjach, na przykład 
gdy bezpardonowo bronił nawet najbardziej kontrowersyjnych posunięć 
sanacyjnych władz, jak choćby uwięzienia polityków opozycji w Brześciu. 
W odpowiedzi na zarzuty wysunięte przez Antoniego Słonimskiego pisał: 
obóz nasz jest obozem walki, cierpienia i ofiary. Gdy więc widzę, że pod wła-
dzą ludzi tego obozu miały się stać rzekomo rzeczy straszne, którym trudno 
dać wiarę, a ludzie, pod których władzą owe rzeczy stać się miały, mówią, 
że sprawę zbadają i zbadawszy dadzą odpowiedź – spokojny jestem w swym 
sumieniu65. Ów spokój wynikał z niezachwianej wiary w słuszność posunięć 
Piłsudskiego, pod piórem Kadena urastającego do rozmiarów nadczłowieka, 
jak miało to miejsce w tekście Twórca nowych wartości, który był swoistą 
hagiografią „na eksport”, prezentowaną podczas odczytów w miastach nie-
mieckich w 1935 roku. Na zarzuty, że w Polsce panuje dyktatura, odpowiadał, 
że owszem, panuje, ale jest to dyktatura bez żadnych odznak, bez żadnych 

61 A. Kaliszewski: Bagnet i pióro..., dz. cyt., s. 198.
62 I. Luba: Duch romantyzmu i modernizacja..., dz. cyt., s. 295.
63 J. Kaden-Bandrowski: Pod Belwederem (w:) tegoż: Pod Belwederem. Warszawa 1936, s. 9.
64 Tamże, s. 10.
65 Literatura a Brześć, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 4. 
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rózg liktorskich, żadnych mieczów i innych widomych groźnych znaków. To 
jest ta dyktatura osobliwa, wcielona w przedziwnego Człowieka, który walczył 
o dobro zawsze, nie wiedząc, co to zemsta, i który gdziekolwiek stanął, gdzie-
kolwiek czegokolwiek tknął, natychmiast sprawiał, że gdzie On, tam źródło 
prawdy i odpowiedzialności wobec losów ojczyzny wynikało66. 

Wódz zamieniał się w dyktatora, zaś wojenne wspomnienia stawały się 
częścią polityki historycznej. Jej wyrazem były teksty wspomnieniowe, 
w których pisarz sięgał po różne aspekty dyskursu wojennego. Widać to 
w licznych tekstach o charakterze biograficznym (i autobiograficznym), 
określanych mianem „portretów legionistów”, „portretów literackich”, „me-
dalionów-epitafiów” bądź po prostu „sylwet” i „nekrologów”67. Poetyka tych 
gatunków, oparta na apoteozie i heroizacji, była dodatkowo wzmacniana 
przez sferę wartości, do których Kaden nieustannie odwoływał się w swojej 
publicystyce od czasu pierwszej wojny światowej. Była to m.in. idea brater-
stwa, potęgowanego przez brak zrozumienia wśród cywilnych rodaków, czy 
patriotyczna i legionowa symbolika. Wszystkie te wartości zostały zaakcen-
towane w przedmowie do drugiego wydania Piłsudczyków, gdzie znalazła 
się nie tylko wzmianka o tragicznym, a zarazem radosnym okresie wojowania 
polskiego, lecz również podkreślenie wyjątkowej roli, jaką odegrała w dzie-
jach polskiego narodu tytułowa formacja, wynoszona do rangi wzoru do 
naśladowania dla przyszłych pokoleń: O cóż to walczyć będą owe pokolenia? 
Gdy nas nie stanie, gdy już zarośnie droga naszych trudów, gdy się wyrówna 
przepaść, którą wyrównać trzeba było naszym cierpieniem!?68. A w innym, 
napisanym na krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej tekście 
(Przyszłość), Kaden zwracał się do wkraczającej w dorosłe życie młodzieży: 
Mówimy Wam, że jesteśmy pokoleniem Piłsudskiego, a gdy wymrzemy, skończy 
się pokolenie Piłsudskiego i zacznie nowe, inne, którego nazwy niepodobna 
odgadnąć jeszcze. My pokolenie walki, a wy może budowy, my pokolenie 
karabinu, wy żelazobetonu. My jesteśmy pokoleniem walki Piłsudskiego, wy 
pokoleniem jego zwycięstwa69. 

 „Pokolenie zwycięstwa Piłsudskiego” miało się okazać pokoleniem 
Kolumbów. Metrykalnie należeli do niego synowie pisarza70, o których 
wyjeździe do szkoły podchorążych traktował tekst Powinność z tomu Wspo-
mnienia i nadzieje (1938). Próżno w nim szukać tytułowych „nadziei” na 
to, że przyszłość będzie należała do „pokolenia żelbetonu”, modernizacyjne 
hasła uległy niemal całkowitemu wyciszeniu, na plan pierwszy zaś wysunięte 
zostało pesymistyczne przekonanie o nadchodzącej wojnie, która będzie 
nieuchronną konsekwencją fiaska negocjacji między rządami zwaśnionych 
państw. W obliczu tych przeczuć narratorem targała ambiwalencja. Z jednej 
strony z dumą przyznawał, że rytm kroku jego synów odmienił się i zamienił 
w „szorstki krok żołnierzy”71, oni sami zaś stali się „molekułami w ciele woj-
skowej ojczyzny”72. Z drugiej natomiast wyrażał obawę o ich losy, ponieważ 
był przekonany, że nadchodzący konflikt będzie o wiele bardziej śmiercio-
nośny i totalny aniżeli ten, w którym przyszło mu brać udział. My, dawni 
żołnierze wielkiej wojny światowej – pisał w tym duchu – nie rozumiemy 

66 J. Kaden-Bandrowski: Twórca nowych wartości (w:) tegoż: Pod Belwederem, dz. cyt., s. 43.
67 Por. M. J. Olszewska: Wojna nowoczesna, dz. cyt., ss. 162 i nast; A. Kaliszewski: Bagnet i pióro..., dz. cyt., s. 147.
68 J. Kaden-Bandrowski: Wbrew wszystkiemu za wszystko (w:) Piłsudczycy (wyd. 3. rozsz.). Warszawa 1936, s. 15.
69 Tenże: Przyszłość (w:) tegoż: Wspomnienia i nadzieje. Warszawa 1938, s. 122.
70 Bliźniacy Andrzej i Paweł urodzili się w 1920 roku, pierwszy z nich zginął podczas powstania warszawskiego, drugi 

  – niespełna rok wcześniej podczas akcji Armii Krajowej w stolicy. 
71 J. Kaden-Bandrowski: Powinność (w:) tegoż: Wspomnienia i nadzieje, dz. cyt., s. 137.
72 Tamże, s. 142.
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prawie dzisiaj słowa „uzbrojeni”. Jakie to będą grady stali, lecącej z nieba, jaka 
zaraza, gazami pełzająca po ziemi, jakie pioruny pośród fal oceanu73. Wyobra-
żenie nadchodzącej apokalipsy sprawiało, że pisarz przyglądał się własnym 
synom i ich potencjalnym losom z dwóch skrajnie odmiennych perspektyw: 
rodzicielskiej i obywatelskiej, czy też raczej: cywilnej i żołnierskiej. Choć ta 
pierwsza była mu o wiele bliższa, to odsuwał ją od siebie pesymistycznym 
aforyzmem: Cóż znaczy wszelka czułość czy tkliwość w obliczu losu? Tyle, co 
pajęczyna wobec granitu74.

Aleksander Wójtowicz

73 Tamże, s. 131.
74 Tamże, s. 134.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego 13.08.1933 r. w Zamościu.  
Fot. ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
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JAROSŁAW CYMERMAN

Politycznie jestem piłsudczykiem1 – pisał Józef Czechowicz we wrześniu 
1932 roku do Mariana Czuchnowskiego, jednoznacznie deklarując swoje 
polityczne zapatrywania. Natomiast według Janiny Broniewskiej podczas 
rozmowy, jaką odbyła ona z autorem nuty człowieczej, gdy zatrudniona 
została w Wydziale Wydawniczym Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w  Warszawie, na jej uwagę, że endeki endekami, ale wcale mi nie milsza 
wasza sanacja, Czechowicz miał odpowiedzieć: Żadnych rzeczy niegodnych 
i niezgodnych z własnymi przekonaniami nie musisz pisać. O „dziadku” służę 
wyręką. I to z przekonaniem. Na każdą galówkę2. I rzeczywiście pisał o mar-
szałku „z przekonaniem” w zasadzie przez całe życie.

Pierwsze bezpośrednie spotkanie z „Brygadierem” Czechowicz uwiecznił 
w opublikowanym w 1936 roku wspomnieniu Dawna chwila. Opisał w nim, 
jak pewnego „upalnego dnia sierpniowego” 1915 roku, stojąc w cieniu lubel-
skiego kościoła „Panien Brygidek” (zwanego dziś „powizytkowskim”), miał 
okazję zobaczyć dorożkę wiozącą niezwykłego pasażera: Zza zgarbionych 
pleców dorożkarza – dym. Pasażer palił papierosa. Dym to strużka sinawa, 
ginąca bez śladu w białym upale południa. Strużka wychodziła spod ciemnych 
wąsów, sączyła się – o dziwo – wzwyż, ponad krzaczaste brwi, zwiewnym 
floresem omijała orzełka na maciejówce i wtedy dopiero rozwiewała się nagle, 
bezpowrotnie. Pasażer był w szarym mundurze legionowym, w sztylpach, jak 
wielu oficerów wielkiej wojny. Lecz choćby był w najlichszym odzieniu człowie-
ka z tłumu – poznałbym go. Nieraz z bratem oglądałem ukrytą w okładce ła-
cińskiego słownika podobiznę Brygadiera. Patrzyłem, oparty dłonią o chłodny 
dzwon. Musiało się coś stać? Musiało. Stało się tak niewiele: dorożka brudna 
i obdarta wiozła ulicą kogoś, kto palił papierosa. Ale patrzyłem długo i uważ-
nie, aby zapamiętać to pierwsze spotkanie. Z wyspy skarbów, z cienia kościoła, 
z niepamięci chłopięctwa chciałem utrwalić w sobie to – historię3.

Wspomniany w tym fragmencie brat poety Stanisław należał do ochotni-
ków, którzy po wkroczeniu w 1915 roku beliniaków do Lublina wstąpili na 
fali patriotycznego uniesienia do Legionów. Sam poeta w znanym wierszu 
autoportret z tomu ballada z tamtej strony, przedstawiając swego brata jako 
jednego z tych, którzy „wyrwali go ze snów dzieciństwa”, użył słów: „taki 
duży piłsudskiego żołnierz”.

Inny przykład autentycznej fascynacji postacią marszałką znaleźć można 
w liście z 15 sierpnia 1929 roku wysłanym do Kazimierza Miernowskiego 
z Berezy Kartuskiej, gdzie Czechowicz odbywał służbę wojskową w szkole 
podchorążych. W liście tym poeta opisywał między innymi stosunek swoich 
kolegów do komendanta i jednocześnie wspomniał o pewnym interesującym 
szczególe: W drużynie mojej obecnej i w tej, w której byłem uprzednio, nastrój, 
niestety, bardzo nie legionowy. Tej wściekłej młodzieży drobnoburżuazyjnej nie 
1 J. Czechowicz: Pisma zebrane, t. 8, Listy. Oprac. T. Kłak. Lublin 2011, s. 199.
2 J. Broniewska: W ZNP (w:) Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i opracował S. Pollak. Lublin 1971, 

s. 381.
3 J. Czechowicz: Dawna chwila (w:) tegoż: Pisma zebrane, t. 4, Proza. Red. T. Kłak, Lublin 2004, s. 81.
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można powiedzieć nazwiska Piłsudski, bo im się robi niedobrze. Jeśli zobaczą, 
że ja, aczkolwiek luźno z legunami związany, przywiozłem ze sobą fotografię 
„dziadka”, to mnie zjedzą4.

Jakie były przyczyny tego uwielbienia, które sprawiło, że podchorąży Cze-
chowicz zabrał ze sobą do wojska fotografię Piłsudskiego? Można oczywiście 
snuć przypuszczenia, że dla chłopaka, który w wieku zaledwie dziesięciu lat 
stracił ojca, marszałek był postacią rekompensującą ów brak. Wydaje się jed-
nak, że od takich trudnych do udowodnienia psychologicznych motywacji 
znacznie ważniejsze było to, iż postać Piłsudskiego kojarzyła się chłopcom ze 
społecznych nizin, którzy wchodzili w dorosłość w pierwszych latach Polski 
niepodległej, z wiarą w projekt emancypacyjny, a tych nadziei „młodzież 
drobnoburżuazyjna” nie mogła podzielać. Oto przed młodzieżą urodzoną 
w biednych chałupach czy suterenach pojawiała się możliwość zdobycia 
wykształcenia, poprawy losu, a nawet i wejścia w krąg elit nowo powstałego 
państwa (co zresztą stało się udziałem autora nuty człowieczej).

Trudno się zatem dziwić, że Józef Czechowicz debiutował jako poeta 
dwuczęściowym utworem poświęconym właśnie twórcy Legionów. Wiersz 
Piłsudski (Na brwiach – nagłych jak ciosy...) ukazał się w wydanej w 1924 
roku przez lubelski Dom Wydawniczy Franciszek Głowiński i spółka an-
tologii Józef Piłsudski w poezji. Natomiast pierwsza część tego utworu, jako 
samodzielny tekst, została wydrukowana w „Expressie Lubelskim” 11 sierp-
nia 1924 roku, a więc w czasie, gdy w ramach obchodów dziesiątej rocznicy 
czynu legionowego do Lublina przybył na dwa dni sam marszałek. Liryk 
ten powstał najprawdopodobniej rok wcześniej – 15 lipca 1923 roku – tak 
przynajmniej wynika z daty zapisanej na jednym z zachowanych rękopisów.

Znacznie bardziej znany jest inny utwór Czechowicza o takim samym 
tytule, zaczynający się od słów: śnieżne konie śnieżyca po świętym marcinie. 
Tekst ten powstał jesienią 1928 roku, a po raz pierwszy opublikowany został 
jeszcze w tym samym roku na łamach miesięcznika „Droga”, redagowanego 
przez Wilama Horzycę – kolejnego piłsudczyka, który odegrał bardzo ważną 
rolę w życiu lubelskiego poety. Jak wspominał sam autor w liście do Mier-
nowskiego z grudnia 1928 roku, wiersz ów został napisany „na zamówienie”. 
4 J. Czechowicz: Pisma zebrane, t. 8, Listy, dz. cyt., s. 99.

Grupa legionistów 1. Pułku Piechoty w Pomiechówku w kwietniu 1917 roku. 
W górnym szeregu w środku stoi Stanisław Czechowicz. Fotografia z książki 
Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) 

w XXX-lecie 1906-1936.
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Niemniej jednak wyróżniał się bardzo pozytywnie na tle innych podobnych 
liryków Czechowicza o okolicznościowym charakterze. Poeta miał najpew-
niej tego świadomość, skoro włączył go do tomu dzień jak co dzień, a później 
także do zbioru ballada z tamtej strony.

Obok tych dwu wierszy lubelski poeta opublikował jeszcze cały szereg tek-
stów literackich związanych z Józefem Piłsudskim – m.in. wiersz Słuchajmy 
Zygmunt dzwoni5 czy cytowane już wspomnienie Dawna chwila. Ponadto 
z okazji imienin marszałka 19 marca 1932 roku o godz. 12.00 w sali kina 
„Corso”, mieszczącego się przy ulicy Radziwiłłowskiej w Lublinie, wysta-
wione zostały napisane przez Czechowicza „obrazki z życia legionowego 
w trzech odsłonach” pt. 19-go marca 1915 roku6. Tekst „obrazków” nie za-
chował się. Osobną, dość liczną grupę utworów, w których pojawia się postać 
marszałka, są wiersze i opowiadania dla dzieci, drukowane przede wszystkim 
na łamach „Płomyka” i „Płomyczka”, takie jak: Ziemia Wieszcza i Wodza7, 
Miasto pana Marszałka8, Dzień imienin9, Do Wilna10, Z dziejów harcerstwa11, 
W kinie12, Żałobna rocznica13, W Belwederze14, Łanie15.

Znaczna większość opublikowanych przez Czechowicza tekstów poświę-
conych Piłsudskiemu pisana była w związku z bieżącymi potrzebami redak-
cji, w których poeta pracował, stąd literacka wartość tych utworów nie zawsze 
jest najwyższa. Nie dotyczy to jednak obu wspomnianych wierszy noszących 
tytuł Piłsudski. Zarówno młodzieńczy debiut poetycki z 1924 roku, jak i liryk 
cztery lata późniejszy można z całą pewnością umieścić w głównym nurcie 
poezji Czechowicza. Nawiasem mówiąc: podobnie jest w przypadku wielu 
innych wierszy poświęconych postaci marszałka pisanych przez wybitnych 
poetów – trudno przecież uznać tego rodzaju teksty pióra Jana Lechonia, 
Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego czy Józefa Łobodowskiego za 
przejaw okolicznościowej grafomanii.

Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu z tekstów Czechowicza – opublikowa-
nemu w całości w antologii wydanej przez Franciszka Głowińskiego w 1924 
roku. Utwór podzielony został na dwie dość znacząco różniące się części. 
W pierwszej postać marszałka ukazana została na tle spokojnego polskiego 
krajobrazu, „umajonej Litwy”:

Poza nim sad kwitnący i ule w szeregu,
Za sadem – łan wysoki i srebrne jezioro.
Słodką, polską melodię od brzegu do brzegu
Nucą fale piaszczystym kolejowym torom16.

Od tego tła Piłsudski wyraźnie się odcina, tkwi w nim jakaś przyczajona 
siła mocno kontrastująca z otoczeniem – widać to już w pierwszym wersie, 
w którym mowa o tym, że na brwiach – nagłych jak ciosy – leśna milczy głu-
sza. Komendant śni („może o berle”), ale jednocześnie jego „twarz się świeci 
zapałem”, wargi „tchną żaru powiewem”, a w oczach – „jak w perle” – odbija 

5 Wiersz ten poeta opublikował pod pseudonimem Henryk Zasławski w wydanej w Katowicach w 1936 roku antologii 
„Jego za grobem zwycięstwo”. Wiersze o najlepszym synu ojczyzny i jej wodzu marszałku Józefie Piłsudskim 5 XII 1867 – 12 
V 1935, ułożonej przez „Jotka” (Józefa Karpińskiego). Przedruk wiersza w tym numerze „Akcentu” (zob. s. 341).

6 Zob. Akademia „Legionu Młodych”. „Kurier Lubelski” 1932, nr 80.
7 „Płomyk” 1934/1935, nr 16, opowiadanie podpisane kryptonimem „H. Z.”.
8 „Płomyczek” 1935/1936, nr 19, wiersz opublikowany pod pseudonimem „Henryk Zasławski”.
9 „Płomyczek” 1935/1936, nr 27, wiersz opublikowany pod pseudonimem „H. Zasławski”.
10 Wiersz ukazał się drukiem (w:) B. Kubski i S. Dobraniecki: Na zagonie. Czytanki polskie dla III klasy szkół powszechnych 

1 stopnia. Kurs B. Lwów 1937, s. 128.
11 „Płomyk” 1935/1936, nr 1.
12 „Mały Płomyczek. Tygodnik dla dzieci szkół miejskich” 1935/1936, nr 11.
13 „Płomyk” 1935/1936, nr 35, wiersz podpisany kryptonimem „H. Z.”.
14 „Płomyk” 1935/1936, nr 37, opowiadanie opublikowane pod pseudonimem „Henryk Zasławski”.
15 Opowiadanie opublikowane zostało po raz pierwszy (w:) J. Dańcewicz, B. Kubski, S. Maykowski: Światło w chacie. 

Podręcznik do nauki języka polskiego dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia. Kurs B. Lwów 1938, ss. 287-289.
16 J. Czechowicz: Piłsudski [I: Na brwiach – nagłych jak ciosy...] (w:) tegoż: Pisma zebrane, t. 1, Wiersze i poematy. Oprac. 

J. F. Fert, Lublin 2012, ss. 9-10 (wszystkie cytaty wg tego wydania).
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się najprawdopodobniej cierpienie. Jest w tym milczeniu coś niepokojącego, 
świadczy ono o jakimś zastoju, niemocy, poczuciu klęski, wreszcie – śmierci:

Chyba wieńce powiędły, Nike uleciała,
A wichura wiosenna z słońca i zapachu
Orlich marzeń majaki i zwidy porwała,
By je utulić w grobie z bursztynu i piachu.

Podmiot mówiący zaczyna wątpić w siłę tytułowego bohatera – dlatego 
pyta: Czy ty niemoc mu dajesz, umajona Litwo?... / Czy zasłuchał się w serce 
złotej pieśni pszczelej?... W ostatnich wersach pierwszej części utworu okazuje 
się, że była to tylko cisza przed bitwą, bo Piłsudskiemu dłoń twardą (...) chło-
dzi klinga karabeli. W drugiej części widzimy już postać marszałka w ruchu, 
w drodze. Nie jest to jednak triumfalny pochód, a „żałobny marsz” – ciszę 
rozpraszają tylko szloch i „drzewa miejskie”, które „jak sztandar łopocą”. 
Walka Piłsudskiego polega bowiem na ciągłym mierzeniu się ze śmiercią 
i goryczą porażki:

Noc każda wypłakuje ci żałobne marsze
i każda cię okrywa ostatnim całunem.
Ku śmierci droga twoja. Splamiono twe tarcze,
a na uczcie przedzgonnej pojono piołunem.

Podobne spojrzenie na Piłsudskiego znaleźć można w napisanym przez 
Czechowicza wierszu Słuchajmy Zygmunt dzwoni, w którym dźwięk tytu-
łowego dzwonu – jako swego rodzaju testament marszałka (utwór powstał 
już po 1935 roku) – skonfrontowany został z oznakami śmierci: „srebrną 
buławą” i pogrzebowymi wieńcami „pachnącymi w podziemiu cichem”. Po-
jawiające się na początku liryku z 1923 roku „berło” oraz umieszczona w za-

Rękopis wiersza Piłsudski z 1923 roku. Z archiwum Muzeum Józefa Czechowicza 
w Lublinie.
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kończeniu wzmianka o koronowaniu stanowią rodzaj klamry i jednocześnie 
świadczą o tym, że młodziutki Czechowicz wiązał postać Piłsudskiego z ideą 
monarchii, która stanowić miała gwarancję nie tylko politycznego, ale także 
etycznego, a nawet metafizycznego ładu. W ogóle w utworze tym interesująco 
zderzony zostaje tradycyjny, sarmacko-romantyczno-młodopolski jeszcze 
sztafaż („berło”, „klinga karabeli”, „złota pieśń pszczela”, „okrywa cię ostatnim 
całunem”, „zgasły gwiazdy twoje, orle płowy”, „gloria (...) wskrześnie”, „bramy 
tryumfalne z czarnych tęcz”) z oddechem nowoczesności („kolejowy tor”, 
„samochodu pudło, lśniące jak lakierki”). Zwłaszcza to ostatnie porównanie 
wydaje się pochodzić z innego – kojarzącego się już z futuryzmem i awan-
gardą – porządku. Potwierdzeniem wydaje się pokreślony fragment zapisany 
na odwrocie rękopisu tego wiersza, stanowiący najpewniej zarzuconą wersję 
drugiej części utworu lub jej kontynuację (rękopis ten przechowywany jest 
w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie):

<Masz wiernych sobie ludzi w zaułkach i kątach,
Nędzarzy rozmarzonych o sławie i Tobie
Wśród nich imię rozbłysłe w <bojowych> bitewnych zawrotach
Powtarzają>

Nędzarze pamiętają oczu szarych lśnienia
Nad samochodu cielskiem czarnem, jak lakierki
I w sercu <swojem> prostem noszą o Tobie marzenia
Wśród swoich nędz i włóczęg <kr[wawej]> smutnej poniewierki

<Nędzarze>
<Wychudli, usmoleni na rogu bulwaru>
<Dyskutują nad> <Gdy ciemność zaciemnieje w ulicach bez kresu>

Czekają na Twój przyjazd od samego rana
I gdy przyjeżdżasz – patrzą na Ciebie jak w tęczę17

W cytowanym fragmencie „samochód” i „lakierki” – symbole luksusu – 
zestawione zostają z „nędzarzami rozmarzonymi o sławie i Tobie”, „wy-
chudłymi, usmolonymi, na rogu bulwaru”. Tym samym poeta przypomina 
o ważnym elemencie legendy Piłsudskiego, jaki stanowiły jego socjalistyczna 
przeszłość i zaangażowanie w walkę o poprawę losu najuboższych warstw 
społecznych.

Drugi z wierszy Czechowicza poświęconych Piłsudskiemu powstał – jak 
wcześniej wspomnieliśmy – w 1928 roku, a więc po przewrocie majowym. 
Marszałek nie czekał już zatem jak w 1923 roku na „koronowanie cichej (...) 
poniewierki”, ale stał się kreatorem, aktywnym budowniczym i jednocześnie 
filarem rozwijającego się państwa. Autor nuty człowieczej zaczyna swój utwór 
od przypomnienia śnieżnych koni śnieżycy po świętym marcinie (czyli po 
11 listopada 1918 roku), kiedy to „zamieć dom tratowała”, ale „dom mocny 
wytrwał” – słowa te dotyczą najpewniej burzliwych lat 1918-1921, a być może 
i politycznych zawirowań, jakie miały miejsce w kolejnych latach aż do maja 
1926 roku. Następne strofy, oparte na konstruktywistycznych metaforach 
(chwilami bardzo przypominających poezję Juliana Przybosia), przywołują 
przekształcony obraz sielskiej Polski, podszyty jednak rozpaczą i poczuciem 
klęski, której źródłem był upadek powstania styczniowego:

pryzmaty dachów tkwiły na wonnych ścian zrębie
dachy strzegły i drzwi i serca okiennic

17 Cyt. za J. Czechowicz: Pisma zebrane, t. 2, Wiersze i poematy. Utwory niepewnego autorstwa lub przypisywane poecie. 
Dodatek krytyczny. Oprac. J. F. Fert, Lublin 2012, s. 76.
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ganek raźnie skrzykiwał do siebie gołębie
prowadząc na ogródek ze sosnowej sieni

jezioro sine wolno szło do brzegu
usypiając fale jak dzieci
w domu dzieci bez kołysek kołysał spod śniegów
jęczący nieustannie rok 63

W kolejnych wersach tym romantyczno-nostalgicznym obrazom przeciw-
stawiona zostaje wizja ekonomicznego rozwoju, który „przekreśla pozycję 
starej rozpaczy”, jednocześnie jednak za chwilę pojawia się akcent niepokoju 
w postaci pytania, czy można poprzestać wyłącznie na „organizowaniu cyfr”, 
czy rozpędzona kapitalistyczna gospodarka jest rzeczywiście najlepszą od-
powiedzią na „jęczący nieustannie rok 63”:

inny teraz rok czoło marszczy się inaczej
rusztowania maszty na 20 pięter mur
czerwony ołówek to polityki karabin

Rękopis zarzuconej drugiej części utworu Piłsudski z 1923 roku.  
Z archiwum Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.
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przekreślił pozycję starej rozpaczy
organizować cyfry znaczy prowadzić szturm

czyżby koniec na akcjach gumy i jedwabiu
ile milionów rocznie bluzgają nafciane wieże
iloma miliardami fabryki gwiżdżą i rżą

W tym właśnie miejscu następuje swego rodzaju przełamanie w postaci 
krótkiego, mocno brzmiącego dystychu, w którym zawiera się dobitna su-
gestia, że tytułowy bohater nie mieści się ani w romantyczno-nostalgicznym 
porządku, ani w sucho „zorganizowanych cyfrach”:

a jego nie zmierzyć
on jest on

Opisując postać marszałka, Czechowicz wraca do znanego z poprzedniego 
wiersza motywu śmierci, przywołanego w słowach: nie deszcz kwiecia cze-
remchy siny mundur oblepił / krzyżów orderów gwiazd na piersiach jezioro 
więc srebrno. Kolor siny i srebrny to u lubelskiego poety niemal zawsze barwy 
kojarzone z umieraniem. Poza tym według bliskiej autorowi Piłsudskiego 
tradycji ludowej symbolem śmierci była również czeremcha – wierzono, 
że jeśli krzew ten wyrośnie na czyimś grobie, spoczywający w nim czło-
wiek potrzebuje modlitwy i pamięci innych. Owej siności i srebru śmierci 
przeciwstawione zostaje „serce”, którym zagrano „na mapach jak czerwoną 
kartą” i które stukało, dopóki mu nie otwarto. We fragmencie tym pojawia się 
jednocześnie nawiązanie do ewangelicznego zapewnienia Jezusa „stukajcie, 
a będzie wam otworzone”, jak i aluzja do „kołatania” „do waszych serc, do 
waszych kies” z Pierwszej Brygady.

W dwóch ostatnich częściach wiersza autor Kamienia ponownie przywo-
łuje wydarzenia z 1918 roku (działa bagnety nike to było 10 lat / przygasły wy-
buchy śmierć ogniste smugi grzywy), konfrontując je z pokojowym rozwojem:

westchnieniem maszyn w tęgim znoju
oddychają za miastem niwy
domy ceglane chaty łakną chleba pokoju

Gwarantem i filarem postępu jest „belweder (...) dom stary biały jak 
księżyc”:

dwoje w nim oczu a tyle światła
patrz nocą na tym domu widać jak ziemia cięży
tam dźwiga ją na barach atlas

O ile mitologiczny Atlas podtrzymywał niebo, o tyle u Czechowicza 
mieszkaniec Belwederu dźwiga na barkach ziemię. Obraz ten nie tylko 
stanowi przykład heroizowania postaci Piłsudskiego, ale może być także 
świadectwem charakterystycznego dla ówczesnej twórczości autora Poema-
tu o mieście Lublinie (chodzi o przełom lat 20. i 30.) odrzucania porządku 
nadprzyrodzonego. Ponadto pobrzmiewa tu nuta filozofii Fryderyka Nietz-
schego, którego młody Czechowicz bardzo chętnie czytywał. W tym właśnie 
czasie powstał wiersz legenda, w którym lubelski poeta deklarował:

wzdychają miłością piersi
nie doczekasz się niebo przemian
niech się wiersz łamie jak pierścień
przybywaj ziemio
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ziemia skała glina
a ja to mięśnie i kościec
kończy się co się zaczyna
nie może być jaśniej i prościej

W tym samym tomie dzień jak co dzień z 1930 roku znaleźć można wiersz 
do tereski z lisieux, w którym do przywołanej w tytule świętej poeta zwracał 
się z ironią i goryczą:

odejdź teresko
na swoją wysoką steczkę
niech tam na niebie będzie święto niebiesko
pozostanę niedoli dzieckiem

nie anioł ale ziemic
nie chcę błogosławić
z wieków i chwil wydzieram krzyk

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, że na wizerunek marszałka 
przedstawiony w utworze z 1928 roku mogły wpłynąć poglądy redakcji 
czasopisma, na zamówienie którego tekst ten powstał, czyli wspomnianego 
miesięcznika „Droga”, wydawanego przez Wilama Horzycę. W cytowanym 
już liście do Kazimierza Miernowskiego z grudnia 1928 roku Czechowicz 
wspominał, że pokazał swój wiersz o Piłsudskim i miał satysfakcję widzieć, jak 
pewien stary piłsudczyk płakał czytając rękopis18. Tadeusz Kłak przypuszcza, 
że płakać mógł właśnie Horzyca. Kto wie, czy redaktor „Drogi” nie znalazł 
w tym utworze dokładnego odbicia swoich własnych przekonań, które opi-
sał w książce Dzieje Konrada, nawiązując do Karmazynowego poematu Jana 
Lechonia: Cień, który nawiedzał poetę, opowiadał mu wiele o tych chwilach, 
gdy się było naczelnym wodzem bez armii, pierwszym generałem i ostatnim 
żołnierzem w jednej i tej samej osobie, gdy przechodziło się pod jarzmem 
jednego upokorzenia, by zaraz zostać rozpiętym na drugim, jak na krzyżu. 
A jednak zawsze, na dnie najokrutniejszej nędzy narodowej, czuło to serce, 
gotowe wszystkie przysięgi spełniać i wszystkie łamać, że przez nie płynie wielki 
i żywy strumień dziejów, że tu, nie gdzie indziej, odbywa się historia. I w tym 
ogniu świadomości i odpowiedzialności za dzieje jest wielkość Piłsudskiego. (...) 
Bo Piłsudski to nie fakt fizyczny: to idea, to możliwość każdego Polaka, ale tylko 
możliwość. Lecz on sam przestał być swą własną możliwością; on jest swym 
urzeczywistnieniem, tym zawsze był, odkąd poczuł się twórcą, a nie nędznym 
widzem dziejów, i dlatego przerósł w Polsce wszystko. I takim właśnie pełnym 
człowiekiem, który wbrew losom dokonał siebie i dlatego jest sprawcą dziejów, 
takim widział go w snach swoich Lechoń. Któż to z nim szarym równać się 
może w tej przyziemnej Polsce?19.

Wydaje się, że taki przykład „pełnego człowieka”, będącego wzorem, jak 
walczyć z wszelkimi ograniczeniami, Piłsudski mógł stanowić również dla 
Józefa Czechowicza – literata, nauczyciela i dziennikarza, który nigdy do 
końca nie zapomniał, że był synem pary folwarcznych robotników z Gar-
bowa, urodzonym w ciemnej suterenie przy ulicy Kapucyńskiej w Lublinie.

Jarosław Cymerman

18 J. Czechowicz: Pisma zebrane, t. 8, Listy, dz. cyt., s. 86.
19 W. Horzyca: Dzieje Konrada. Warszawa 1930, ss. 133-135.
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MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWA

Kazimiera Iłłakowiczówna – urodzona w Wilnie prawdopodobnie w 1889 
roku, a zmarła w Poznaniu w roku 1983 – znana jest przede wszystkim jako 
wybitna poetka XX wieku. Tymczasem ona sama nie traktowała twórczości 
literackiej jako swego głównego zajęcia, zwłaszcza w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, kiedy pracowała jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, a od 1926 roku przez dziewięć lat, do śmierci Józefa Piłsud-
skiego, pełniła funkcję jego sekretarza, mówiąc zaś precyzyjniej – zajmowała 
stanowisko sekretarza ministra spraw wojskowych. Odbyła też wiele podróży 
po Europie, wygłaszając odczyty o Polsce. W wywiadach z tego czasu oraz 
w wypowiedziach autobiograficznych wskazywała, że twórczość literacką 
uprawiała niejako na marginesie tych głównych zajęć zawodowych.

W Ministerstwie Spraw Wojskowych Iłłakowiczówna była jedyną kobietą 
w bliskim otoczeniu marszałka, pracującą wśród wysokich rangą oficerów. 
Nic dziwnego, że wzbudzało to zainteresowanie, a także wywoływało plotki. 
Mówiono i pisano o tym również i w późniejszym czasie, kiedy na relację 
między poetką a przywódcą państwowym można już było spojrzeć z dy-
stansem. Kazimiera Iłłakowiczówna stała się w ten sposób jedną z bohaterek 
popularnonaukowej książki Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego1, której 
autorka, Iwona Kienzler, dopuściła się zresztą kilku błędów rzeczowych2. 
Diana Walawender zainteresowała się szczególnie głośną reakcją pisarki 
Marii Jehanne Wielopolskiej na wydane przez Iłłakowiczównę wspomnie-
nia Ścieżka obok drogi3 oraz kontrowersjami, jakie zaistniały wokół relacji 
poetki o jej współpracy z marszałkiem Józefem Piłsudskim4. Zofia Dżedżyk 
zajęła się satyrycznym echem tych kontrowersji oraz sporu Wielopolskiej 
z Iłłakowiczówną5. Natomiast Włodzimierz Wójcik, autor pracy Nadzieje 
i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej6, 
wśród utworów różnych pisarzy rozpatruje także twórczość literacką Iłła-
kowiczówny poświęconą marszałkowi. Poza tym wiele jest internetowych 
wypowiedzi, przeważnie nastawionych na sensacyjny wydźwięk znajomości 
1 I. Kienzler: Kazimiera Iłłakowiczówna – zakochana poetka (w:) tejże: Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego. Warszawa 

2012 ss. 241-274.
2 Do najpoważniejszych należy przesunięta o trzy lata data śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny, która zmarła nie w roku 

1986, jak podaje autorka, ale w 1983. Ponadto przyszła poetka nie uczyła się w gimnazjum w Petersburgu, choć podczas 
pobytu w tym mieście przygotowywała się do matury. Poza krótkim pobytem na pensji w Warszawie Iłłakowiczówna 
uczyła się w domu, zaliczając eksternistycznie kolejne klasy gimnazjalne, w ten sam sposób zdała egzamin dojrzałości. 
Nie jest też prawdą, jakoby rodzina nie utrzymywała z poetką żadnych stosunków. Faktem jest natomiast, że poza siostrą, 
Barbarą Czerwijowską, Kazimiera nie miała bliskiej rodziny. O kontaktach z Barbarą oraz z jedną z ciotek, niewymie-
nioną z nazwiska, mogła autorka przeczytać we wspomnieniowej Ścieżce obok drogi, na której w głównej mierze oparła 
swoją wypowiedź.

3 K. Iłłakowiczówna: Ścieżka obok drogi. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1939. W moim artykule jako źró-
dło cytatów służy reprint tego tomu – K. Iłłakowiczówna: Ścieżka obok drogi. Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Zetpress, 
Warszawa 1989.

4 D. Walawender: „Wojna bab-ińska na pióra” – spór o kult Marszałka Józefa Piłsudskiego Marii Jehanne Wielopolskiej 
i Kazimiery Iłłakowiczówny i jego oddźwięk w ówczesnej prasie. „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2015, 
nr 2, ss. 105-114.

5 Z. Dżedżyk: Pantarka i pliszka. Broszura pani Wielopolskiej oraz polemika wokół wspomnień Kazimiery Iłłakowiczówny 
w zwierciadle satyry. „Ruch Literacki” 1990, nr 4/5, ss. 327-337.

6 W. Wójcik: Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice 1978.
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poetki z wojskowym i politycznym przywódcą, pozbawione są one jednak 
wartości merytorycznych.

Podstawowe fakty dotyczące frapującej wielu relacji pomiędzy nieprzecięt-
nie zdolną i dobrze wykształconą kobietą a mężczyzną zajmującym miejsce 
na szczytach władzy w Polsce znane są głównie ze wspomnień poetki, na 
których bazują piszący. Przypomnijmy pokrótce historię tej znajomości.

Iłłakowiczówna poznała Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową, 
w 1911 roku, w Krakowie, gdzie studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim 
filologię polską i angielską, a przyszły naczelnik państwa zamieszkiwał z żoną 
Marią przy ul. Szlak. Znajomość ową, a nawet należałoby mówić o pewnej 
zażyłości, zawdzięczała młoda poetka swojej siostrze Barbarze, która wynaj-
mowała pokój w mieszkaniu Piłsudskich i współpracowała z gospodarzem, 
służąc mu piórem i swymi zdolnościami językowymi – wykonywała tłuma-
czenia jakichś prac wojskowych7.

Kontakty te zostały w pewnym momencie przerwane, a Kazimiera Iłłako-
wiczówna wyjechała na pewien czas do Anglii, gdzie zaczęły dochodzić do 
niej wiadomości o organizowaniu przez Piłsudskiego polskich kadr wojsko-
wych, co zinterpretowała jako przygotowanie do powstania. Wówczas napi-
sała do Piłsudskiego list, w którym z młodzieńczym entuzjazmem ofiarowała 
mu swoje usługi, chcąc zostać jego... adiutantem. Zresztą w tym celu wstąpiła 
do jednej z organizacji wojskowych i uczyła się strzelać. Do listu dołączyła 
wiersz zatytułowany Trzy struny, który zgodnie z jej intencjami miał się stać 
hymnem Legionów – ostatni werset utworu jest trzykrotnie powtórzonym 
wezwaniem „Do broni!”. Piłsudski wysłał młodej entuzjastce „powstania” ob-
szerną odpowiedź, w której tłumaczył, że rolę kobiet w walce o niepodległość 
ojczyzny widzi gdzie indziej, nie w wojsku z bronią w ręku. List marszałka 
z perspektywy czasu Iłłakowiczówna charakteryzuje jako życzliwy, a jednak 
wówczas gdy go otrzymała, poczuła się nim tak dotknięta, że go podarła.

Lata wojny jeszcze bardziej oddzieliły poetkę od Piłsudskiego, zajętego 
sprawami wojskowymi i politycznymi, stawiającego na współpracę z mo-
narchią austro-węgierską. Iłłakowiczówna powróciła z Anglii w rodzinne 
strony i jako ochotniczka została pielęgniarką w tzw. czołówkach sanitarnych 
przy wojsku rosyjskim. O jej pamięci o twórcy Legionów i szacunku do jego 
działalności w tamtym czasie świadczą nie tylko wspomnienia (broniła go 
przed atakami zwolenników ugody z Rosją), ale także fakt, iż tom wierszy 
Trzy struny (podobnie jak wspomniany już utwór pod tym samym tytułem), 
wydany w 1917 roku w Petersburgu, dedykowała właśnie jemu. Wspomina 
wprawdzie, iż uczyniła to niejako z przekory, gdyż miała w pamięci list 
odrzucający jej wielkoduszną ofertę i chciała zademonstrować swoją wspa-
niałomyślność.

7 Por. K. Iłłakowiczówna: Ścieżka..., dz. cyt., s. 20.

Kazimiera Iłłakowiczówna, 1928 r.  
Fot. Wikipedia/domena publiczna
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W roku 1918 udało się Iłłakowiczównie wydostać z ogarniętej rewolucją 
Rosji. Po przyjeździe do Warszawy została urzędniczką w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Zawdzięczała tę pracę niewątpliwie swemu wy-
kształceniu i inteligencji (władała biegle językiem francuskim, niemieckim, 
angielskim i rosyjskim), jednakże w nie mniejszym stopniu pomocna była 
znajomość z Tytusem Filipowiczem, którego poznała jeszcze w Krakowie 
u Piłsudskich. To on zawezwał ją do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
już 18 listopada 1918 roku i był jej pierwszym szefem, gdy została jednym 
z sekretarzy w gabinecie ministra.

Zgodnie z relacją Aleksandry Piłsudskiej, drugiej żony marszałka, Iłłako-
wiczówna, poszukując pracy, zwróciła się do jej męża, wówczas naczelnika 
państwa, za pośrednictwem adiutanta. Niestety, w tym momencie mąż musiał 
odpowiedzieć odmownie, gdyż w tym czasie kończył swoje urzędowanie – pisze 
w swoich wspomnieniach Piłsudska – ale obiecał, że będzie o niej pamiętał8.

Po przewrocie majowym marszałek Piłsudski został ministrem spraw 
wojskowych i zaproponował Iłłakowiczównie stanowisko swego sekretarza. 
Zgodnie ze wspomnieniami poetki, odnalazł ją sześć miesięcy przed wy-
darzeniami majowymi, w listopadzie 1925 roku, bo pamiętał o liście, jaki 
wysłała mu z Anglii. W relacji Aleksandry Piłsudskiej natomiast akcent 
położony jest na niespełnioną wcześniej prośbę o posadę oraz osobę siostry 
poetki, Barbary Czerwijowskiej, wówczas już owdowiałej matki dwóch 
córek, której przede wszystkim chciał pomóc Piłsudski. Zgodnie z tą wersją 
niejako przy okazji odszukano także Iłłakowiczównę, a ponieważ zaistniał 
problem z ogromną korespondencją przychodzącą do marszałka, po prze-
wrocie poetka została powołana na sekretarza ministra9.

Stanowisko to zajmowała do śmierci Piłsudskiego w 1935 roku, potem 
zaś ponownie objęła posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a już 
w lutym 1936 ukończyła pisanie wspomnień dotyczących głównie dziewię-
ciu lat pracy dla marszałka. O perypetiach związanych z wydaniem Ścieżki 
obok drogi opowiada Diana Walawender, która dowodzi, że bliskie otoczenie 
Józefa Piłsudskiego było niechętne wspomnieniom Iłłakowiczówny, jako 
uchybiającym pamięci marszałka10. Tom, po ukazaniu się w 1939 roku, 
wywołał poruszenie i podzielił środowisko dziennikarskie na zwolenników 
poetki i popierających stanowisko Wielopolskiej, która w broszurce Pliszka 
w jaskini lwa zaprotestowała przeciw wizerunkowi Piłsudskiego wyłaniają-
cemu się z publikacji11.

Także w późniejszych czasach wspomnienia Iłłakowiczówny bywały 
różnie oceniane. Agnieszka Baranowska, autorka szkiców o literaturze mię-
dzywojennej, wydaje o Ścieżce... w 1986 roku jak najlepszą opinię: „Ścieżka 
obok drogi” – czytana po latach, także z trudem zdobyta, to pełna poezji 
i autorironii subiektywna opowieść o drodze dziewczyny ze żmudzko-łotew-
skich lasów w rejony wielkiej polityki i wielkich wydarzeń historycznych. (...) 
To książka urocza, śmieszna, sympatyczna, niegroźna12. Całkowicie innego 
zdania jest Iwona Kienzler, charakteryzująca wspomnienia w 2014 roku 
i błędnie identyfikująca je pod względem gatunkowym: Powieść napisana 
jest bowiem w formie gawęd będących kroniką jej (tj. Iłłakowiczówny – 
przyp. M. O.-K.) znajomości z Piłsudskim. Chronologia wydarzeń jest nieco 
chaotyczna, bowiem jak sama poetka przyznała, ma pamięć „notorycznie 
8 A. Piłsudska: Wspomnienia. Warszawa 2004, s. 324. Funkcję naczelnika państwa Piłsudski pełnił od 22 listopada 1918 

roku do 14 grudnia 1922 roku. W tym czasie – od pierwszych dni niepodległości – Iłłakowiczówna była już zatrudniona 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Brała udział w redagowaniu depesz informujących mocarstwa o powstaniu 
państwa polskiego. Albo zatem prosiła o pomoc w znalezieniu posady wcześniej, albo chciała zmienić pracę, co może 
wydawać się dziwne na tle deklaracji poetki o przywiązaniu do miejsca w MSZ i niechętnym opuszczeniu stanowiska 
w 1926 roku.

9 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., ss. 324-325.
10 D. Walawender: „Wojna bab-ińska na pióra”..., dz. cyt., ss. 106-108.
11 Zob. M. J. Wielopolska: Pliszka w jaskini lwa. Rozważania nad książką panny Iłłakowiczówny „Ścieżka obok drogi”. 

Warszawa 1939.
12 A. Baranowska: Iłła (w:) tejże: Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej. Warszawa 1986, s. 30.
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złą”, a cały utwór przypomina nieco zapiski z pamiętnika pensjonarki, niepo-
prawnej i nieco naiwnej romantyczki, przeżywającej platoniczne zauroczenie 
mężczyzną, który stanowi w jej oczach nieskazitelny ideał...13 O ile Kienzler 
ma rację, wspominając o gawędowości wspomnień, o tyle zupełnie nie od-
czuwa ironicznego dystansu Iłłakowiczówny do wielu opisywanych przez 
nią spraw. Czasem ironia ta jest zresztą ledwie wyczuwalna, innym razem 
jednak narzuca się uwadze czytelnika.

Wypowiadający opinie o Ścieżce obok drogi często nie pamiętają, jaki jest 
adresat tych wspomnień. Włodzimierz Wójcik przypomniał natomiast, że 
sposób ujęcia tematu został w nich zdeterminowany przez założenie, że od-
biorcą będzie młody człowiek14. Wójcik nie jest zbyt precyzyjny – pisał swoją 
pracę już w latach powszechnej koedukacji, której nie znał jeszcze okres 
międzywojenny. Iłłakowiczówna nie tylko zadedykowała tom swojej prozy 
dwóm nastoletnim siostrzenicom, ale też przed pierwszą z gawęd zwraca 
się bezpośrednio „do czytelniczek” – „Krysi i Janiczki” Czerwijowskich – 
pośrednio natomiast do innych nastoletnich dziewcząt. Wyraża wobec nich 
pragnienie, by jej „pamiętnik” wszedł do kanonu historii literatury i stał się 
lekturą szkolną, na podstawie której dziewczęta stające u progu dorosłości 
mogłyby poznawać osobę bardzo wielkiego, drogiego całej Polsce człowieka 
(s. 14). Tak dookreślony adresat tłumaczy nie tylko strukturę publikacji (po 
każdym rozdziale autorka zamieszcza Uwagi – rodzaj objaśnień, różnorodnej 
zresztą natury). Pamiętając o zaprojektowanym odbiorcy, łatwiej też zrozu-
mieć pewną – pozorną zresztą – naiwność wypowiedzi, jej niepoprawny 
romantyzm, ale i dydaktyzm, ujawniający się przede wszystkim, choć nie 
tylko, w Uwagach.

Zrozumiałe się staje, że we wspomnieniach Iłłakowiczówna tak zdecydo-
wanie dystansuje się od polityki. Usprawiedliwia się wprawdzie tym, iż na 
polityce i partiach zupełnie się nie zna, trudno jednakże przypuszczać, że tak 
inteligentna kobieta, stykająca się zarówno w pracy, jak też na stopie towa-
rzyskiej z wieloma osobistościami świata polityki, nie rozumiała jej mecha-
nizmów czy nie miała własnego zdania co do bieżących wydarzeń. Przeczą 
temu fakty. Jeszcze przed maturą w Petersburgu Iłłakowiczówna angażowała 
się w tajną działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. Później jako studentka 
brała udział w dyskusjach nad sprawami publicznymi w mieszkaniu Pił-
sudskich na Szlaku, zdecydowanie broniąc swojego zdania. Do przewrotu 
majowego była początkowo ustosunkowana krytycznie, co wyraźnie, choć 
dość delikatnie sygnalizuje w trzynastym rozdziale Ścieżki obok drogi, pod-
kreślając swoją gorycz spowodowaną tym, iż w czasie majowych wydarzeń 
1926 roku doszło do walk na ulicach Warszawy, byli zabici i ranni. Tymcza-
sem poetka spodziewała się, że prezydent Stanisław Wojciechowski i mar-
szałek Piłsudski potrafią się porozumieć dla dobra ogółu. Znała i szanowała 
obydwu, miała do nich zaufanie, a gdy rozeszła się wiadomość, że spotykają 
się ze sobą, Iłłakowiczówna była przekonana, że polityczny konflikt zostanie 
rozwiązany. O swoim rozczarowaniu pisze: Byłam wściekła. Jak oni to robią? 
Dlaczego się nie pogodzili? Tylko mężczyźni mogą się tak urządzić – no i tak 
urządzić wszystkich! (s. 112). W Uwagach zamieszczonych po trzynastym 
rozdziale ocenia już 1926 rok z perspektywy lat pracy dla marszałka i pisze 
o zbawiennych skutkach przewrotu majowego.

Jeśli jako urzędniczka państwowa Iłłakowiczówna zamierzała zachowy-
wać postawę apolityczną, nie znaczy to, że nie rozumiała rozgrywających 
się wokół wydarzeń. Raczej uciekała się do wybiegu, a w odniesieniu do 
Ścieżki obok drogi zależało jej, by zarówno wizerunek Piłsudskiego, jak też 
jej zdanie o nim były przyjmowane niezależnie od wszelkich politycznych 
uwarunkowań. Nie jest bez znaczenia także to, że zaangażowania polityczne-
13 I. Kienzler: Kazimiera Iłłakowiczówna..., dz. cyt., s. 242.
14 W. Wójcik: Nadzieje i złudzenia..., dz. cyt., s. 68.
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go w ówczesnym czasie nie traktowano jako zajęcia stosownego dla kobiet. 
Tym bardziej więc nie uważano, żeby polityka stanowiła temat odpowiedni 
dla nastoletnich dziewcząt, do jakich skierowana była publikacja.

Ambitne zamierzenie Iłłakowiczówny, by przygotować lekturę szkolną, 
sprawia, iż pytanie o obraz Piłsudskiego, jaki wyłania się ze wspomnień, 
powinno ulec modyfikacji. Należy pytać raczej o to, jaki portret marszałka 
zamierzała autorka utrwalić u młodzieży żeńskiej. Zanim podjęta zostanie 
próba odpowiedzi, warto przywołać pewne fragmenty Ścieżki obok drogi, 
które dodatkowo rzucają światło na zamierzenia poetki.

W pierwszym rzędzie chodzi o instrukcje, jakie otrzymała jako sekretarz 
Piłsudskiego: Marszałek polecił jak największą w stosunku do niego wobec lu-
dzi dyskrecję. Żeby w ogóle nic a nic o nim nie wiedzieli, ani co lubi, ani kiedy je 
obiad, ani jaki jest, ani nic w ogóle (s. 238). Oczywiście gdyby Iłłakowiczówna 
zastosowała się do tej wskazówki także po śmierci swojego zwierzchnika, po-
winna byłaby zaniechać wszelkiego pisania. Tymczasem we wspomnieniach 
podjęta została próba ukazania, jaki marszałek był, a przynajmniej jak się 
jawił oczom osoby z bliskiego otoczenia. Wskazówki dotyczącej dyskrecji 
jednakże nie należy lekceważyć. Wzmacnia ją jeszcze wyznanie, że w czasie 
gdy poetka pracowała w Ministerstwie Spraw Wojskowych, zbliżało się do 
niej wiele osób ciekawych informacji o Piłsudskim. „Jakiż ja mogłam dać 
żer tej ciekawości?” – pyta Iłłakowiczówna i odpowiada: Błahe szczegóły, 
a i to starannie powybierane, aby nie stanowiły pożywki dla nieprzyjaciół 
Marszałka. Nasycić ich głód, a nic nie powiedzieć, prócz rzeczy do niczego nie 
obowiązujących, dużo mówić, robić propagandę swego szefa, a jednocześnie 
nie wyjść z dyskrecji, to uważałam za swoje zadanie (s. 214).

Iłłakowiczówna, pisząc swoje wspomnienia, co prawda podaje pewne 
szczegóły, jak choćby to, iż Piłsudskiemu, który po przewrocie majowym 
urzędował w gmachu Komendy Miejskiej przy ul. Królewskiej, przynoszo-
no obiad w menażkach pomiędzy godziną trzecią a czwartą po południu, 
jednakże spraw naprawdę istotnych nie porusza. Wyjątkiem jest wskazanie 
jednej ważnej cechy politycznego przywódcy, potraktowanej jednak bardzo 
ogólnie – zdolności organizacyjnych. Zwłaszcza w pierwszych tygodniach 
po objęciu funkcji sekretarza Iłłakowiczówna urzędowała w sąsiedztwie 
marszałka, który zainstalował się we wspomnianym budynku przy Królew-
skiej. Z salonu, gdzie pracowała, bezpośrednio wchodziło się do gabinetu 
Piłsudskiego, stamtąd zaś – do jego sypialni. Przez salon do gabinetu prze-
chodzili interesanci, do salonu zaglądał marszałek, robiąc sobie przerwy 
w pracy. W pobliżu znajdowali się wszyscy najbliżsi jego współpracownicy. 
Jest wprost niemożliwe, by w tych warunkach Iłłakowiczówna pozostawała 
w izolacji od spraw, które się wówczas rozgrywały. Zachowuje jednakże 
wobec nich całkowite milczenie. Wyeksponowana natomiast zostaje relacja 
marszałka do poetki, opisane jest niemal każde ich spotkanie.

Iłłakowiczówna w swoich wspomnieniach wskazuje moment, kiedy po 
raz pierwszy odczuła wielkość osoby Piłsudskiego. Wydarzenie to miało 
miejsce jeszcze w Krakowie przed I wojną światową, gdy przyszły naczelnik 
państwa przemówił w czasie jubileuszu Bolesława Limanowskiego, jednego 
z najstarszych działaczy socjalistycznych w Polsce. Kiedy powstawała Ścieżka 
obok drogi, jej autorka nie odczuwała już potrzeby dowodzenia wielkości 
marszałka, bo była pewna, że jest to fakt oczywisty. Uważała też, że młode 
czytelniczki poznają zasługi komendanta Legionów, ucząc się historii i czy-
tając inne dzieła. Ponadto przekonała się, że nawet ci, którzy nie zgadzali się 
z Piłsudskim pod względem politycznym i ideowym, niejednokrotnie byli 
skłoni uznać jego niezwykły autorytet. Na dowód tego wspomina: Bodajże 
w roku 1930 a może 31 zwrócił się do mnie pewien działacz z prośbą, abym 
mu wyrobiła posłuchanie u p. Marszałka, dla przedstawienia temu ostatnie-
mu życzenia kilkunastu posłów opozycyjnych, którzy pragnęli, by Marszałek 
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zorganizował z nich „twórczą” opozycję, tak jak zorganizował obóz rządowy! 
(ss. 220-221). Dyskretna Iłłakowiczówna nie podaje nazwiska działacza 
ubiegającego się o to spotkanie ani też nie dowiadujemy się od niej innych 
szczegółów o posłach pragnących stworzyć opozycję niejako zaakceptowaną 
przez Piłsudskiego.

Tylko w odniesieniu do jednej płaszczyzny autorka wspomnień nie waha 
się podkreślać wielkości swego zwierzchnika. Zresztą w aspekcie tym miała 
najwięcej do powiedzenia, bo był on związany z jej dziewięcioletnią pracą po-
legającą na przeglądaniu całej korespondencji przychodzącej do marszałka. 
Listy osobiste oddawane były do rąk własnych Piłsudskiego, co poświadcza 
jego żona, Aleksandra15. Natomiast Iłłakowiczówna zajmowała się wszyst-
kimi podaniami o pracę, zapomogi, prośbami o interwencję – by w imieniu 
swego szefa rozstrzygać rozmaite kwestie. Według Aleksandry Piłsudskiej 
na zapomogi dostawała miesięcznie niewysoką kwotę stu złotych16. Praca 
była o tyle niewdzięczna, że dawała wgląd w ogrom ludzkiej biedy i potrzeb, 
wobec których autorka wspomnień często pozostawała bezradna. Na pewno 
jednak mogła stwierdzić jedno: Z człowieka, którego najpierw nie znano, 
a potem lżono, stał się Marszałek półbogiem dla mas, wszyscy więc się do niego 
o wszystko zwracali (s. 272). Przychodziły listy świadczące o tym, jak cenio-
no Piłsudskiego. Przysyłano na przykład jego zdjęcia z prośbą o autograf, 
a marszałek nie uchylał się od ich podpisywania. Wiele osób ubiegało się, 
by Piłsudski był ojcem chrzestnym ich dziecka, co realizowane było przez 
jakąś delegowaną osobę i formalny wpis w księgach metrykalnych. Gdy 
ktoś przysłał dolary do dyspozycji marszałka, poetka wyprosiła zgodę na 
to, by je przeznaczyć na pomoc biednym. Iłłakowiczówna tylko lakonicznie 
odnotowuje, że przychodziły też obelżywe anonimy, przed którymi właśnie 
sekretarz chronił swojego szefa.

Cechą, jaką najbardziej eksponuje Iłłakowiczówna, jest dobroć marszałka. 
Pisze o niej wielokrotnie, a po raz pierwszy wówczas, gdy wspomina domową 
atmosferę krakowskiego mieszkania Piłsudskich, gdzie była przyjmowana 
i traktowana z życzliwością: Z Józefa Piłsudskiego, w życiu domowym na Szla-
ku, promieniowała dobroć ojcowska, łagodność zupełnie nasza, litewska, wi-
leńska (s. 20). Autorka podpowiada interpretację tych odczuć, wspominając 
o swojej surowej, sierocej młodości. Oboje rodzice obumarli ją we wczesnym 
dzieciństwie. O ile Zofia Buyno z Plater-Zyberków, która wychowywała Ka-
zimierę Iłłakowiczównę, zastępowała jej matkę, o tyle w dziecięcym i mło-
dzieńczym życiu poetki nie było żadnego mężczyzny, który pełniłby wobec 
niej rolę ojca. Chociaż powierzchowność starszego o pokolenie Piłsudskiego 
wówczas nie odpowiadała krytycznej studentce (broda i przygarbione ple-
cy), choć zwiedziona łagodnością nie wierzyła, by jego działalność mogła 
prowadzić do jakiegokolwiek militarnego sukcesu, chętnie odwiedzała dom 
„na Szlaku” i wchłaniała życzliwą atmosferę tego miejsca.

O dobroci marszałka zresztą czytamy we wspomnieniach wielokrotnie. 
Opisując swoją wizytę w Sulejówku w zimie poprzedzającej przewrót majo-
wy, czyli w czasie, gdy Piłsudski dawał liczne sygnały niezadowolenia z ów-
czesnych władz i sposobu rządzenia, Iłłakowiczówna stwierdza: A Marszałek, 
tak niepojęty i rozzłoszczony w swoich wystąpieniach, ze mną był po dawnemu 
ojcowski, pogodny i dobry (ss. 104-105). Jednym z dowodów tej dobroci był 
wspomniany już bardzo obszerny list napisany do Iłłakowiczówny przeby-
wającej w Anglii. Cierpliwą wyrozumiałością wykazał się Piłsudski w czasie, 
gdy zaproponował poetce stanowisko sekretarza, a ona opierała się i żądała 
czasu do namysłu. Ze zrozumieniem, ale i pewną pobłażliwością odnosił się 
do sygnałów, że bynajmniej nie była przekonana o słuszności jego racji co do 
przewrotu majowego. Z łagodnością potraktował ją, gdy nie zrozumiała pew-
15 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., s. 324.
16 Tamże.
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nego polecenia i wykazała się nadgorliwością w jego wykonaniu. Chodziło 
o sprzedanie do prasy artykułu Ludzie bez wczoraj, ludzie bez jutra – wywia-
du z Piłsudskim. Marszałek, zapytany przez poetkę o cenę, za jaką ma być 
sprzedany artykuł, poinformował, że wcześniej zarobił bardzo wysoką sumę 
ośmiu tysięcy złotych. Iłłakowiczówna zrozumiała zatem, iż za taką kwotę 
powinna oddać wywiad do druku. Tymczasem Piłsudski wymienił łączną 
sumę za wszystkie swe dotychczasowe teksty opublikowane w prasie. Cena 
okazała się za wysoka dla redakcji poważnych tytułów prasowych, a wywiad 
został zakupiony przez bulwarówkę „Express Poranny”. Gdy Iłłakowiczówna 
przyniosła uzyskane osiem tysięcy złotych, Piłsudski był zdumiony. Niepo-
rozumienie się wyjaśniło, poetka nie usłyszała żadnej wymówki, a pieniądze 
zostały przeznaczone na cele charytatywne. Podsumowując całe wydarzenie 
w Uwagach, autorka wspomnień napisała z myślą o młodych czytelniczkach: 
Każdy inny szef zbeształby pracownika za niezrozumienie rozkazu, a potem 
wobec innych psy by na nim wieszał za to, że nadużył, choćby nieświadomie, 
jego autorytetu. Marszałek nie tylko nie spychał win na nikogo, ale winę, czy 
omyłkę, podwładnego gotów był zawsze z nim razem dźwigać. Lojalny szef to 
najrzadszy i najcenniejszy klejnot (s. 289).

Eksponująca po wielekroć dobroć marszałka poetka opisuje jego familiar-
ne zachowania i reakcje, między innymi zwyczaj przekomarzania się z nią, 
utrzymywany jeszcze od czasów znajomości w Krakowie. W odniesieniu 
do tamtych lat pisze: nie mogłam, tak na razie, pogodzić takiej niewątpliwej 
wielkości pana Józefa z jego – podług mnie niewłaściwym – przekomarzaniem 
się (s. 33). Później najwyraźniej doszło do zharmonizowania obydwu cech 
marszałka, bo o żartach i przekomarzaniu się z nią Iłłakowiczówna wspo-
mina wielokrotnie w tonie aprobatywnym. W jednym wypadku opisana 
scena może nawet bulwersować czytelnika. W krótkim czasie po przewrocie 
majowym jego sprawca żartował z uwięzienia swojego poprzednika, ministra 
spraw wojskowych w trzecim rządzie Wincentego Witosa, generała Juliusza 
Tarnawy-Malczewskiego. Jak wynika ze wspomnień, żart był celowy, spro-
wokowany tym, iż Iłłakowiczówna po wypadkach majowych dawała do 
zrozumienia, że nie akceptuje siłowego rozwiązania kwestii politycznych. 
Można przypuszczać, że to właśnie było przyczyną jej początkowego oporu 
przed przyjęciem stanowiska sekretarza u boku marszałka.

Poetka wspomina, że tylko raz, przy obejmowaniu swojej funkcji, została 
przez Piłsudskiego potraktowana całkowicie oficjalnie. Później – niezależnie, 
czy kontaktowali się w sprawach służbowych, czy też rozmawiali w przerwie 
w pracy – ich spotkania nie przybierały takiego tonu. Owszem, Piłsudski 
chętnie gawędził o córkach, czasem wspominał jakieś szczegóły ze swej 
przeszłości. Iłłakowiczówna opisała też jego zamiłowanie do układania 
aforyzmów.

Kilkakrotnie autorka scharakteryzowała powierzchowność marszałka, 
przy czym proces starzenia się czy zmęczenie nie uchodziły jej uwagi. Ekspo-
nowany w opisach brak męskiej elegancji już jej jednak wówczas – inaczej niż 
w czasach krakowskich – nie przeszkadzał, przeciwnie, mankamenty w tym 
względzie przedstawiała wręcz z czułością: Pracuję sama, samiutka, bez pa-
lących i gadających towarzyszy. (...) Za ścianą, u siebie, jest pan Marszałek. 
Wyjdzie zaraz i coś powie, albo tylko życzliwie zamruczy. Spojrzy szaro albo 
niebiesko ze starej, pięknej twarzy, źle ogolonej, pod źle strzyżonymi, siwieją-
cymi włosami. Ma wygnieciony, jak psu z gardła wyciągnięty, mundur. Cały 
jest w poprzeczne fałdy, obsypany popiołem z papierosów, ręce i paznokcie ma 
szare od tego popiołu. Wyszedł od siebie i stoi – bardzo jasny od dobroci, jaka 
od niego bije (s. 232).

Iłłakowiczówna kreśli zatem portret człowieka zwyczajnego, sympatyczne-
go, lubiącego żarty, przede wszystkim promieniującego dobrocią. W począt-
kowym okresie w pracy oddzielały ich tylko drzwi do gabinetu marszałka. 
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Pod jego nieobecność poetka mogła tam swobodnie zaglądać, kiedyś nawet 
– jak wspomina – zawiesiła w sypialni nad łóżkiem swego szefa ofiarowany 
przez kogoś obrazek Matki Bożej Ostrobramskiej. Kiedy Piłsudscy przenieśli 
się do Belwederu, a biura z gmachu przy ulicy Królewskiej rozlokowano 
w budynku Ministerstwa Spraw Wojskowych, gabinety marszałka i Iłłako-
wiczówny połączono dzwonkiem, którym zwierzchnik mógł bezpośrednio 
wzywać sekretarkę.

Opisana bliska relacja nie oznacza jednak partnerskiej współpracy. Prze-
ciwnie, we wspomnieniach Iłłakowiczówny zaznaczony zostaje wyraźny 
przedział pomiędzy marszałkiem a jego podwładną. Dla Piłsudskiego od 
czasów krakowskich pozostawała ona Kazią i tak się do niej zwracał, choć 
nie była już młodą studentką i miała za sobą bogate doświadczenia wojenne, 
zawodowe, opublikowane tomy wierszy. Poetka zawsze nazywała swojego 
szefa „panem Marszałkiem”. Żarty, na jakie sobie pozwalał Piłsudski, w za-
mierzeniu dobrotliwe, w jednym wypadku nie były dla niej miłe. Była ona 
w specyficzny sposób „odpytywana” wobec przychodzących do marszałka 
oficerów czy podczas wizyty prezydenta, co wprawiało ją w konfuzję, podczas 
gdy Piłsudski bawił się sytuacją:

– Czym jesteś tutaj? – spytał, widocznie żartując, tonem wojskowym, z po-
zorną surowością p. Marszałek.

– Jestem sekretarzem Ministra Spraw Wojskowych – odpowiedziałam.
– Kto jest twoim szefem?
– Tylko pan Marszałek jest moim szefem.
– Kogo masz we wszystkim słuchać?
– Pana Marszałka.
– A jeśli ja ciebie skrzywdzę, do kogo możesz pójść na skargę?
Tutaj nie było zgody między panem Marszałkiem a mną. Pan Marszalek 

chciał, żebym odpowiadała: „Tylko do Pana Boga w niebie” – ja zaś odpo-
wiadałam:

– Do pana Prezydenta Rzeczypospolitej (s. 172-173).
Iłłakowiczówna pozwalała sobie tylko na lekki opór, wszakże nie czuła 

się komfortowo w czasie tej „katechizacji” – jak określała przedstawioną 
sytuację. Dla sprawiedliwości należy dodać, że uprosiła Piłsudskiego, by 
zaniechał zabawy, gdyż czuła się na nią „za stara” (s. 237).

Rodzi się pytanie, czy poetce nie przeszkadzał paternalistyczny stosunek 
marszałka do niej. Na tle innych opisanych wydarzeń można przypuszczać, 
że nie. Kilkakrotnie przekonuje o ojcowskiej dobroci, jakiej doświadczała 
ze strony Piłsudskiego. Znamienna jest jedna z opisanych scen. Iłłakowi-
czówna na początku inaczej wyobrażała sobie pracę sekretarza i marzyła 
o wykorzystaniu w niej swoich możliwości językowych oraz intelektualnych. 
Zorientowała się wkrótce, że stała się „żywym segregatorem podań” (s. 269) 
i wtedy poprosiła, by stanowisko to mogła objąć jej siostra, Barbara Czerwi-
jowska. Piłsudski nie zgodził się, ale zaczął dopytywać, czy jego sekretarka 
jest zadowolona z warunków pracy. Poetka nie tylko słowami podziękowała 
za wszystko: „Pocałowałam Marszałka w rękę” – wspomina. Roześmiał się 
wesoło, dobrotliwie, tryumfująco i pogładził mnie po głowie (s. 270). Scena 
z dzisiejszego punktu widzenia może się wydać szokująca. Trzeba jednak 
pamiętać, że rozegrała się w czasie, gdy nie tylko mężczyźni całowali ko-
biety w rękę, ale także dzieci całowały ręce swoich rodziców, przyjęte było 
wykonywanie takiego gestu wobec kogoś, kogo uznawało się za swojego 
dobrodzieja. Przez pocałunek poetka najwyraźniej utrwalała relację dobro-
dziej – obdarowana, a marszałek poprzez gest gładzenia po głowie wszedł 
w rolę, najwyraźniej z zadowoleniem.

Tak ułożona relacja powodowała jednocześnie, że Iłłakowiczówna, jakkol-
wiek odnosząc się z respektem do swojego szefa, nigdy nie odczuwała wobec 
niego lęku, co kilkakrotnie podkreśla. Jednemu z oficerów pytających ją, czy 
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się marszałka nie boi, odpowiedziała żartobliwie: Jestem jak pliszka w jaskini 
lwa (...) Lew pliszek nie jada (s. 294)17. Metafora w sposób oczywisty wskazuje 
dysproporcję pomiędzy królem zwierząt a niewielkim ptaszkiem.

Autorka wspomnień wielokrotnie komunikuje, że jako sekretarz ministra 
nigdy nie zajmowała się naprawdę istotnymi dla państwa kwestiami. Jej za-
daniem było uwolnienie politycznego przywódcy od ciężaru korespondencji. 
W załatwianiu spraw, w których zwracano się do marszałka, zwierzchnik 
pozostawił jej całkowicie wolną rękę, tylko raz żądając sprawozdania. 
Z właściwą sobie autoironią poetka ukazuje, że po stanowisku sekretarza 
spodziewała się czegoś całkiem innego. Zwłaszcza kiedy pewnego dnia otrzy-
mała wiadomość, że Piłsudski nakazał jej obecność w biurze w godzinach 
popołudniowych, a praca miała się przeciągnąć do nocy. Sekretarka była 
przejęta i dumna, spodziewając się, że nareszcie dojdzie do „prawdziwej 
współpracy”: Może mi będzie dyktował, może coś razem wystylizujemy, może 
moje cztery obce języki i pewne zdolności literackie nareszcie się do czegoś 
przydadzą poważnego, nie tylko do łatwych, krótkich listów sekretariackich. 
Nareszcie przecież wyjdą na jaw wszystkie moje kwalifikacje referendarskie! 
(s. 255). Jakież było jej rozczarowanie, gdy dowiedziała się, że jest potrzebna, 
by pracującemu do późnych godzin nocnych Piłsudskiemu co jakiś czas 
podawać szklankę herbaty.

Po latach jednak wspomina to z humorem i bez goryczy, stwierdza wręcz, 
że dla marszałka warto było w s z y s t k o  robić, nawet rondle szorować (s. 269). 
Toteż częsta we wspomnieniach ironia nigdy nie jest skierowana przeciwko 
Piłsudskiemu. Przeciwnie, Iłłakowiczówna wyrzuca sobie, że nie zawsze 
cechowała ją wielkoduszność w stosunku do zwierzchnika. Wspomina co 
prawda, że gdy w różnych okresach Piłsudski bywał atakowany, w rozmo-
wach z jego przeciwnikami zawsze stawała po jego stronie. Jednakże kiedy 
w okresie przedmajowym szczególnie nasilał się krytycyzm wobec byłego 
naczelnika państwa, i ją ogarniało pewne zwątpienie. Poetka z żalem stwier-
dza również, iż dołączyła do współpracowników marszałka dopiero wtedy, 
gdy przewrót się dokonał. Charakterystyczne jest motto wprowadzające do 
Ścieżki obok drogi, zaczerpnięte z przypowieści ewangelicznej o robotni-
kach pracujących w winnicy tylko w ostatniej godzinie dnia, a zrównanych 
z tymi, co znosili całodzienny trud (Mt 20, 11-12). Ponadto Iłłakowiczówna 
opisuje, jak trzykrotnie zamierzała zrezygnować za stanowiska sekretarza, 
a za ostatnim razem złożeniu prośby o dymisję przeszkodziła śmierć Piłsud-
skiego. Powodem zniechęcenia było zmęczenie nawałem jednostajnej pracy, 
odsłaniającej morze ludzkich potrzeb i nieszczęść, którym nie sposób było 
zaradzić. Poetka napomyka też, jakkolwiek bardzo ogólnie, o przykrościach, 
jakie spotykały ją w pracy po niefortunnej sprzedaży artykułu Piłsudskiego, 
i to bynajmniej nie ze strony zwierzchnika.

Trzeba podkreślić, że Iłłakowiczówna nie wymienia z nazwiska żadnej 
osoby spośród przeciwników Piłsudskiego, nie wskazuje też imiennie tych, 
którzy jej osobiście byli niechętni. Co więcej, bardzo ciepło wyraża się 
o swoich znajomych, którzy pozostali nieprzejednanymi wrogami marszałka. 
Podejmując pracę sekretarza, była przekonana, że będzie musiała zrezygno-
wać z kontaktów towarzyskich z nimi, tymczasem została mile zaskoczona 
tym, że zachowali w stosunku do niej życzliwość i przyjaźń. Zaprzestali tylko 
rozmów o Piłsudskim, który wcześniej był częstym przedmiotem sporów 
pomiędzy poetką a owymi „uczciwymi nieprzyjaciółmi” (s. 220).

Z satysfakcją natomiast Iłłakowiczówna wymienia nazwiska oficerów 
z  najbliższego otoczenia marszałka, którzy jej zdaniem byli mu najbar-
dziej oddani i jednocześnie życzliwi wobec niej. Ponadto upamiętnia we 
wspomnieniach współpracowników Piłsudskiego osobiście zasilających jej 
fundusz przeznaczony na pomoc dla potrzebujących. W ten sposób niejako 
17 Powiedzenie to – „pliszka w jaskini lwa” – wykorzystała Maria Jehanne Wielopolska w tytule swojej polemicznej broszury.
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spłaca wobec ofiarodawców dług wdzięczności. Stara się też dać odpór do-
cierającej do niej z różnych środowisk opinii o okropnym jakoby otoczeniu 
marszałka.

Rodzi się pytanie, dlaczego wspomnienia Iłłakowiczówny właśnie wśród 
życzliwych Piłsudskiemu osób wzbudziły wiele niechęci. Podpułkownik 
Adam Borkiewicz, dyrektor muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, w li-
ście do dyrektora Głównej Księgarni Wojskowej napisał, że wydanie wspo-
mnień uchybiłoby kultowi, jakim otacza wojsko Swego Zwycięskiego Wodza18.

Cała rzecz w tym, że ani wizerunku „zwycięskiego wodza”, ani portretu 
wielkiego polityka i męża stanu Iłłakowiczówna nie zamierzała stworzyć. 
Marszałek przedstawiony w Ścieżce obok drogi nie jest ani trochę monumen-
talny. Autorka ukazała go jako dobrego, wyrozumiałego, chętnie żartującego 
szefa o aparycji pozostawiającej wiele do życzenia. Z tego względu mógł się 
jawić oczom czytelników jako człowiek zbyt zwyczajny jak na postać, która 
odegrała wielką rolę w historii.

Poetka widywała marszałka także poza miejscem swojej pracy. Jak in-
formuje Aleksandra Piłsudska, Iłłakowiczówna bywała wraz z innymi 
urzędnikami oraz znajomymi na zebraniach towarzyskich w Belwederze19. 
Tych spotkań, w czasie których Piłsudski bywał otoczony licznymi gośćmi, 
autorka wspomnień nie opisuje. Nie odzwierciedlały one relacji, jaka ją 
osobiście z nim łączyła, a właśnie ta relacja stanowi główny wątek w książ-
ce. Przy takim założeniu zrozumiałe jest, że postać samej poetki w Ścieżce 
obok drogi bynajmniej nie skrywa się w cieniu, choć w Przedmowie ukazany 
został ideał wspomnień, w których autor potrafi niemal wyeliminować wła-
sną osobę20. Iłłakowiczówna stwierdza, że nie jest w stanie osiągnąć nawet 
w przybliżeniu równie bezosobowo szlachetnej postawy (s. 10) i ma w tym 
względzie całkowitą rację. Jednakże eksponując własną perspektywę widze-
nia Piłsudskiego, zdecydowanie nie przypisuje sobie roli większej niż ta, jaką 
rzeczywiście odgrywała, pełniąc funkcję sekretarza. Dokonując autoprezen-
tacji, niewątpliwie świadomie modeluje własny wizerunek. Nie daje żadnej 
pożywki ludziom czyhającym na sensację, potrafi natomiast zdobyć się na 
dystans wobec siebie i z humorem, często z autoironią traktować nie tylko 
swe młodzieńcze porywy, lecz także pomyłki czy niespełnione marzenia 
wieku dorosłego. Tych cech wspomnień Iłłakowiczówny jej krytycy zdecy-
dowanie nie dostrzegli, tymczasem to one sprawiają, że Ścieżka obok drogi 
czytana po latach nie wydaje się pretensjonalna, ale – pomimo znacznego 
ładunku dydaktyzmu – zachowuje urok. Pozwala czytelnikom zakosztować 
odczuwanych przez autorkę emocji.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

18 Poufne pismo dyrektora Muzeum Belwederskiego pułkownika A. Borkiewicza do dyrektora Głównej Księgarni Wojskowej 
z 22 V 1937. Archiwum Akt Nowych, Muzeum Belwederskie Józefa Piłsudskiego, sygn. 7, k 9 (cyt. za D. Walawender: 
„Wojna bab-ińska na pióra”, dz. cyt., s. 107).

19 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., s. 324.
20 Jako zrealizowany ideał wspomnień o marszałku Iłłakowiczówna wskazuje Strzępy meldunków autorstwa generała 

Felicjana Sławoja Składkowskiego.
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LECHOSŁAW LAMEŃSKI

 

Poranek 12 maja 1929 roku zapowiadał się jako jeden z pogodnych i cie-
płych dni wiosennych. W salach Pałacu Sztuki przy placu Szczepańskim 
w  Krakowie, siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, dobiegły 
końca przygotowania do otwarcia ósmej wystawy Cechu Artystów Plastyków 
„Jednoróg”. Powstała w 1925 roku grupa artystów krakowskich, na czele 
z Felicjanem Szczęsnym Kowarskim, Eugeniuszem Eibiszem i Leonardem 
Pękalskim, po raz kolejny zdecydowała się zaprezentować swoje solidne 
malarstwo warsztatowe skupione na problematyce koloru. Niespodziewanie 
jedną z sal członkowie „Jednoroga” udostępnili gościowi – Stanisławowi Szu-
kalskiemu, artyście polskiemu, który po latach spędzonych w USA pojawił 
się w ojczystym kraju. Ten mało wówczas znany w Polsce rzeźbiarz zapre-
zentował zestaw 98 rysunków i projektów architektonicznych oraz 34 rzeźby.

Przybyła późnym popołudniem na wernisaż publiczność, na czele z elitami 
kulturalnymi Krakowa, liczyła, że wystawa będzie dużym wydarzeniem ar-
tystycznym. Tymczasem po oficjalnych – zdecydowanie konwencjonalnych 
i  laurkowych – wystąpieniach przedstawicieli TPSP i „Jednoroga”, kiedy 
zgromadzeni zaczęli kontemplować przy lampce wina wiszące na ścianach 
obrazy i rysunki oraz rozstawione na postumentach rzeźby, Stanisław Szu-
kalski, zaskakując wszystkich, wszedł na podwyższenie, uderzył młotkiem 
w spiż, i gdy zapadła cisza, wygłosił – jak donosił natychmiast plotkarski 
„Ilustrowany Kurier Codzienny” – wielce napastliwe przemówienie, w którym 
zaatakował wszystkie sfery artystyczne i kulturalne Krakowa, jak i w ogóle 
całej Polski.

Przemówienie, w którym aż kipiało od słów uważanych powszechnie za 
zdecydowanie obraźliwe, zwłaszcza jednak trudna do wytłumaczenia agresja, 
wręcz wrogość i nienawiść do wszelkich przejawów ówczesnej krajowskiej 
oraz w ogóle polskiej kultury i sztuki, wywołało w grodzie Kraka prawdzi-
wy szok. Nikt bowiem nie przedstawiał do tej pory swoich poglądów w tak 
niewybredny sposób. Zresztą także później nie było w życiu artystycznym 
Polski, zarówno do 1939 roku, jak i po roku 1945 większego skandalisty 
i prowokatora na polu sztuki od Stanisława Szukalskiego.

Naturalnie, niespodziewane przemówienie artysty musiało wywołać obu-
rzenie u osób zaatakowanych, a wesołość u publiczności, która nareszcie 
miała swoją sensację. Opiniotwórczy miesięcznik krakowski „Sztuki Piękne” 
w całości poświęcony sprawom artystycznym z przekąsem informował, że: 
tłumy waliły do Tow. Przyj. Sztuk Pięknych, oglądano wystawione prace, słu-
chano „objaśnień” autora i jego apologetów, wierzono lub nie w zapewnienia 
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tychże, że wszystko co poza tą salą znajduje się jest co najmniej nieporozu-
mieniem. Niewidziane dotąd tłumy, które w niedzielę którąś przekroczyły 
cyfrę 4000 osób (w jeden dzień), złożone z ludzi, którzy nigdy na wystawy nie 
chodzili i których nigdy na wystawach krakowskich nie widziano, oglądały, 
słuchały i wychodziły. Słowo „Szukalski” stało się w Krakowie tak popularne, 
jak karetka Pogotowia Ratunkowego.

Jak się wydaje, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, wystąpienie Stanisława 
Szukalskiego, który już wkrótce zaczął używać pseudonimu Stach z Warty 
Szukalski, było pierwszym etapem realizacji jego bardzo rozbudowanej 
teorii artystycznej, nad którą rozpoczął pracę jeszcze w trakcie pobytu 
w USA. Przewidywała ona powstanie całkowicie nowej Europy, szczególnie 
w zakresie zagadnień kulturalnych i artystycznych, choć także politycznych 
czy gospodarczych, a nawet militarnych. Szukalski nazwał ją „Neuropą”. 
Naturalnie zamierzał rozpocząć planowane zmiany od Polski, która już jako 
tzw. Polska Druga, na czele ze swym duchowym twórcą Józefem Piłsudskim, 
miała stać się najważniejszym, najbardziej twórczym i oczywiście wiodącym 
krajem „Neuropy”, zwłaszcza na polu tak bliskiej artyście kultury i sztuki.

*
Stanisław Szukalski urodził się w 1893 roku w Warcie koło Sieradza jako 

syn prostego kowala. Jego talent rzeźbiarski ujawnił się już w dzieciństwie, 
które spędził w Gidlach i Radomsku. W 1907 roku, w wieku czternastu 
lat, wyemigrował wraz z matką i siostrą do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
w  Chicago przebywał od pewnego czasu jego ojciec. Po krótkiej nauce 
w miejscowym Art Institute, w 1909 roku wraca do kraju i podejmuje dalszą 
naukę rzeźby w krakowskiej ASP. Nie ukończywszy studiów ze względów 
rodzinnych, w 1913 roku ponownie wyjeżdża do Chicago, gdzie dzięki ta-
lentowi i silnej osobowości artystycznej staje się w następnym dziesięcioleciu 
jedną z najważniejszych postaci burzliwego życia artystycznego Wietrznego 

Politwarus – projekt pomnika, rysunek, 1921-1923.
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Miasta. W 1922 roku żeni się z Helen Walker, malarką amatorką, z którą 
następnie przyjeżdża do Europy, do Warszawy. W listopadzie i grudniu 1923 
roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych organizuje mu wystawę indywi-
dualną w swojej siedzibie przy placu Małachowskiego. Rok 1924 to pobyt 
małżonków we Francji, gdzie Szukalski, zaproszony przez komisarza działu 
polskiego Jerzego Warchałowskiego, przygotowuje swoje prace – głównie 
kilka rzeźb – do udziału w mającej się odbyć w następnym roku w Paryżu 
Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemy-
słu. I chociaż nie udało się wznieść pawilonu polskiego według jego projektu, 
odnosi ogromny sukces, zdobywając Grand Prix, medal złoty i dyplom ho-
norowy za pokazane na wystawie prace. W tym czasie artysta uczestniczy też 
w konkursie ogłoszonym przez Mennicę Państwową w Warszawie na projekt 
monety 100-złotowej, w którym zajmuje trzecie miejsce, a następnie wygry-
wa konkurs na projekt pomnika Adama Mickiewicza dla Wilna, który jednak 
ze względu na zbyt egzotyczną formę nie został ostatecznie zrealizowany. 
Oba te zdarzenia zniechęcają Szukalskiego do struktur administracyjnych 
młodego państwa polskiego, stając się jednocześnie pretekstem do podjęcia 
w kolejnych latach prób urzeczywistnienia własnych planów artystycznych, 
pozostających w opozycji do oficjalnych działań na tym polu.

W tym celu późną jesienią 1928 roku, po paru latach spędzonych w Eu-
ropie, Szukalski przyjeżdża ponownie do Polski wraz z rodziną (we Francji 
urodziła mu się córka Elizabeth Kalina), by w maju 1929 roku uczestniczyć 
w otwarciu swojej wystawy w krakowskim Pałacu Sztuki w siedzibie TPSP. 
Wkrótce potem niewielkie grono jego zwolenników (rekrutujących się ze 
studentów pierwszego roku miejscowej ASP i Szkoły Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego) powołuje do istnienia Szczep Rogate Serce, 
zwany również Szczepem Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”. Jesienią 
1929 roku Szukalski wraca do USA, skąd przez kolejnych sześć lat kieru-
je – drogą korespondencyjną – poczynaniami swych stronników, zwłaszcza 

Głowa Politwarusa, rysunek, 1921-1923.
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organizacją wystaw i funkcjonowaniem organu prasowego grupy – pisma 
„Krak”, do którego pisze większość artykułów. Do ojczyzny przodków wraca 
pod koniec 1935 roku, tym razem w towarzystwie drugiej żony Joan Lee 
Donovan. Uczestniczy w ostatnich pokazach Szczepu w 1936 roku, w tym 
w najbardziej kontrowersyjnej – zamkniętej już po jednym dniu – wysta-
wie w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie, a następnie w Krakowie 
i Katowicach, gdzie dzięki pomocy i poparciu wojewody śląskiego Michała 
Grażyńskiego podejmuje bardzo konkretne działania artystyczne w stolicy 
województwa. Niestety wybuch II wojny światowej przerywa bezpowrotnie 
ten bardzo ważny, najbardziej twórczy etap w życiu artysty. W efekcie po 
raz kolejny wraca do USA, gdzie pozostaje aż do śmierci w 1987 roku. Po 
wojnie odwiedza Polskę tylko raz – w 1957 roku, spędzając w Warszawie 
i Krakowie kilka tygodni.

*
Od najmłodszych lat życia Stanisław Szukalski pozostawał pod ogromnym 

wpływem swego ojca Dionizego. Ten prosty kowal był wielkim patriotą, 
prawdziwym obieżyświatem, któremu leżało na sercu dobro uciskanych 
społeczeństw i narodów (gdy w poszukiwaniu pracy w 1899 roku dotarł do 
Afryki Południowej, wziął udział w tzw. wojnie burskiej, walcząc przeciwko 
Anglikom po stronie ciemiężonych Burów). Jak tylko umiał, wychowywał 
syna w duchu prawdziwego patriotyzmu i w przekonaniu, że również Polska 
będzie kiedyś niepodległym państwem. Systematycznie pogłębiał w nim 
miłość, wręcz kult Józefa Piłsudskiego, którego uważał za męża opatrzno-
ściowego Polaków. Nic więc dziwnego, że gdy w latach 1909-1913 Stanisław 
Szukalski studiował rzeźbę w krakowskiej ASP, wstąpił do organizacji para-
militarnej skupiającej młodych Polaków, powstałej w 1910 roku równolegle 
we Lwowie jako Związek Strzelecki oraz w Krakowie jako Strzelec. Przyszły 
artysta przyjął pseudonim „Młody”, jego dowódcą był „Ryszard”. Członkowie 
Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich z czasem stali się pod-

Projekt Duchtyni na dnie 
Smoczej Jamy w Krakowie – 

posąg Oswobodziciela (Józefa 
Piłsudskiego) przed wejściem, 

rysunek, 1936.
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stawą Legionów Polskich. Niewykluczone więc, że Stanisław Szukalski zo-
stałby członkiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, zalążka przyszłego wojska 
polskiego, utworzonej 3 sierpnia 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, 
gdyby nie to, że kilka miesięcy wcześniej – pod koniec 1913 roku – musiał 
wyjechać do Chicago, aby spotkać się z ojcem, który wkrótce potem zginął 
w wypadku samochodowym...

Lata 1913-1923 to okres bardzo intensywnej działalności artystycznej Sta-
nisława Szukalskiego na gruncie amerykańskim, ostatecznego kształtowania 
się jego niezwykłej osobowości plastycznej, zwłaszcza w dziedzinie tak mu 
bliskiej rzeźby. W licznych gipsowych popiersiach i projektach pomników 
dostrzec można było różnego rodzaju inspiracje, w tym egzotyczną sztuką 
ludów pierwotnych obu Ameryk, oraz zamiłowanie do ogromnej ilości 
szczegółów i elementów dekoracyjnych. Zajęty pracą twórczą młody artysta 
nie zapominał jednak o ojczyźnie przodków, śledząc na bieżąco wszystko to, 
co działo się w dalekiej i targanej wydarzeniami I wojny światowej Europie. 
Powstanie niepodległej Polski przyjął z ogromną radością i satysfakcją. 
Cieszyła go zwłaszcza aktywność Józefa Piłsudskiego i znacząca rola, którą 
odegrał jako naczelnik państwa w kształtowaniu Rzeczypospolitej Polskiej, 
obronie jej niepodległości w trakcie zwycięskiej wojny z Rosją sowiecką 
w 1920 roku, a także nadzieja na jego dalsze, równie twórcze działania zmie-
rzające do tworzenia właściwych struktur administracyjnych, gospodarczych 
czy kulturalnych powstającego niczym Feniks z popiołów państwa.

Nic więc dziwnego, że Stanisław Szukalski prawdopodobnie w latach 1921-
1923 stworzył rysunkowy projekt pomnika Politwarus (nazwa od pierwszych 
liter słów: Polska, Litwa, Ruś), będący swoistym hołdem złożonym marszał-
kowi za „cud nad Wisłą.” Artysta zakładał, że pomnik stanie w Warszawie 
na placu Saskim w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza. Wyobrażał go 
sobie pod postacią pędzącego rumaka, którego łeb i szyja zamieniły się we 
wspaniały opancerzony tors ludzki z wysoko podniesionymi rękoma (powta-
rzającymi gest wielkiego księcia litewskiego Witolda z obrazu Jana Matejki 
Bitwa pod Grunwaldem), z których prawa trzyma topór, przyozdobionymi 
na całej długości stylizowanymi prętami, być może imitującymi promienie 
słoneczne. Tak ukształtowany tors wieńczy mocarna głowa orła, w którego 
szeroko rozwartym dziobie umieścił artysta twarz Józefa Piłsudskiego. Cały 
ten niezmiernie skomplikowany zwierz, z wyrytą mapą wielkomocarstwowej 
Polski na brzuchu i orlimi piórami przy pęcinach przednich kopyt, wręcz od-
rywa się od stanowiącego jego podstawę ażurowego cokołu o zdecydowanie 
egzotycznych (azteckich?) formach, pokrytego dodatkowo płaskim reliefem, 
ukazującym żołnierzy polskich idących do decydującego ataku na bagnety. 
Pomnik nigdy nie został wzniesiony, a po dwóch rysunkach, które z czasem 
zaginęły, pozostały jedynie czarno-białe fotografie.

Bardzo szybko Stanisław Szukalski stwierdził jednak, że o ile rola Józefa 
Piłsudskiego była nie do przecenienia podczas narodzin Polski po 123 latach 
niewoli, o tyle w sytuacji, gdy – za jego cichym przyzwoleniem – władza 
przeszła w ręce ludzi co prawda doświadczonych, ale starych i skostniałych, 
których najlepsze, najbardziej twórcze lata już przeminęły, reprezentanci 
młodego pokolenia, uzdolnieni i patriotyczni Polacy, nie mają i nie będą mieć 
wpływu na budowanie nowej, znacznie lepszej przyszłości. Był przekonany, 
że należy to szybko zmienić.

Przyjeżdżając do Krakowa jesienią 1928 roku i pokazując swoje prace 
w maju 1929 roku na wystawie w TPSP, artysta uznał, że zmiany należy 
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rozpocząć od rewolucji w sztuce polskiej, zwłaszcza przez przeprowadzenie 
reform w wyższym szkolnictwie artystycznym. Zdaniem Stanisława Szukal-
skiego sztuka polska pod koniec lat 20. XX wieku była w stanie ewidentnego 
upadku, spowodowanego zbytnim uzależnieniem od bezwartościowej i nic 
nieznaczącej – w jego przekonaniu – sztuki francuskiej, która znalazła moż-
liwości rozwoju w dekadenckim Paryżu, tak chętnie odwiedzanym przez 
polskich twórców. To tam głos decydujący mieli „rajfurzy zachodu” i „eu-
nuchowie”, jak nazywał z pogardą i lekceważeniem krytyków zawodowych. 
Szukalskiego drażniło to, że ostoją sztuki francuskiej w Polsce, miejscem, 
gdzie ją wręcz preferowano oraz – co najgorsze – bezmyślnie jej nauczano, 
niszcząc przy okazji wrodzone talenty zdolnej młodzieży, była Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie, którą uznał za „wylęgacza miernot i rzeźnię 
twórczości polskiej”. I chociaż przed laty sam tam przecież studiował, twier-
dził, że Akademię należy zlikwidować, jej budynek zamienić na łaźnię miej-
ską lub seminarium duchowne, zaś profesorów utuczyć rodzynkami i słodkimi 
migdałami, aby się nie mogli ruszać, a potem załechtać na martwą naturę, 
bądź też wysłać ich do Rosji Sowieckiej, bo swymi metodami zawodowymi 
zniszczyliby tam sztukę do cna i wpłynęliby na zupełny upadek kultury – a wte-
dy byliby pożyteczni Polsce (Sprzedać Akademię, „Krak” 1930, nr 4, grudzień).

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży Akademii należało natomiast zda-
niem Szukalskiego przeznaczyć na organizację i funkcjonowanie znacznie 
mniejszej i tańszej „Twórcowni”, zlokalizowanej najlepiej gdzieś niedaleko 
Krakowa. Tańszej, ponieważ jedynym nauczycielem w niej (kimś w rodzaju 
absolutnej wyroczni w sprawach sztuki) będzie on sam. Pierwszymi ucznia-
mi mieli stać się członkowie grupy Szczep Rogate Serce, następnie wszyscy 
ci, którzy nie przeszli pomyślnie egzaminów wstępnych do ASP, a więc 
„ogryzki”, z których metoda twórcowniana w ciągu zaledwie jednego roku 
uczyni prawdziwych artystów – twórców. Do „Twórcowni” nie przyjmowano 
by na podstawie talentu, ale jedynie na podstawie wykazanej pracowitości 
i mądrości, bo tylko te wartości zasługują na uznanie i szacunek. Przyjętych 
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uczniów powinien cechować niski wzrost i krępa budowa ciała, ponieważ – 
według Szukalskiego – każdy kwadratowy chłopak o „krótkiej” twarzy może 
być artystą w przeciwieństwie do pozbawionych inwencji twórczej „wąskosz-
czękich” i „długocielskich”. Twórcowniana metoda pracy wykluczała również 
kopiowanie – jak to miało miejsce w akademiach – gipsowych popiersi i figur 
oraz studiowanie martwych natur i aktów ludzkich, które zabijają imagina-
cję. Liczy się wyłącznie praca pamięciowa na tematy zaczerpnięte najlepiej 
z pogańskiej, jak i piastowskiej przeszłości Polski, bo tylko one gwarantują, że 
będziemy mieli do czynienia ze sztuką nieskażoną obcymi naleciałościami. 
Ułatwić miała to z jednej strony wspólna praca, w trakcie której lektorki czy-
tać będą książki dotyczące mitologii dziejów i w ogóle bohaterologię własnego 
narodu jak i innych, a z drugiej technika pracy polegająca na wykonywaniu 
wyłącznie rysunków ołówkiem na niewielkich kartkach kwadratowego 
papieru, z wykluczeniem malowania farbami akwarelowymi, zwłaszcza 
olejnymi, które wręcz zabijają osobowość każdego potencjalnego twórcy.

Stanisław Szukalski zakładał również, że najbliżsi mu ideowo członko-
wie Szczepu Rogate Serce będą używać na czas łączności z grupą zamiast 
imion tzw. mian, tj. swego rodzaju pseudonimów artystycznych, które będą 
podkreślać ich pochodzenie i temperament. Stąd sam zaczął podpisywać 
swoje teksty mianem Stach z Warty Szukalski. Ponadto artysta planował, że 
Szczepowcy będą nosić takie same fryzury (z grzywką à la Piast), specjalnie 
zaprojektowane dla nich stroje, a także wypracują dla celów epistolarnych 
własny niepowtarzalny alfabet, tak aby w przyszłości, wzbogacony o ele-
menty uniwersalistyczne, był używany na co dzień przez ludzkość całego 
świata, jak to ma miejsce w przypadku alfabetu łacińskiego czy powszechnie 
stosowanych cyfr arabskich i rzymskich.

Ale „Twórcownia” nie mogła funkcjonować w ówczesnej Polsce, którą 
Szukalski nazywał „Polską I-szą”, bo na przeszkodzie w realizowaniu jej 
pionierskiego programu stali – jak wiadomo – mający władzę ludzie starzy, 
wyzbyci ideałów, działający na szkodę zarówno Krakowa, jak i całego kraju. 
Dlatego artysta uznał, że należy doprowadzić do powstania „Polski II-ej”, za 
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której twórcę i duchowego przywódcę uważał marszałka Józefa Piłsudskiego, 
nazywając go konsekwentnie Komendantem lub Oswobodzicielem. Wtedy 
władzę przejmą ludzie młodzi i ambitni, których będzie wspierać na szerszą 
skalę i w miarę potrzeby Unia Młodych, organizacja bezpartyjna powołana 
w celu przebudowy ustroju społeczno-narodowego. To nowe strukturalnie 
państwo musi posiadać również swoje godło. Tak jak w „Polsce I-ej” był to 
biały orzeł na czerwonym tle, tak w drugiej funkcję tę miał spełniać Toporzeł, 
stanowiący kompozycję powstałą z połączenia orła z ciesielsko-wojennym 
toporem. Ale w nowej Polsce musi się także znajdować – zdaniem artysty 
– miejsce kultu, zaakceptowane przez cały naród. Ponieważ w „Polsce I-ej” 
był nim zamek wawelski z katedrą i nekropolią królów w podziemiach, 
to w „Polsce II-ej” miała to być dedykowana pamięci Józefa Piłsudskiego 
Duchtynia, zbudowana według planów Szukalskiego na dnie Smoczej Jamy.

Stanisław Szukalski przewidywał wzniesienie zespołu architektoniczno-
-rzeźbiarskiego, składającego się z trzech zasadniczych części. Pierwszą sta-
nowić miał monumentalny, ponadnaturalnie wielki posąg Oswobodziciela, 
stojący na zewnątrz przy wejściu. Drugą – cały szereg ustawionych promie-
niście pod ścianami jaskini grobowców najwybitniejszych Polaków, na czele 
z sarkofagiem marszałka w kształcie ściętej kłody dębu o obciosanych gałę-
ziach. Trzecią – umiejscowiony pośrodku Smoczej Jamy marmurowy trzon 
z rzeźbą Światowida (artysta konsekwentnie używał określenia Światowied) 
na szczycie wykonaną według nowej koncepcji.

Posąg Oswobodziciela to kroczący do przodu, lekko pochylony marszałek 
Józef Piłsudski, ubrany w długi, sięgający butów płaszcz, o rozchylonych 
od kolan połach, z pasem i szablą u lewego boku. Ręce zgięte w łokciach, 
wysunięte do przodu, z wyrastającymi z obu dłoni skrzydłami zdają się wska-
zywać, gdzie jest wejście do wnętrza Duchtyni. Na głowie skomplikowana 
korona, przypominająca ściany drewnianej chaty stawianej „na zrąb”, którą 
nakładają marszałkowi dwaj uskrzydleni Geniusze.

Najważniejszy element zespołu, nowy Światowid, to zdaniem Szukalskiego 
wielki koń, na którego siodle-tronie siedzieli zwróceni ku czterem stronom 
świata najwybitniejsi reprezentanci narodu polskiego: Józef Piłsudski, powo-
dzący całością, oraz Kazimierz Wielki, Mikołaj Kopernik i Adam Mickie-
wicz. Do wnętrza czworobocznego, ustawionego na rzucie kwadratu trzonu, 
podtrzymującego tak skomponowanego Światowida, prowadzą z czterech 
stron schody zakończone okrągłymi otworami do wsuwania rąk z ramieniem, 
wiodące do środka. Zaś tam, gdzie się spotkają, stać będzie w wiecznym oświe-
tleniu elektrycznym – pisał w 1936 roku Szukalski – jeden jedyny Toporzeł, 
który przez swe nadzwyczajne znaczenie będzie się zwał Świętoporłem, bo taki 
będzie tylko jeden w całej Polsce i Słowiańszczyźnie. Dalej artysta precyzował, 
że znaczenie Świętoporła na tym będzie polegało, że z całej ziemi Polacy będą 
tutaj przybywali, by śluby składać w trzonie Światowieda w obecności twórcy 
Polski II-ej, komendanta Piłsudskiego. Tutaj dzieci i rodzeństwa przybywać 
będą, by w trzon wchodzić, tam uklęknąć, prawe ramie wsunąwszy w otwory 
dotknąć palcami rękojeści Świętoporła i głośno wypowiedzieć swą umowę 
wierności wzajemnej. Tutaj przyjaciele przybywać będą, narzeczeni i politycy, 
by śluby składać na Świętoporła i uświęcać zawarcie umów między grupami 
narodowościowymi, politycznymi stronnictwami i międzypaństwowymi 
w obecności Piłsudskiego i u stóp Światowieda.

Ale ambitne plany Szukalskiego sięgały jeszcze dalej. Artysta był bowiem 
przekonany, że „Polska II-ga” wraz z „Twórcownią” da początek nowemu 
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typowi kultury, jaka rozwinie się w całej Europie, aby przeciwstawić się 
semicko-moskiewskiemu rozkładowi szkodliwemu dla twórczych narodów. 
Ponieważ jednak Anglia, Francja, Włochy i Niemcy to kraje zainteresowane 
jedynie prowadzeniem wojen, należy im to uniemożliwić przez złamanie 
ich potęgi ekonomicznej (drogą międzynarodowego bojkotu), a następnie 
usunąć (wykluczyć) je ze struktur nowej Europy. W ten sposób dojdzie do 
powstania tzw. „Neuropy”, której symbolem stanie się podwójna, odwrócona 
swastyka, nazwana przez Szukalskiego „Gamadionem”. W „Neuropie” spo-
kojnej i sytej, wolnej od wszelkich konfliktów międzynarodowych i wojen, 
będzie kwitło życie kulturalne, będą powstawać kolejne, coraz ciekawsze 
dzieła sztuki, tworzone naturalnie za pomocą metody „twórcownianej”. 
System pedagogiczny opracowany i propagowany przez Stacha z Warty Szu-
kalskiego w krakowskiej „Twórcowni” miał bowiem objąć z czasem wszystkie 
kraje nowej Europy, dotrzeć także do Stanów Zjednoczonych i doprowadzić 
w końcu do tego, że rodzima „Twórcownia” przekształci się w ogólnoeuro-
pejski „Instytut Neuropy”, czyli w „Wiedzuczę Neuropy”.

O ile o „Twórcowni” i idei powstania „Polski II-ej” mówił i pisał Stanisław 
Szukalski już pod koniec lat 20. XX wieku, wkrótce po powołaniu do życia 
grupy Szczep Rogate Serce, a także przez całą dekadę lat 30., o tyle o stano-
wiącej ich dopełnienie Duchtyni wypowiedział się po raz pierwszy dopiero 
po śmierci marszałka Piłsudskiego w 1935 roku. Fantastyczne plany Stacha z 
Warty Szukalskiego, nieuwzględniające zupełnie realiów dnia codziennego, 
nie mogły się jednak spotkać, i nie spotkały, z aprobatą i poparciem zarów-
no wąskiego grona jego zwolenników, jak i przede wszystkim polityków, 
reprezentantów administracji państwowej i najbardziej opiniotwórczych 
przedstawicieli środowisk artystycznych ówczesnej Polski.

Tak więc szczegółowy projekt „Twórcowni”, w miarę precyzyjny „Polski 
II-ej” oraz ogólne założenia „Neuropy” pozostały jedynie na papierze, w licz-
nych artykułach i korespondencji artysty, natomiast plany Duchtyni nie wy-
szły poza kilka rysunków i towarzyszący im bardzo sugestywny komentarz, 
opublikowany w katalogach dwóch wystaw Szukalskiego i Szczepu w War-

Projekt Duchtyni  
na dnie Smoczej Jamy 

w Krakowie – jedno z czterech 
wejść w trzonie posągu 

Światowida, rysunek, 1936.



117

szawie i Krakowie w 1936 roku. Lata 1936-1939 spędził niepokorny Stach 
z Warty w Katowicach, gdzie rozpoczął prace zmierzające do wystawienia 
co najmniej dwóch swoich pomników (Bolesława Chrobrego i tzw. Wiecznicy 
baczności) oraz wykonania trzech płaskorzeźb na budynkach użyteczności 
publicznej (w tym na wznoszonym właśnie budynku Muzeum Śląskiego).

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał bezpowrotnie te ciekawe 
działania. Szukalski wyjechał do USA, gdzie po latach – w 1978 roku – po-
wrócił na chwilę do koncepcji Duchtyni, wykonując kilkanaście rysunków 
przedstawiających jej nieplanowaną wcześniej część architektoniczną, usy-
tuowaną na zewnątrz, ponad sklepieniem Smoczej Jamy. Od 1940 roku aż 
do końca życia w 1987 roku jego uwagę absorbowała bowiem już całkowicie 
inna, interdyscyplinarna teoria, będąca w jego mniemaniu koncepcją stricte 
naukową, łączącą badania z zakresu kilku bardzo ważnych dziedzin: astro-
nomii, geologii, prehistorii, archeologii, piktografii, a nawet językoznawstwa, 
dziejów wyznań i historii. Artysta nazwał ją teorią Macimowy (po angielsku 
Protong) i przekonywał, że ludzkość przeżyła kilka potopów, które odegra-
ły istotną rolę w ostatecznym kształtowaniu się lądów i mórz (np. Wyspa 
Wielkanocna), a językiem, którego pierwotnie używali wszyscy ludzie, był 
język polski. Tak więc kto wie, może Adam i Ewa także mówili po polsku. 
W trakcie ponad czterdziestu lat pracy twórczej nad udokumentowaniem 
swojej niecodziennej teorii Stanisław Szukalski napisał aż 42 tomy komen-
tarzy teoretycznych, które zilustrował ok. 15 tysiącami rysunków.

Gdy w 1978 roku jego byli uczniowie ze Szczepu Rogate Serce zorganizo-
wali w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie pierwszą retrospektywną wystawę 
prac członków grupy i fotografii nieistniejących już w większości dzieł swego 
mistrza, zgromadzeni mogli wysłuchać jego przemówienia nagranego na 
taśmę magnetofonową i przysłanego specjalnie w tym celu ze Stanów Zjed-
noczonych. Stach z Warty Szukalski rozpoczął je od słów: Należy zlikwidować 
Akademię Krakowską, jej budynki sprzedać, a profesorów rozpędzić...

Lechosław Lameński

PS Czytelników, którzy po lekturze tego eseju zechcą pogłębić swoją wiedzę na temat: 
kim był naprawdę Stach z Warty Szukalski, jak wyglądała jego cała – bardzo przecież róż-
norodna – twórczość i założenia teoretyczne, odsyłam do lektury dwóch moich książek: 
Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce (Lublin 2007) i Stanisław Szukalski, Teksty 
o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938, wybrał, ułożył, 
wstępem i przypisami opatrzył Lechosław Lameński (Lublin 2013).
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RAFAŁ SZCZERBAKIEWICZ

Na początku spada meteoryt tunguski
Zacznę od wyznania osobistego. Nie jestem z pewnością wymarzonym 

odbiorcą intertekstualnych, transmedialnych i interdyscyplinarnych narracji 
Jacka Dukaja. Podziwiam jego quasi-intelektualne, literackie „katedry”. Do-
ceniam erudycję, rozmach światotwórczy i stylizacyjne popisy. Pozostaję jed-
nak asertywny wobec tych opowieści, bowiem za naczelną cnotę literackiej 
fantastyki uznaję pisarską umiejętność umożliwienia czytelnikom niemal 
eskapistycznego zanurzenia w alternatywny – i z tego powodu fantastyczny – 
świat. Dukaja zaś trudno czytać inaczej niż krytycznie, niełatwo zatopić się w 
jego fabułach. Nawet jeśli aluzyjnie przegadane światy Dukaja rzeczywiście 
są z Lemowskiego i Borgesowskiego ducha kultury wyczerpania, to ja akurat 
nie za te prestidigitatorskie uzdolnienia cenię autorów Solaris i Alefa.

A jednak czytając monumentalny, imponujący Lód po raz drugi, czuję 
z tą powieścią zadziwiające i niepokojące mnie pokrewieństwo. Doskonale 
umiem je w sobie zlokalizować. Lodowa epopeja kojarzy mi się z moim 
dziadkiem Leonem. Dwa znaczące motywy pojawiające się w książce były 
ulubionymi tematami jego opowieści. Po pierwsze, urodzony w Landwaro-
wie pod Wilnem w 1908 roku dziadek zawsze chlubił się, że niemal w tym 
samym czasie miała miejsce katastrofa tunguska. Po drugie, co oczywiście 
w ogóle nie jest oryginalne, jego ulubionym bohaterem politycznym był 
krajan – Józef Piłsudski. Zawsze frapowała mnie owa koincydencja – do 
celnego uderzenia w mit marszałka Dukaj wykorzystał właśnie meteoryt 
tunguski. W diegezie powieści napięcie między rokiem 1908 (zamrożenie 
alternatywnej historii) a 1924 (czas fantastycznej narracji) to konsekwencja 
upadku meteorytu, który rozbił się w rzece Podkamienna Tunguzka. Po-
wieść jest zatem odwrotnością doświadczenia mojego dziadka, dla którego 
zdarzenie to stanowiło nieprzeniknioną, niemal fantastyczną tajemnicę, 
a realnością był bardzo konkretny, przemożny wpływ Piłsudskiego na losy 
wspólnoty, do której sam dziadek należał. W powieści zaś katastrofa tun-
guska jest faktem naukowym, doświadczanym i badanym. Ma swoją fizykę: 
w miejscu uderzenia temperatura wynosi zero bezwzględne – minus 273 
stopni Celsjusza. I swoją metafizykę: Lute – zimowe istnienia przybyłe wraz 
z meteorytem – zamrażają historię. Ma w końcu i swoją estetykę – w postaci 
świata zamrożonej stylizacji. Tymczasem Piłsudski jest przerażającą Dukaja 
plemienną klechdą, którą trzeba przekształcić, by móc ją symbolicznie, 
przynajmniej poprzez sztukę, pokonać.

„Lód ściął Historję”
Tak dosłownie i wprost pisze Dukaj i można tylko dodać z naszej nieal-

ternatywnej perspektywy, że mowa o „ścięciu” nowoczesnej historii. Przeni-
kliwa badaczka tej powieści słusznie zauważa, że interesująca jest w niej po-
dwójność momentu zamrożenia dziejów i jego konsekwencji – zatrzymania 
historii nowoczesnej w drugiej połowie lat 20.: Akcja powieści rozgrywa się 
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w latach 1924-1930, choć brać trzeba pod uwagę rok 1908, w którym zamroziły 
się wydarzenia. Dzięki temu Dukaj mógł w swoich historiozoficznych rozwa-
żaniach zachować niewinność człowieka nieskażonego historią XX wieku, 
obarczoną wojnami, totalitaryzmami, holocaustem, kryzysem przedstawienia 
i postmodernizmem1. Nostalgia za uniwersalizmem XIX-wiecznej historii 
byłaby więc remedium na zło. Zamrożenie chroni świat przed katastrofą 
I wojny światowej i jej politycznymi konsekwencjami, przeciwdziała cha-
osowi, przerażającym efektom postępu, entropii. Spełnia wszelkie funkcje 
hibernacyjne, umożliwia uruchomienie logiki melancholii i zatrzymanie 
oczyszczającej pracy żałoby. To pewien charakterystycznie paradoksalny 
efekt modernistycznej prozy problematyzującej historię – uderzenie w stare 
mitologie nie chroni nas przed wypełniającymi to miejsce innymi mito-
logicznymi tęsknotami. Tak już bywało u Andrzeja Kuśniewicza, Teodora 
Parnickiego czy Hanny Malewskiej.

Świat wyczarowany przez Dukaja na pewno nie ma eutopijnego charakte-
ru, ale nie jest też jakąś radykalną dystopią. Sytuuje się w swojej allotopijnej 
hiperrealistyczności w przestrzeni doświadczeń przewidywalnych i akcep-
towalnych z dzisiejszego – charakteryzującego się sceptycyzmem i wstrze-
mięźliwością w oczekiwaniach – punktu widzenia. Szczególnie z bliskiej nam 
i nieco anachronicznej perspektywy neoliberalnej, z której zapytamy zawsze, 
nieuchronnie o materialne powodzenie człowieka w kreowanych warunkach 
świata przedstawionego. I odpowiedź fantazji współgra tutaj ściśle z naszym 
mimowolnym pragnieniem. Lód pomaga przetrwać wczesnokapitalistycznej 
Rosji, pozbawionej ideologicznych radykalizmów XX-wieku. Oczywiście, że 
wraz z kapitalizmem przetrwał absolutyzm carów, ale dla Dukaja znacznie 
ważniejsze są lekcje ekonomii niż martyrologii. Jedna rzecz szczególnie wydaje 
się warta odnotowania – Dukaj burzy polski stereotyp Syberii. Zamiast miejsca 
katorgi Benedykt znajduje w Irkucku polskich przemysłowców trzęsących tam-
tejszym handlem i górnictwem. Ponieważ ta wiedza historyczna nie jest przez 
pisarza zmyślona, lecz wyczytana z dokumentów, toteż zyskujemy, jako polscy 
czytelnicy, dostęp do nowej samowiedzy dziejowej. Przez pewien czas zdaje się, 
co prawda, że Dukaj doprowadza do mitologizacji bogactw naturalnych Sybe-
rii, że podziela manię mitotwórczą Rosji na temat jej rzekomo nieprzebranych 
zasobów. Ostatecznie jednak książka proponuje postkolonialną wizję Syberii, 
gdzie nie tylko miejscowe ludy zostają przedstawione, ale i ujawnia się dążenie 
tego regionu do samostanowienia (idea Stanów Zjednoczonych Syberii)2.

Polska mitologia tyrtejska nie pozwala na Syberii widzieć żadnych szans. 
Kajdany, mróz i śmierć cywilna bądź fizyczna – taka jest właśnie Syberia 
Słowackiego (bohatera literackich i ideologicznych fascynacji Piłsudskiego), 
z którym Dukaj podejmuje otwarty dialog. Dorabiający się rodacy mogą 
dzisiaj marznąć w Islandii, Norwegii, ale na Syberii w realnym świecie 
fortuny zdobywają – jak wiemy – Chińczycy. Tyle że oni nie mają tam zlo-
kalizowanych swoich historycznych widmowych demonów. A to właśnie te 
demony – odwołując się do pozytywistycznego przykładu Wacława Siero-
szewskiego – egzorcyzmuje w Lodzie Dukaj. W syberyjskim wątku widać 
też, jak szybko powieść się starzeje – mimo całej przebiegłości autora bardzo 
wyraźnie pisana jest przed ostatecznym załamaniem wiary w Koniec historii 
Francisa Fukuyamy, gdy jeszcze nie rozwiało się definitywnie złudzenie 
ponowoczesnej Europy – wydarzeniowo szczęśnie zamrożonej regułami 
ekonomii, fantazmatem sprawiedliwej ręki rynku. Mroźna Europa jest do-
statnia jak przysłowiowa Skandynawia. Takie zamrożenie, chroniące przed 
ekonomiczną destabilizacją będącą wynikiem dziejowych zawirowań, ma 
swój związek z powieściowym konceptem logiki. Przemożny wpływ lodu 

1 N. Lemann: PODobni – NiePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład 
dwóch sposobów alternatywizacji historii. „Porównania” 2012, nr 10, s. 184.

2 T. Mizerkiewicz: Dwuznaczny urok historiozofii. „Art Papier” 2008, nr 4 (15 lutego).
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porządkuje nadmiary sensu i sprowadza logikę do zimnej, matematycznej 
opozycji binarnej „tak” i „nie”, wykluczając wariant pośredni – „być może” – 
z polskiej tradycji logiki trójwartościowej Kotarbińskiego. A jakże – Polak jest 
w tej powieści odpowiedzialny za możliwość ziszczenia się irracjonalnego 
scenariusza. Przegramy albo wygramy, ale być może mesjasz pomoże. Na 
szczęście dla kapitału w świecie skutej lodem pragmatycznej ekonomii nie 
ma miejsca na podobne miazmaty. Anioły lodu, Lute, posługują się tradycyjną 
logiką dwuwartościową, która ma jednak wymiar absolutny, „zamrażając” 
wszelkie niepewne twierdzenia w niepodważalną binarną opozycję prawdy 
bądź fałszu, tak iż nie pozostaje miejsca na półprawdy. Obok tej „nieludzkiej” 
logiki funkcjonuje w powieści logika trójwartościowa Tadeusza Kotarbiń-
skiego, entropiczna logika Lata, dopuszczająca obok prawdy i fałszu trzecią 
możliwość, strefę niepewności. Logika Zimy jest tym, dzięki czemu historia 
uległa zamrożeniu w jej postaci z 1908 roku. W kraju Lutych kłamstwo jest 
fizycznie niemożliwe3.

Tyle że świat bez kłamstwa jest światem chamstwa – poucza nas Leszek 
Kołakowski. Musimy wciąż dobrotliwie, empatycznie zmyślać i udawać, 
by wytrzymać z sobą nawzajem. Może to jest właśnie najbardziej – i po ro-
syjsku – odpychające w alternatywnym lodowym świecie. Wszyscy w nim 
nadużywają zaufania do prawdy właśnie w efekcie przyjęcia logiki języka 
dwuwartościowego. Nie zauważają, że gdy mówią zbyt wiele i gdy wielogłos 
polityczny pomiędzy mesjanizmem a pozytywizmem uniemożliwia działa-
nie, świat nie tylko jawi się jako nieruchomy, ale jest też nudny, zreifikowany 
przez martwe dyskursy przeszłości. Paweł Dunin-Wąsowicz w recenzji Lodu 
zauważył bardzo przytomnie i przewrotnie, że niegrzeczni Kaj i jego siostra 
Gerda są w Królowej śniegu nie bez powodu nieszczęśliwi. W reżimie prawdy 
jest równie przytłaczająco jak w uzupełniającym go przeciwieństwie – reżi-
mie kłamstwa.

Polacy u Dukaja zdają się być wychowani w duchu Lalki Bolesława Prusa, 
a nie Konrada Wallenroda. Są narodem cierpliwym, wytrzymałym i przed-
siębiorczym. A zatem kiedy tylko przywykli do zsyłki, zaczęli z miejsca swej 
kaźni oraz ahistorycznej pewności lodowego zastygnięcia Syberii korzystać 
i budować gospodarcze powodzenie. Stany Zjednoczone Syberii stworzone 
przez Sybiraków są przecież kolejnym dobrze nam znanym złudzeniem, 
na którym opiera się nasza wiara, że swoją pomyślność osiągniemy za 
oceanem, a potem w Niemczech, we Francji, w Irlandii. Po co nam więc 
obmierzłe duchy tragicznej przeszłości? Dukaj wie i zarazem nie wie, że 
jego Syberia to kolejny polityczny fantazmat – państwo jeszcze nieistniejące, 
ale niegdyś gotowe do zaistnienia, możliwe do spełnienia. Znamy przecież 
proces gospodarczego podboju Syberii przed 1908 rokiem. Do zbudowania 
nowego kontr-mitu potrzebna Dukajowi możliwa do pomyślenia (śnienia) 
antymartyrologia Sybiru.

Estetyka heterotopii
Józef Piłsudski nie jest w powieści Dukaja żywą postacią, jest tekstem 

kultury, składa się z dyskursywnych cząstek tworzących mityczną figurę. 
Piłsudski to tekstualna, a nie somatyczna kukła, która mówi do nas językiem 
zaczerpniętym ze swych książek i przemówień: Znam ja was, inteligienciki 
opieszczuchy! Na papierze to dowiedzie każdego systemu totalnego, im bardziej 
totalnego, z tem większą rozkoszą, w słowach nabożnych, poetyckich go poda, 
Hegle, Marksy i Bierdiajewy, że inne dusze postępowe w ciepłych salonach ca-
łego świata zakrzykną z podziwu, panienki rączki załamią i w objęcia padną, 
studenciaki z wypiekami po kawiarniach czytać sobie będą... Ale jak przyjdzie 
kto zrealizować ów projekt doskonały, doskonale opisany – to wraz krew cała 

3 N. Lemann: PODobni..., dz. cyt., s. 177.
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z pana inteligienta odpływa i zakrywa gienjusz oczęta: ach, to ofiara bezwinna, 
ach, ach, to trup – jak cuchnie! jaki brzydki! zabrać go ode mnie!4.

Ustylizowana intertekstualność5 jest żywiołem Dukaja. Wszyscy chwalą 
go za uszczegółowienie światotwórczego aspektu opowieści. Ale to przecież 
nie opis świata jest budulcem Lodu. Są nim cegiełki dyskursywnego żywiołu 
wszechobecnej eseizacji, ornamenty ozdobnego, stylizowanego języka, który 
sygnaturalnie wskazuje na znaczące (signifiant) kodu przeszłości. Brak temu 
światu uroku plastyczności typowej dla wielkiej literatury fantastycznej. Opis 
bywa czasem bardzo błyskotliwy, niemal natychmiast jednak rugowany jest 
przez problematyzujący dyskurs. Bohaterowie ulegają zatem w owej prozie 
szczególnej desomatyzacji – stają się ucieleśnieniem odmian Mowy. Mu-
simy przez chwilę przyjrzeć się tej szczególnej estetyce palimpsestu, która 
tworzy postpapierowy świat powieści. Jacek Dukaj zwierza się w jednym 
z wywiadów, że w swym utworze dokonuje nawet własnej podmiotowej 
rekonstrukcji. Przystosowuje się do reguł nadmiarowo tekstualnej allotopii: 
Najpierw buduję rolę Dukaja-sprzed-pierwszej-wojny-światowej i dopiero ni-
czym aktor „wżyty w postać” piszę książkę6. Po co jednak być Dukajem z czasu 
przednowoczesnego? Dobry pomysł ma Łukasz Orbitowski: Mimochodem 
można wyprowadzić tezę, iż współczesna polszczyzna literacka nie jest już 
w stanie ponieść ciężaru opowieści epickiej. Przecież „Lód” wyrażono językiem 
„wielkich” powieści dziewiętnastego wieku, z rozbudowaną frazą, naciskiem na 
niuans i detal, dalekim od wszelkiej skrótowości7. Zamrożenie drogi rozwoju 
nowoczesnej prozy byłoby więc polemiką z wiekiem awangard i literackich 
eksperymentów. Polemiką, którą podejmuje popkulturowy – i w związku 
z tym tradycjonalistyczny – pisarz fantasta.

Jest jednak pewien intrygujący limit tego intertekstualnego żywiołu. 
Dotyczy i realności, i spójności malowanego przed naszymi oczyma świata. 
Dukaj niby lubi ten retro-świat dawnego „szpargału” sprzed 1908 roku, ale 
równocześnie jest świadomy, że zamrożenie to nie to samo co melancholijnie 
wytęskniona przeszłość, niegdyś żywa i realna. Autor powieści nie ukrywa 
wirtualnej migotliwości swych tekstualnych, bezcielesnych bytów. Nie 
ma w nim pasji twórcy allotopijnej fantasy, który stanie na głowie, byśmy 
immersyjnie utonęli w świecie realniejszym niż realny. Szczegóły, niuanse, 
gawędziarstwo – owszem, to wszystko jest obecne, ale równie ważne dla 
strategii Dukaja jest obnażenie pozorności i literackości tekstualnych quasi-
-bytów, które bez końca do nas gadają – jak stare, zacięte płyty gramofonowe.

Taki efekt sztuczności jest ważny o tyle, że ludzie po katastrofie tunguskiej są 
tylko widmami i cieniami przeszłości, mimo że ocalają się ze swych porażek 
i błędów w nowoczesnej historii. Tak jest oczywiście z Piłsudskim, ale przede 
wszystkim widać to w kreacji narratora, wzorowanego wyraźnie na Człowieku 
bez właściwości Roberta Musila. Wydawałoby się, że to postaci historyczne 
muszą być jak kukły z teatru Tadeusza Kantora, a postać fikcyjna może prowa-
dzić swe niezawisłe od historii życie. Ale zamrożenie narratora stanowi kon-
strukcyjną konieczność ze względu na totalność opowieści. Benedykt musi być 
człowiekiem bez właściwości, by objąć cały ten chaos nawiązań, intertekstów, 
kryptocytatów i apokryficznych przytoczeń, z których składa się dyskursywna 
quasi-realność Lodu. Młody matematyk nie może być nikim szczególnym 
i ciekawym w tym retorycznym tyglu cytowanych głosów z przeszłości. Jest jak 

4 J. Dukaj: Lód. Kraków 2007, ss. 841-842.
5 Dukaj skrupulatnie odnotowuje swoje źródła w aneksie: Powieściowe kwestie Józefa Piłsudskiego oparto na: „Pomniku 

Kata” („Robotnik” 1898/29), liście do redakcji „Przedświtu” 1893/5, przemówieniu poznańskim z 12 października 1919, 
„Odezwie do robotników w sprawie pomnika Mickiewicza w Warszawie” z 16 grudnia 1898, przemówieniach na zjazdach 
legionistów w Krakowie 5 sierpnia 1922 i we Lwowie 5 sierpnia 1923, „Memoriale o organizacji werbunku do Polskiej Siły 
Zbrojnej” z 26 grudnia 1916, wywiadzie w „Tygodniku Ilustrowanym” z 6 stycznia 1917, przemówieniu podczas składania 
prochów Juliusza Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927, rozmowie z Arturem Śliwińskim („Niepodległość” 
1938, t. XVIII) oraz książkach: „Komendant-Wychowawca” Karola Lilienfelda-Krzewskiego i „Józef Piłsudski w życiu 
codziennym” Marii Jehanne Wielopolskiej (J. Dukaj: Lód, dz. cyt., s. 1047).

6 Polska z drugiej strony lustra. Z Jackiem Dukajem rozmawia Wojciech Orliński. „Gazeta Wyborcza”, 26 grudnia 2007.
7 Ł. Orbitowski: „Lód”, Jacek Dukaj. http://kafeteria.pl/kultura/lod-jacek-dukaj-a_4393 (25.09.2017).
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Hans Castorp – po prostu nic prawdziwego i konkretnego o nim nie wiemy8. 
Ale jest Castorpem bardziej już samoświadomym, autorefleksyjnym, odebrał 
lekcję ponowoczesnego kwestionowania podmiotowości, bo dochodzi do – 
skądinąd słusznego – wniosku, że nie istnieje, i w związku z tym stosuje pro-
gramowo odpodmiotowioną narrację bezosobową: „spojrzałem przez okno” 
zamienia na „spojrzało się przez okno”. To wyraźny sygnał, że Dukaj wie, iż 
jego świat jest bezosobowy i w tym sensie martwy jak architektoniczne dekora-
cje Wenecji na lagunie. To świat dyskursów, z których te najważniejsze zderzają 
się ze sobą w luksusowych wagonach transsyberyjskiej kolei. W znakomitym 
artykule o Lodzie Natalia Lemann, odwołując się do Michela Foucaulta, uznaje 
to pędzące cyberpunkowe nie-miejsce za istotę heterotopii, którą jest powie-
ściowa Rosja. Palimpsesty historii i kultury mają u Foucaulta swoje idealne 
spełnienie w motywie statku i morskiej podróży – u Dukaja przemierzający 
bezkresy pociąg umożliwia rozmowy z takimi przeszłymi duchami jak Nikola 
Tesla. Te wypełniające dłużący się czas podróży konwersacje zostały przenie-
sione wprost z tradycji XIX-wiecznej prozy rosyjskiej, z książek Lwa Tołstoja 
czy Fiodora Dostojewskiego. Pociąg jest heterotopią, miejscem bez miejsca, 
które kumuluje w sobie inne miejsca i możliwości, sam stanowiąc „przestrzeń 
nierzeczywistą”, „przeciw-miejsce”. W pociągu „W podróży, gdy przez krótki czas 
obracamy się między ludźmi, których nigdy potem już nie spotkamy, pozwalamy 
sobie ukazać znacznie więcej prawdy o nas, aniżeli to mądre i przyzwoite (...) 
prawdy – tej, której nie znamy”9.

Palimpsest obecny jest zresztą w tej powieści niemal wszędzie. Każdego 
polonistę uwiodą literackie żarty Dukaja, który projektuje twórczość znanych 
pisarzy uwięzionych w świecie zamarzniętej historii. Nowszą literaturę pol-
ską znalazło się w reaktywowanym petersburskim „Kraju”, który publikował 
fragmenty „Niedoczekania” Żeromskiego i „Ludzi lata i zimy” niejakiej Dą-
browskiej10. Dunin-Wąsowicz zauważa znaczącą jego zdaniem nieobecność 
skamandrytów, którzy nie dostali od historii prezentu usensawniającego 
ich istnienie, skoro brak niepodległości okazał się stanem permanentnym. 
Można iść dalej – tu nie ma miejsca dla awangard, dla Józefa Czechowicza, 
Czesława Miłosza, Brunona Schulza czy Witolda Gombrowicza. Jeśli Witka-
cy śmieje się zza intertekstualnych kulis ze względu na groteskową konwencję 
swego political-fiction w Szewcach i koncepcję „powieści worka”, to Dukaj 
zapobiegliwie i starannie ukrywa to pokrewieństwo.

„Eta diemon Lda!”. Przeklęte widmo Józefa Piłsudskiego
Marszałek to w Lodzie bojownik, „militans” – napisałby Alain Badiou. 

Przez większą część powieści jest bardziej legendą niż postacią rzeczywi-
stą. Jest wyklętym buntownikiem. Opisany został raz w policyjnym liście 
gończym: za gasudarstwiennym priestupnikiem Józefem Piłsudskim: lat 57; 
wzrost: dwa arszyny, sześć werszków; twarz: pod zarostem ciemnym; oczy: 
szare; włosy: ciemnoblond; bokobrody: jasnoblond rzadkie; usta: normalne; 
zęby: nie wszystkie; szczególne znamiona: brwi zrastają się nad nosem, a na 
końcu prawego ucha brodawka11. To obraz Piłsudskiego zatrzymany w roz-
woju, zamrożony w czasie.

Biorąc pod uwagę temat naszego artykułu, możemy spytać rozsądnie: dla-
czego akurat wiadomy meteoryt stał się pretekstem do opowieści? I każdy 

8 Najciekawiej intertekstualne olśnienia Dukaja porządkuje w swym artykule Natalia Lemann: „Czarodziejska góra” 
Tomasza Manna (wątek psychomachii w postaci dysputy Naphty i Settembriniego wobec Castropa, tutaj iście polifoniczna 
dyskusja o planie boskim, tudzież chaotyczności historii prowadzona w Ekspresie Transsyberyjskim, odpowiedniku sana-
torium w Davos); „Odyseja” Homera (poszukiwanie przez Telemacha i Benedykta ojca); „Morderstwo w Orient Expressie” 
Agathy Christie (morderstwo popełnione w Ekspresie Transsyberyjskim i rozmowa na temat reguł konstruowania powieści 
kryminalnej prowadzona przez Benedykta i Jelenę Muklanowiczównę); „Anhelli” Słowackiego (dyskusja z podważonym 
w „Lodzie” mitem polskiego mesjanizmu i cierpiętnictwa Polaków na Syberii) i wiele innych (N. Lemann: PODobni..., dz. 
cyt., s. 179). 

9 Tamże, s. 186.
10 J. Dukaj: Lód, dz. cyt., s. 441.
11 Tamże, s. 445.
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miłośnik fantastyki ksenologicznej odpowie z pełnym przekonaniem, że stało 
się to z powodu szans, jakie otwierało niewyjaśnione wydarzenie na Syberii. 
Historię powszechną można było zatrzymać przed katastrofą nowoczesnej 
wojny dzięki tajemniczym przybyszom, Innym z zewnątrz, których motywów 
i mitów nie trzeba i nie można wytłumaczyć. A i oni sami nie są zainteresowani 
naszymi kompleksami. Pełna zgoda, ale interesujące jest też wyjaśnienie cząst-
kowe, o którym wspomniałem, pisząc o alternatywnych karierach literackich 
polskich pisarzy. Chodziło o to, by zobaczyć mieszkańców XX wieku pozba-
wionych totalizującej ich nowoczesności. Oczywiście dla naszych rozważań 
istotne jest, by takim zobaczyć Piłsudskiego. I niedoszły marszałek mówi 
w powieści na ten temat: Słaba u mnie głowa do metafizyki, zresztą abstrakcje 
logiczne Marksa też jakoś nie pasują do mego mózgu. Mam się przede wszystkiem 
za praktyka, panie młody-matematyczny, i nawet jeśli całych teoryj Bierdiajewa 
nie biorę za prawdę, to widzę przecie – właśnie dlatego, iż po praktyce patrzę – że 
coś jest tu na rzeczy. Inaczej niż wszyscy oczekiwali Historja się toczy12.

Dukaja fascynuje marszałek niezrealizowany. Autor Lodu ukradł Piłsud-
skiego z gabinetu figur woskowych, by pokazać w kontekście alternatywnym, 
który w żadnej mierze nie uzasadnia jego w tymże gabinecie obecności. 
Pisarza interesuje projekt człowieka, który jeszcze nie uwierzył w swoje 
posłanie, tzn. nie broni zaciekle wyidealizowanego obrazu własnego „ja”. 
Dukaj nie wierzy w czystość intencji Piłsudskiego. Nie uważa go przy tym 
za kłamcę, mówi raczej, że zostajemy marszałkami nie celowo, a przygodnie. 
Rosjanin z powieści widzi to oczywiściej niż Benedykt, gdyż wierzy w „siud-
bę”, zawsze kształtowała go zimowa logika zero-jedynkowa, bez żadnego 
„być może”. Pozwólmy mu wypowiedzieć się o Piłsudskim: Weź pan tysiąc 
dziewięćset piąty. Wcześniej nawet, tysiąc dziewięćset czwarty, kiedy się PPS 
począł łamać na tle pierwszej wojny japońskiej. Teraz pan słyszysz: „Piłsudski” 
i myślisz: „terrorysta”, „bojowiec pociągi wysadzający”, „dywersant japoński”, 
„syberyjski watażka”. Ale przecie lata długie on był pierwszy socjalista Polski, 
działacz podziemny PPS-u, za wydawanie „Robotnika” do rewolucji proletar-
jatu agitującego ścigany przez wszystkie policje carskie i za to więzion. (...) Ale 
w tysiąc dziewięćset piątym wyraźnie sprzyjał już „starym”; ten rozłam poszedł 
po linji rewolucji proletarjatu i powstania narodowego. Piłsudski wybrał wte-
dy becję, znaczy: Organizację Bojową i wojsko. (...) Myślisz pan może, że on 
był socjalista z przekonania wrodzonego? Są takie czasy, kiedy ideja wchodzi 
w ludzi jak drobnoustrój z fluidami przenoszony, jak influenza pospolita – czy 
Piłsudski, czy Brzozowski, jedno źródło idej – nie sposób się uchronić przed 
zarażeniem, pytanie tylko, jak prędko się ozdrowieje. A wtedy wszyscyśmy 
chorowali na socjalizm13.

Piłsudski, który nie został naczelnikiem odrodzonego państwa, nie nadaje 
się na mit i z tej pozycji wydaje się Dukajowi bardzo interesujący. Niedo-
szły marszałek pozostaje na pozycji politycznego gracza. Tak jak w życiu, 
układa w powieści pasjansa – gra z losem. Wróży z tych kart, czy będzie 
polskim dyktatorem, czy nie. Ale w diegezie powieści zajmuje go wyłącznie 
praktyka antysystemowego terroru. Musi być bezwzględnym Machiavellim. 
Wykorzystuje swoich ludzi do niebezpiecznych i samobójczych działań. 
Piłsudski kalkuluje według żelaznej logiki strategij wojennych: sprzymierz się 
z nieprzyjacielem nieprzyjaciela swego. Im bardziej wojna z Japonją wstrząśnie 
Cesarstwem Rosyjskim, tem większa szansa, że powiedzie się powtórka z tysiąc 
dziewięćset dwunastego. I nawet niewielkie ma znaczenie, czy cesarz Japonji 
istotnie dotrzyma potem danego słowa, bo przecież armje japońskie nigdy nie 
wejdą do Europy. Dlaczego więc teraz piłsudczycy wysadzają syberyjskie linje 
koleji zimnazowej i szkodzą przemysłowi irkuckiemu?14

12 Tamże, s. 836.
13 Tamże, s. 487.
14 Tamże, s. 446.
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Idealizm autorytarnej władzy Piłsudskiego jest projekcją odsuniętą w przy-
szłość, na razie aktualne pozostają brutalne narzędzia rewolucji. Męczeństwo 
i poświęcenie jako chwytliwe hasła wiodące do dyktatury. Piłsudski jest 
śmieszny w swoich zreifikowanych gestach zapisanych przecież w historii nie 
kontrfaktycznej, lecz realnej. Stereotypowy obraz marszałka jest tutaj źró-
dłem resentymentu, podstawowym budulcem ironicznej opowieści. Także 
dziwny program Piłsudskiego, który chce, by wywalczona w egzotycznym 
sojuszu z Japonią Polska po wyzwoleniu znalazła się pod lodem, nawiązuje 
do zagrożenia, jakie Dukaj zna z historii realnej: do figury Ojca Narodu, Na-
czelnika, fantazmatycznego Króla czy – mówiąc bez tych wzniosłych pseu-
donimów – dyktatora15. Marszałek nie różni się od cara, tyle że będzie nas 
zmuszał do wiary w anhelliczne duchy i westchnienia narodowej mitologii. 
Ale przede wszystkim zamrozi nas w tym przeklętym polskim fantazmacie.

Ale tego właśnie trzeba Polakom! – Zacisnął pięść. – Lodu! Lodu! – Grzmot-
nął w blat masywny. – Ulubiony argument Polaków: emocja! Umiłowany stan 
Polaków: niezdecydowanie! Dopiero zamrożeni w Państwie swoim potężnem, 
koniecznem, to jest wychłodzeni na dobre ze wszystkich tych warcholskich 
sarmackości, parlamentarnych gadulstw, liberumowych wielomożliwości, 
rozanarchizowania salonowego, tej królewieckiej bylejakości i bylemyślności, 
szczurzego rozpartyjnienia – dopiero Lodem ściśnięci, koniecznością przytło-
czeni – dopiero wielką Polskę stworzyć mogą!

– Zwycięży, ponieważ nie będzie mogła nie zwyciężyć.
– Tak! Tak!
Diemon Lda!16

Martwy Dmowski, czyli dlaczego PPS-owiec reprezentuje prawicę?
Interesujące, że Dukaj ubezpieczył swoją pragnieniową wersję dziejów 

zamachem na innego narodowego ojca odzyskanej na początku XX wieku 
suwerenności – Romana Dmowskiego. Oczywiście, że pisarz woli Piłsudskie-
go, bo ten ma przecież większą społeczną wrażliwość, nie jest rasistą, wierzy 
w ideę państwa wielonarodowego. To wszystko są przewagi, ale zarazem 
Piłsudski tylko pozornie jest lepszy od Dmowskiego. Ową postępowość 
likwiduje jedna zaledwie sprawa, symboliczny dyktat, który można zamknąć 
w jednym zdaniu Ziuka przytaczanym przez Dukaja: Prawa wielkości inne są 
niż prawa małości. To fragment wyrwany z przemowy wygłoszonej podczas 
ceremonii złożenia trumny z prochami Juliusza Słowackiego na Wawelu. 
W pełniejszym brzmieniu brzmi jeszcze ciekawiej: Bramy przepastne śmierci 
dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa 
wielkości są inne niż prawa małości. Cytaty z wypowiedzi Piłsudskiego nie 
świadczą o dążeniu Dukaja do pogłębiania „portretu pamięciowego” histo-
rycznej postaci. Wręcz przeciwnie, wyjęte z historycznego kontekstu, przy-
woływane są w tendencyjnych, ideologicznych użyciach, na jakich bazuje 
pośmiertny Żywot Fantomatycznego Marszałka – jego zagadkowe istnienie 
jako ikony postromantycznych form i kształtów polskości. Gdy cytaty owe 
pojawiają się w Lodzie, niemal jak szaleńcza retoryka groteskowej figury czło-
wieka niespełnionego w niebyłej historii, zamiast uwznioślać – ośmieszają. 
Bo trzeba ośmieszać człowieka, który karmi narodowe kompleksy – zdaje 
się mówić Dukaj. Co z tego, że Piłsudski był w PPS-ie, jeśli znowu wtrąci nas 
w dyktaturę martyrologicznego sumienia, która tak ciąży Miłoszowi w jego 
wierszu W Warszawie.

15 Wszystko zależało, jak mocno rozewrze się szczęki Historji, innemi słowy: na ile puści Lód. (...) PPS rozłamała się na tym 
tle: jedni optowali przede wszystkiem za Rewolucją, czyli rozmrożeniem całego Imperjum Rosyjskiego, drudzy – za insu-
rekcją narodową, czyli rozmrożeniem Polski i Litwy. Według tego, co mówił redaktor Wólkiewicz i co mówią tu japończyki, 
Piłsudski przekonał starą Partję i swoją Frakcję Rewolucyjną, że właśnie Rosja pod Lodem, skuta wszystkiemi bizantyzmami 
i archaizmami samodzierżawia, nie rozpędzona w XX wiek, spięta w wiecznym napięciu przedrewolucyjnym, tylko taka 
Rosja gwarantuje rozmrożonej Polsce szansę sprawiedliwego wzrostu do jej naturalnej siły państwowej i jej naturalnego 
miejsca w Europie (J. Dukaj: Lód, dz. cyt., s. 838).

16 Tamże, s. 841.
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Lód wyraża poglądy Dukaja, które autor przedstawił w długim szkicu Wy-
obraźnia po prawej stronie. Jako pisarz czuł się chyba odosobniony i wyalie-
nowany w sekciarskim, prawicowym getcie polskiej fantastyki. Socjologiczne 
science fiction lat 80. zdeterminowało ideologiczną wymowę rewizjonistycz-
nej prozy kontrfaktycznej przełomu XX i XXI wieku. Zatroskany Dukaj 
stwierdzał we wspomnianym szkicu: wśród ludzi mediów, sztuki i kultury – 
znacznie większą popularnością cieszą się poglądy lewicowe, liberalne. Tak jest 
na Zachodzie i tak jest już w Polsce. Tym większym fenomenem jawi się wobec 
tego polska literatura fantastyczna, w której bardzo wyraźnie dominują autorzy-
-konserwatyści, autorzy-prawicowcy. (...) Konserwatyzm odwołuje się do status 
quo i przeszłości; lewica – kontestuje, wywraca porządki, projektuje radykalne 
zmiany w imię lepszego jutra. Przed fantastyką konserwatywną w  Polsce 
(jest – przyp. R. S.) wielkie pole dla kreacji budujących fundamenty masowej 
wyobraźni. Natomiast fantastyka lewicowa po prostu nie ma jeszcze czego 
kontestować, nie ma pod co podkładać dynamitu – brak tu porządku, który 
mogłaby wywracać dla tej czy innej Lepszej Idei. Lepszą Ideą jest normalność17.

Oczywiście po latach łatwo nam zastanawiać się, czym miałaby być ta 
„normalność” jako element społecznej umowy Polaków, skoro „ludzie 
mediów, sztuki i kultury” niefrasobliwie zdefraudowali kapitał liberalnych 
i lewicowych poglądów. Niemniej jednak Piłsudski jest rozpoznanym wro-
giem, szczególnie niebezpiecznym dla liberalnej „normalności” – bo sam 
ukrywa się w dziwnej, niespójnej figurze narodowego socjalisty/dyktatora. 
Stąd niemal moralnym obowiązkiem staje się walka z kultem: Marszałka, 
Ziuka, Dziadka. Wszystkich tych romantyczno-patriarchalnych wcieleń, 
które nadal uwodzą Polaków. A głębiej jeszcze – walka z makiawelicznym 
mesjanizmem Piłsudskiego jako biopolitycznym narzędziem kontroli na-
rodowego ciała.

Tradycja-sradycja! Zabijanie zombie Ziuka
A co jeśli Dukaj, unieważniając historię, chce po prostu nie tylko ośmie-

szyć, ale i właśnie unieszkodliwić, uczynić pustym mit Józefa Piłsudskiego? 
Czy uderzenie w fantazmat jest czynem niewinnym i bez konsekwencji? 
W recenzji Lodu Tomasz Mizerkiewicz przestrzegał przed lekceważeniem ze 
strony pisarza podwójnego, niemal schizofrenicznego doświadczania przez 
wspólnotę zarówno romantyzmu dziejów urojonych, jak i bezwzględnego 
realizmu historii faktycznej18. Unieważnianie na kartach kontrfaktycznej po-
wieści mocy mitu Piłsudskiego nie likwiduje tegoż mitu realnie. I recenzent 
słusznie zauważa niezbędność binarności owego doświadczenia. Bo jeśli 
podwójność pragmatycznego obcowania z przeklętą historią realną staje się 
możliwa jedynie dzięki wewnętrznej projekcji perwersyjnego mesjanistycz-
nego snu narodu, to uderzenie meteorytu w mit nie tylko nie jest bezwinne, 
ale też obnaża sam quasi-likwidacyjny gest artysty. To niby wyłącznie subli-
mowanie poprzez sztukę, ale jednak sublimowanie przemocy.

Czy zatem dekonstrukcja postaci Piłsudskiego byłaby w takim wypadku 
literacką inkarnacją aktu symbolicznego ojcobójstwa? Pierre Legendre w tym 
kontekście interesuje nas nie jako wyraziciel skrajnie konserwatywnej opinii 
o instytucjonalnym obliczu dewastacji urzędu ojca w nowoczesności, lecz 
jako – po prostu – badacz kulturowych i quasi-kulturowych form ojcobój-
stwa, sławnej figury Freudowskiej psychoanalizy. Książka tego psychoanali-
tyka, a zarazem historyka prawa traktuje o realnym morderstwie zastępczym. 
17 J. Dukaj: Wyobraźnia po prawej stronie (część pierwsza, część druga, część trzecia). https://ksiazki.wp.pl/wyobraznia-po-

-prawej-stronie-czesc-pierwsza-6146197796046465a (25.09.2017).
18 Czego zabrakło najbardziej powieści Jacka Dukaja przy całej jej niebagatelnej wartości intelektualnej i artystycznej? Ironii 

w podejściu do pojęć historiozoficznych. To nie historiozofia, logicznie czy naukowo uściślona, jest naszym wyzwaniem 
po „Końcu historii” Fukuyamy i tekstualizmie historycznym White’a, lecz ogarnięcie dynamicznych relacji między historią 
faktyczną a historiami niebyłymi. Nie warto dać się uwieść przez poznawcze złudzenia historiozofii oraz jej estetyczny, 
kiczowaty powab, gdyż porzucamy owo pilniejsze zadanie poznawcze, którym jest, powtórzę to raz jeszcze na koniec, 
rozpoznanie zasad i możliwości współistnienia historii faktycznej z chmarą historii urojonych, dziejów śnionych, zdarzeń 
wymarzonych (T. Mizerkiewicz: Dwuznaczny..., dz. cyt.).
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W 1984 młody kapral kanadyjskiej armii zabijał w gmachu Zgromadzenia 
Narodowego w Quebecu w Kanadzie. Zabijał, bo „Rząd Quebecu miał twarz 
mojego ojca”. Taka dosłowność w połączeniu z degradacją symbolicznej 
wyobraźni, niemożnością sublimowania odczuwanej nienawiści zafrapowała 
Legendre’a. Dukaj w swym projekcie literackim jak najbardziej sublimuje – 
i sięga przy tym wysoko. Zabija nawet nie ojca, zabija nam Dziadka. Zabija 
Dziadka mojego dziadka! Figurę, z którą żyłem i która nie jest mi do niczego 
potrzebna w swej realności. Była wyłącznie opowieścią. Świętym Mikołajem 
polskiej historii XX-wiecznej. Legendre zastanawia się, dlaczego ojcobójca 
zabija, czego właściwie chce: Kusi natychmiastowa odpowiedź: ojcobójca chce 
sprawiedliwości. Co innego jednak ogłosić zabójcę bojownikiem o sprawiedli-
wość, co innego – pojąć, na czym ta sprawiedliwość w tym wypadku polega19.

A to jest właśnie kwestia wiary syna w ojca. Bo sprawiedliwość to sprawa 
międzypokoleniowa. Ta wiara w naturalny sposób się załamuje, a autorytet 
starego ojca upada. Pozytywiści uderzają wówczas w romantyków. Na tym 
polega międzypokoleniowy dług – na problemie zawierzenia ojcu, na kryzysie 
tego zawierzenia. Symboliczny ojciec jest figurą praworządności i w związku 
z tym probiercą uznanej normy. Gdy odkrywa się, że prawa owej symbolicznej 
figury nie są prawami prawdy, ale prawami „podreperowywanego” mitu – 
wówczas chce się ten mit skutecznie obalić, a idola na cokole bądź na trybunie 
zabić. Czy jednak zabicie ojca nie wiąże się w tym wypadku z kryzysem wy-
obraźni symbolicznej syna? Czy likwidacja rytuału św. Mikołaja to skuteczny 
sposób na przezwyciężenie kryzysu wiary jako takiej? Wiemy, że w powieści 
ostatecznie nie ma żadnej kontrpropozycji dla uniwersalistycznych, XIX-
-wiecznych i jeszcze wcześniejszych mitologii. W zakończeniu już nie tylko 
narrator pozostaje bez właściwości, ale taki zaczyna być cały otaczający go 
świat: Nastąpiła Odwilż i nic nie było już konieczne. Żaden przymus wewnętrz-
ny ni zewnętrzny nie dawał mi konkretnej przyszłości. Nie muszę pracować, 
żeby długi spłacać, dla świata i tak jestem martwy; nie muszę w ogóle do starego 
świata wracać. (...) teraz – wszystko jest niekonieczne, nawet samo życie20.

Wbrew pozorom świat zdemitologizowany nie wydaje się w powieści jakąś 
szczególną wygraną ludzkości. Syn nie staje się ojcem ani też ojczyzna – syn-
czyzną. Legendre w eseju Fabrykacja człowieka Zachodu pisze, że dobrze jest, 
gdy na miejscu obalonego ojca stawia się syn. W sytuacji, gdy obalamy ojca 
i nie wierzymy nie tylko w niego, ale nawet w samych siebie, istnieje groźba 
pojawienia się istoty, dla której nie ma granic, która rozpływa się w powietrzu 
właśnie bez właściwości21. Dukaj jest filozoficznym postmodernistą w tym 
sensie, że w wielu swych utworach czerpie przyjemność wyłącznie z demon-
tażu zużytych prawd i mitów, stając się piewcą takiej właśnie „chaosfery” 
bez granic. Zresztą zauważmy też, że ojciec nie jest może w powieści naj-
ważniejszy: ani ten realny, zaginiony na Syberii, ani symboliczny, uosobiony 
w politycznej figurze Piłsudskiego. Benedykt doświadcza złudzenia sensu, ale 
szybko weryfikuje pozorność przesłań tak swego rodzonego ojca, jak i niedo-
szłego marszałka-dyktatora, unieruchomionego na pozycji terrorysty w allo-
topijnie skutecznym i szczegółowym obrazie zimowego świata. Ostatecznie 
ważne jest również to, że Piłsudski stanowi czystą potencjalność, a w związku 
z tym sam jest bez właściwości, bo pozbawiony został przez powieściowego 
demiurga Dukaja ziemskiego dobrodziejstwa przypadku, przygodności 
czasem sprzyjającego jednostce losu. W mroźnej zero-jedynkowej prawdzie 
Zimy, w świecie bez błędów i irracjonalności ludzkiej historii, niewiele znaczy. 
Jest ośmieszonym, skarlałym i niedoszłym ojcem narodu.

Jeśli więc, mimo wszystko, uparcie piszę o tym Dukajowym „złym Piłsud-
skim”, to dlatego, bo przeczuwam, że jest on niemal obsesją pisarza. Dukaj 

19 P. Legendre: Zbrodnia kaprala Lortiego. Traktat o ojcu. Przeł. A. Dwulit. Warszawa 2011, s. 163. 
20 J. Dukaj: Lód, dz. cyt., s. 911. 
21 Zob. P. Legendre: Fabrykacja człowieka Zachodu. Przeł. A. Dwulit. Warszawa 2016, ss. 55-56.
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powraca do tej postaci także w innych swych utworach. Jego zły, narodowy 
ojciec pojawia się w niechcianej inkarnacji w Polsce przełomu XX i XXI wie-
ku. Przypomnijmy: to ten sam Piłsudski obecny w opublikowanym w 1997 
roku Xavrasie Wyżrynie i już w tej wczesnej powieści obecna była złość na 
irracjonalną logikę perspektywy mesjańskiej. Piłsudski tam również prze-
grał – tak jakby dla Dukaja to było konieczne kompensacyjne wyparcie na 
kartach literatury naszych przeklętych poromantycznych dziejów. Ale w tych 
kontrfaktycznych przegranych tym wyraźniejsza jest ekonomia resentymentu, 
jaki odczuwa autor. W Xavrasie... także pojawia się obraz dominacji rosyjskiej. 
W 1996 roku Polska nadal znajduje się pod rosyjską okupacją. I zdaje się, że 
źródłem także i tego obrazu jest bunt przeciwko mitotwórczej sile Piłsudskie-
go, który w realnej historii sam potrafił promować swój mesjanistyczny wize-
runek bożego szaleńca. Zacytujmy sławną wypowiedź marszałka o paradoksie 
realnej historii: Ilekroć słyszę te głosy rozsądku i trzeźwości, ilekroć spotkałem 
się z tymi zarzutami romantyzmu, poezji, tylekroć chcę zawołać w odpowiedzi: 
a jednak ten romantyzm, ta poezja, to szaleństwo zwyciężyły.

Istotą naszego złudzenia, że żyjemy w rzeczywistości jak najbardziej realnej 
i przewidywalnej, są procesy racjonalizacyjne, które pozwalają nam wytłu-
maczyć sobie otaczający nas ludzki świat. W jednym z wywiadów po opubli-
kowaniu Lodu Dukaj przyznał właściwie, że źródłem potrzeby zamrożenia 
historii było jej szaleństwo: Na początku historia, w której się urodziłem, była 
dla mnie najnaturalniejsza z możliwych – wszystkie inne z definicji fantastycz-
ne. Potem zacząłem się uwalniać od tych „oczywistości”. Na zdrowy rozum 
wziąwszy, to właśnie my żyjemy w fantastycznej historii. Ostatnio dzieje Polski 
rozwijały się po ścieżkach niskiego prawdopodobieństwa. Zresztą nie tylko 
Polski – zgadzam się z Richardem Pipesem, że dojście do władzy bolszewików 
w Rosji to był fuks za fuksem. W ogóle jak spojrzeć z góry na Europę XX wieku, 
to można odnieść wrażenie, że Bóg albo diabeł grał tu fałszowanymi kośćmi. 
Jeśli na przykład dziewięćdziesiąt procent analityków twierdziło, że komunizm 
będzie się trzymał mocno jeszcze przez długie lata – to czy jest to dowód ich 
głupoty i skażenia ideologicznego, czy może historia, która się ziściła, nie była 
tą najbardziej prawdopodobną z możliwych?22.

Czy jednak sam przywoływany tutaj analityczny koncept „prawdopodo-
bieństwa historii” nie jest naiwnym i nieco przebrzmiałym pokłosiem line-
arnych historiozofii? Innymi słowy: czy nazywanie historii realnej – historią 
fantastyczną, a w jej miejsce powoływanie do intencjonalnego istnienia 
allotopijnego świata historii zastygłej jest dowodem rozsądku? Może wręcz 
przeciwnie, to właśnie jest Žižkowska „zemsta Realnego”, histeryczna reakcja 
na przedustawny i z samej zasady entropijny chaos, który mylnie określamy 
historią. W późnym, resentymentalnym PRL-owskim opowiadaniu Piołun-
nik Józef Piłsudski powraca w swej jedynej możliwej – jeśli zrezygnujemy 
z marzeń o zawracaniu rzeki historii – inkarnacji: jako dziejowe zombie. To 
opowiadanie stanowi o wiele uczciwszą projekcję lęków związanych z po-
stacią Piłsudskiego niż konstruowane przez Dukaja marszałkowe kukiełki 
z jego prywatnego kultu voodoo w światach alternatywnych. Fabuła jest 
fantastyczna, ale gdy my – współcześni odbiorcy – słyszymy, że z grobów 
podnoszą się nasi drodzy i wielce zasłużeni zmarli, już rozumiemy, że opo-
wieść wyraża jak najbardziej realistyczny lęk pierwotny autora: w ojczyźnie 
nieustannie reaktywowanych narodowych mitów żyjemy otoczeni takimi 
zombie jak ów wawelski upiór Piłsudskiego, za którym musi się uganiać 
Milicja Obywatelska. Na tym samym Wawelu zaraz po śmierci marszałka 
Kazimierz Wierzyński wywoływał to zombie, a Dukaj wciąż gasi, wiecznie 
niedogaszony, pożar naszych mesjańskich złudzeń i emocji...

Rafał Szczerbakiewicz
22 Polska z drugiej strony lustra..., dz. cyt.
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Trzeba od razu przyznać, że bodaj najlepsze, najbardziej naturalne i najwy-
mowniejsze pierwsze zdanie, jakim wypada rozpocząć artykuł o związkach 
Brunona Schulza i Józefa Piłsudskiego, zostało już napisane. Zatem nie po-
zostaje mi nic innego, jak rozpocząć cytatem: Piłsudski i Schulz? Zaskakujące 
połączenie. Przez całe lata czytania Schulza nie przyszło mi – a chyba też in-
nym – do głowy, żeby postawić obok siebie te dwa nazwiska1. To stwierdzenie 
otwiera szkic Stanisława Rośka Mit jako wódz. Szkic ten jest pierwszą i chyba 
jedyną podjętą przez schulzologów poważniejszą próbą zmierzenia się z fak-
tem, że Bruno Schulz opublikował trzy krótkie teksty poświęcone Józefowi 
Piłsudskiemu: Powstają legendy2 w 1935 roku oraz Wolność tragiczną i Pod 
Belwederem3 rok później, teksty zaskakujące, bo całkowicie schulzowskie, 
a  zarazem apologetyczne, które zmieniają dotychczasowy obraz Schulza 
w kilku istotnych kwestiach4.

Trudno pisać na temat Schulzowskich tekstów o Piłsudskim bez inter-
pretowania ich historyczno-społecznych kontekstów. Literatura (jej histo-
ria, panoramy i idee) nie istnieje poza interpretacją. O tym, z jak ciekawą 
i  złożoną sytuacją mamy do czynienia, świadczą paradoksy recepcji tych 
trzech szkiców, recepcji obciążonej wysokimi emocjami, a nawet ocierającej 
się o działania nieuprawnione w świetle historycznoliterackiej rzetelności. 
Teksty te nigdy nie ukazały się w całości w kanonicznych wydaniach prozy 
autora Sklepów cynamonowych! Jeśli zważy się, jak bardzo skromny jest 
znany dorobek piśmienniczy Schulza, że mieści się w jednym tomie (poza 
listami) i to niezbyt obszernym, sytuację wypada ocenić jako nadzwyczaj 
zaskakującą i tajemniczą. Eliminowanie tych wypowiedzi autora „Sklepów 
cynamonowych” miało świadomy charakter5 – stwierdza kategorycznie Wła-
dysław Panas, aczkolwiek wprost nie wyjaśnia, co ma na myśli. W wydaniu 
tekstów Schulza ogłoszonym przez Jerzego Ficowskiego6 w 1984 roku znaj-
dują się fragmenty Powstają legendy i Wolności tragicznej. Nie ma żadnego 
z tekstów o Piłsudskim w kanonicznej edycji7 Biblioteki Narodowej z 1989 
roku pod redakcją Jerzego Jarzębskiego. Natomiast w innym kanonicznym 
tomie Opowiadania, eseje, listy8 z 2000 roku pod redakcją Włodzimierza 
Boleckiego Powstają legendy przedrukowano w całości, dwa pozostałe teksty 
we fragmentach. Razem i w całości trzy szkice Schulza ukazały się po raz 

1 B. Schulz: Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego. Wstęp i opracowanie S. Rosiek. Oficyna Literacka, Kraków 
1993, s. 3.

2 B. Schulz: Powstają legendy, „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa, 1935, nr 22, s. 425. 
3 B. Schulz: Wolność tragiczna, „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa, 1936, nr 27, ss. 510-511; B. Schulz: Pod Belwederem, 

„Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa, 1936, nr 30, s. 571. 
4 W. Panas: Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 27, przypis 27.
5 Tamże, s. 27. Panas w tym przypisie o tych tekstach Schulza stwierdza też: „dotąd uporczywie przez edytorów pomijane”. 
6 B. Schulz: Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu. Zebrał i opracował Jerzy Ficowski. Kraków – Wrocław 1984. 
7 B. Schulz: Opowiadania, wybór esejów i listów. Opracował Jerzy Jarzębski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – 

Łódź 1989.
8 B. Schulz: Opowiadania, eseje, listy. Wybór, układ, posłowie Włodzimierz Bolecki. Warszawa 2000.
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pierwszy w odrębnym, specjalnym wydaniu9 opracowanym przez Stanisława 
Rośka i opatrzonym jego esejem Mit jako wódz dopiero w 1993 roku. Siedem 
lat później ogłoszone zostały w pełnych wersjach w tomie schulzowskich 
szkiców krytycznych10 przygotowanym przez Małgorzatę Kitowską-Łysiak.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku, uroczystości pogrzebowe o nie-
spotykanym rozmachu trwały od 13 do 18 maja. Poświęcony marszałkowi 
i jego pogrzebowi numer „Tygodnika Ilustrowanego” ukazał się 2 czerwca. 
Na okładce umieszczono reprodukcję obrazu Józefa Świrysz-Ryszkiewicza, 
legionisty i malarza batalisty: monumentalny Piłsudski na koniu wśród żoł-
nierzy, którzy patrzą, gdzie ich prowadzi wódz. Wrażenie robią znakomite 
fotografie oddające dostojeństwo i wielkość wydarzeń pogrzebowych (jakby 
już wtedy używano... dronów). Numer otwierał tekst Jana Emila Skiwskiego 
Piłsudski a Polska wieczna, zupełnie dzisiaj zapomnianego krytyka literackie-
go międzywojnia. Spośród innych autorów broni się przed niepamięcią bodaj 
tylko Władysław Pobóg-Malinowski, historyk i wydawca pism marszałka. 
Tekst Brunona Schulza Powstają legendy zamakietowano „wysoko”, jako trze-
ci, zajmuje jedną stronę pisma. Zaczyna się zdaniem akapitowym: Legenda 
jest organem ujmowania wielkości, jest reakcją ducha ludzkiego na wielkość11.

Powstają legendy to zwięzły esej, w którym postać Józefa Piłsudskiego 
przedstawiona zostaje na tle charakterystyki epoki. Życie codzienne i ge-
nerowany przez nie obraz dziejów opierają się na wierze typowej dla „epok 
małych”, że wszystko da się podporządkować pewnym regułom i da się 
zrozumieć w oparciu o psychologię, pragmatyzm i realistycznie traktowaną 
historię. Nie ma tu miejsca dla wielkości, która jest czymś odrębnym i nie 
poddaje się takiej unifikacji oraz zawiesza jej obowiązywanie. Dlatego kiedy 
wielkość pojawi się, nie jest akceptowana, bo masa ludzka opiera się tym, 
którzy ją prowadzą w wielkość12. Kiedy umysł żyjący w codzienności chce 
pojąć wielkość, stwarza konstrukcję pod nazwą „legenda”. Schulz pisze z cha-
rakterystyczną ironią i przekąsem: Jest to nagłówek, pierwszy prowizoryczny 
tytuł romansu, którym brzemienna jest ludzkość. Wytycza się granice świętego 
obszaru, na którym staną świątynie i sanktuaria, akropol narodu – i zatyka 
się na tym terenie tabliczkę z napisem: legenda13. Co więcej, ponieważ istota 
wielkości wyraża się w wielkich antynomiach14, takich jak ta, że ktoś jest 
synem narodu, a jednocześnie jego ojcem i twórcą, specjaliści od polityki, 
historii i moralności rozparcelowują między siebie te zrodzone z wielkości 
problemy, aby je skutecznie pomierzyć i opanować, czyli umniejszyć. Jed-
nakże, zdaje się konkludować Schulz, wielkości takiej jak Piłsudski nie da się 
w ogóle w ten sposób objąć i określić. Wystarczy zestawić go z Napoleonem, 
aby skonstatować, że Francuz dokonał czynów wielkich i się w nich spełnił 
i wyczerpał, zatem dopowiem od siebie: niczym mumia jest wdzięcznym 
obiektem badań i egzegezy, natomiast – podkreśla Schulz – z Piłsudskim 
jest zupełnie inaczej: jego rola dziejowa dopiero się zaczyna15, jego twarz jako 
konkretnej osoby będzie rozmywać się we wspomnieniach, ale jednocześnie 
będzie przekształcać się i reprezentować się w zwielokrotnionych twarzach 
zastygających w „oblicze Polski”.

Warto przywołać większy i ważny (o czym przekonamy się dalej) fragment 
z schulzowskiej konfrontacji Napoleon – Piłsudski:

Napoleon reprezentował sam siebie. Ubrał się w historię jak w płaszcz kró-
lewski, zrobił z niej tren wspaniały dla swojej kariery. Jednym z momentów 
jego siły było to, że był bez tradycji, nie obciążony przeszłością.
9 B. Schulz: Powstają legendy..., dz. cyt.
10 B. Schulz: Szkice krytyczne. Opracowanie i posłowie Małgorzata Kitowska-Łysiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
11 B. Schulz: Powstają legendy..., dz. cyt., s. 19. Wszystkie cytaty z tekstów Schulza o Piłsudskim pochodzą z wydania 

w opracowaniu Stanisława Rośka Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego. 
12 Tamże, s. 21.
13 Tamże, s. 22.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 24.
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Tamten wyszedł z podziemi historii, z grobów, z przeszłości. Był ciężki 
marzeniem wieszczów, mglisty rojeniami poetów, obciążony męczeństwem 
pokoleń. Był cały dalszym ciągiem. Ciągnął za sobą przeszłość, jak płaszcz 
ogromny na całą Polskę16.

Dwa kolejne teksty Brunona Schulza związane z postacią Józefa Piłsudskie-
go są omówieniami publikacji, jakie ukazały się w rok po śmierci marszałka. 
Są recenzjami, ale równolegle w istotny i wyrazisty sposób dookreślają spo-
sób myślenia pisarza o przywódcy. Pierwszy z nich, Wolność tragiczna, ukazał 
się w numerze z 5 lipca 1936 roku. Okładka była już zupełnie inna niż przed 
rokiem: na fotografii podpisanej Sezon czereśni dwie młode kobiety zajadają 
się owocami. Ale numer otwierał właśnie szkic Schulza – rozbudowany, naj-
większy objętościowo z tych o Piłsudskim i chyba z nich najważniejszy. Tytuł 
recenzji jest przywołaniem tytułu zbioru wierszy Kazimierza Wierzyńskiego. 
Trudno oprzeć się pokusie natychmiastowego zacytowania Władysława Pa-
nasa, który tę recenzję autorstwa Schulza określa jednym z najpiękniejszych 
tekstów (...) być może w ogóle o Wierzyńskim17.

Jednak zacznijmy od innej uwagi: oto wielka mafia z Drohobycza albo 
genius loci miasta! Kazimierz Wierzyński urodził się podobnie jak Bruno 
Schulz w Drohobyczu. Na stacji kolejowej, gdyż jego ojciec Andrzej Wirstein 
był tam zawiadowcą. Kazimierz od Brunona młodszy był o dwa lata. Jest 
autorem najbardziej znanego i także dzisiaj recytowanego w Drohobyczu na 
polskich akademiach wiersza o tym mieście. Księżyc zaczyna się tak: Za czym 
ja krążę? / Za księżycem / Czym on mnie wabi? / Drohobyczem, a kończy frazą: 
A poza snem tym / Co się chowa / Ach, ziemia, ziemia / Księżycowa. I to skła-
nia nas do przywołania kolejnego drohobyczanina Andrzeja Chciuka i jego 
wspomnieniowej książki Ziemia księżycowa, a więc o tytule nawiązującym 
do wiersza Wierzyńskiego, wydanej w 1972 roku w Londynie. Była to druga 
po Atlantydzie opowieść Chciuka o Wielkim Księstwie Bałaku, jak nazywał 
wielokulturowy i wielonarodowy tygiel, w którym wyrażano się w bałaku 
mieszkańców Drohobycza i tej części Galicji.

Wolność tragiczna Wierzyńskiego jest zbiorem wierszy i cykli poetyckich 
poświęconych roli Józefa Piłsudskiego w historii Polski, przesyconej zma-
ganiami i niezrozumieniem między zbiorowością a przywódcą, napięciem 
miedzy wielkością a małością, która kraj popycha ku zgubie. Autor przy-
wołuje zarówno wydarzenia historyczne, jak i poetów i pisarzy (np. Stefan 
Żeromski czy Cyprian Kamil Norwid) oraz archetypiczne dla Polski postacie 
z ich twórczości (m.in. Cezary Baryka i generał Józef Bem). Piłsudski, bo-
hater i podmiot liryczny tomu, ukazany zostaje jako samotnik wyrastający 
ponad naród, próbujący skierować go na drogi wielkości. Sugestywność strof 
Wierzyńskiego była tak duża, że pewne poetyckie wypowiedzi bohatera trak-
towano, jakby były to cytaty z faktycznych przemówień marszałka, przykład 
stanowić mogą słowa z wiersza Wyrok pośmiertny: Skazuje was na wielkość. 
Bez niej zewsząd zguba.

Bruno Schulz zaczyna recenzję od fundamentalnego pytania, czym jest 
historia.

Kto przeniknął jej łaski, sekret jej faworytów? Nie znamy misterium, które 
rozgrywa się w cztery oczy między nią a bohaterem, nie znamy konszachtów 
i tajemnic, jakie mają ze sobą. Czy jest to tajemnica oblubienicy i wybranego? 
Jakże wielu zbytecznych przelicza ona obojętnie, nad jak wieloma przecho-
dzi bez spojrzenia, jak nad nieczytanymi stronicami książki, aż zatrzyma 
się przy jednym – baczna nagle i pełna żarliwości. Tamtych zużywa prędko 
i pobieżnie, tyle w nich trwania, ile tchu w tym jednym słowie, które zdołali 
odkrzyknąć na jej pytanie. Bo stać ich było zaledwie na jedno słowo, całego 
życia ich starczyło zaledwie na jedną głoskę w wersecie jej zagadki. Ale ci 
16 Tamże, s. 25.
17 W. Panas: Bruno od..., dz. cyt., s. 31.
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drudzy przychodzą z swej głębi z gotową odpowiedzią. Całym swym życiem 
rośli ku temu pytaniu, szli mu naprzeciw i nagle zastępują mu drogę szeroko, 
jak ściana. Od razu są dorośli i pełnoletni, są jakby starsi od samej historii. 
Stąd płynie siła i nieomylność ich czynów, stąd płynie ich wielka plenipotencja. 
Cóż dziwnego, że wzbudzają mateczniki mityczne, wszak wstają z tej samej 
mrocznej, co one, ojczyzny18.

Tutaj jest schulzologów pies pogrzebany! Bruno Schulz ma niezbywalnie 
ugruntowaną opinię pisarza radykalnie stroniącego w twórczości od związ-
ków z bieżącą historią, działającego na antypodach polityki oraz uwikłań 
narodowo-ojczyźnianych. Pojęcie mitu jest centralną kategorią jego filozofii 
słowa19, synonimem łączności z tajemną pierwotnością, z jakiej wyrasta i jaką 
zarazem restytuuje sztuka i twórczość. Twórczość jest mityzacją rzeczywisto-
ści, dzięki której zostaje ona usensowniona. Tymczasem oto Schulz pisze, jak 
ta tajemniczość konkretyzuje się, czyli mit urzeczywistnia się w postaci jak 
najbardziej ze świata tu i teraz, żołnierza, polityka i wodza, któremu przy-
pisuje się jakąś formę istnienia w porządku ponadrealnym, mitycznym! Jest 
i bolączka inna: że schulzowski język i obrazowanie, tak dla nas oryginalne, 
frapujące, prowokujące i ekstatyczne, niezgłębione, zostają spożytkowane na 
opowieść o bieżących, konkretnych sprawach i osobach, co grozi utratą ich 
unikatowej semantycznej magii, banalizacją. Byliśmy przecież przekonani, że 
Wielki Bruno żyje w innym świecie niż świat codzienności, polityki, historii 
i mediów...

W Wolności tragicznej Schulz wyraża przekonanie, że Wierzyński był szcze-
gólnie predestynowany do opisania mitu Piłsudskiego, bo w pewnym sensie 
utożsamiał się z nim. A także dlatego, że jego los osobisty był równoległy do 
dziejów „mitu zbiorowego”, a nawet się z nim przenikał i go współtworzył. 
Pisze o poecie: musiał się on czuć tak zrośniętym z mitem, tak w korzeniach 
jego wypiastowanym, by mógł użyczyć mu słów bez obawy, że fałsz, że kłam-
stwo, że własne, małe słowo mogłoby się wkraść w to natchnione świadczenie 
i prorokowanie20, ale zarazem być tak uważnym, by nie przerywać pępowiny 
mitu, nie zamknąć go przedwcześnie w kształt jednoznaczny i wymierny!21 
Pod względem wgłębienia się w ducha języka i formuły polskości Schulz po-
równuje Wierzyńskiego z Mickiewiczem, uważa go za kontynuatora wielkiej 
linii literatury polskiej od Skargi do Wyspiańskiego. Chwali najwyższą nutą 
wiersze o Piłsudskim: wydaje się, jakby wiersze te rozbrzmiewały w pustce, 
pod ciemnymi sklepieniami, w transcendentalnej przestrzeni – tak potężny jest 
ich rezonans, tak są monumentalne i marmurowe22. Kończy Schulz bardzo 
wzniośle i patetycznie, że liryka Wierzyńskiego rozwija się w krajobrazie du-
chowym Polski, a jest to krajobraz na wskroś przesiąknięty historią, przewiany 
dziejami, ciężki od przeszłości – ucieleśniona esencja polskości23.

Wypowiada też Schulz wprost swą filozofię mitu: dno mitu musi komu-
nikować z niezrozumiałym i przedsłownym, jeśli ma pozostać żywe, tkwić 
korzeniami w ciemnej ojczyźnie mitycznej24. Rzeczywistość poetycka, jaką 
kreuje Wierzyński, jest niejako poetyckim ciałem mitu, mityczną rzeczywi-
stością, w której zewnętrzna kronika dziejów przechodzi niewidzialnie w swój 
sens głębszy25. Wiersze Wierzyńskiego o Piłsudskim dają Schulzowi także 
pretekst do wyrażenia ogólnych uwag o historii i kondycji Polski. Diagnoza 
jest ostra i dramatyczna: Jeszcze raz powraca wielka fatalność dziejów Polski, 

18 B. Schulz: Powstają..., dz. cyt., ss. 28-29.
19 Por. hasło „mit” (w:) Słownik schulzowski. Opracowanie i redakcja Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław 

Rosiek. Gdańsk 2006, ss. 222-223.
20 B. Schulz: Powstają..., dz. cyt., s. 29.
21 Tamże, s. 29.
22 Tamże, s. 38.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 30.
25 Tamże, s. 35.
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typowa i  tragiczna sytuacja jej historii: jednostka wyrosła ponad stulecie, 
geniusz miłości i troski pożerany jest przez małość26.

Trzeci szkic, Pod Belwederem, jest najkrótszy. To recenzja książki Juliusza 
Kadena-Bandrowskiego pod tym tytułem, zbioru drobnych tekstów okolicz-
nościowych pisanych przez ponad dwadzieścia lat o legionach i ich wodzu 
przez jego adiutanta, autora, który poświęcił swe pióro literaturze nurtu 
niepodległościowego, a zarazem był aktywnym organizatorem środowisk 
twórczych. Schulz zwraca uwagę przede wszystkim na to, że Kaden-Ban-
drowski, opisując legionowe zdarzenia, snuje refleksje najzupełniej osobiste 
i prywatne, które jednocześnie są powszechne i wzorcowe, i że wielka postać 
uobecnia się w nich – jak w ataku na bastiony – w relacjach z najróżniej-
szych marszy i akcji wojennych. Z książki tej widać dopiero w całej pełni, jak 
wieloplanowym, wielodymensjonalnym a zarazem jednolitym tworem jest 
wielki człowiek, jak tajemniczym i niezgłębionym zjawiskiem jest indywidu-
alność27 – podkreśla Schulz, zaraz dodając, że w tomie tym historia wciela 
się w indywidualność tylko na chwilę i szybko ponownie przybiera twarz 
groźną i niezgłębioną. Są to wiarygodne wieści z tego dziwnego pogranicza, 
gdzie człowiek staje się mitem, a mit człowiekiem28 – konstatuje Schulz.

Stanisław Rosiek przedstawił koncepcję, jak wyjść z tego potrzasku, że 
Bruno Schulz, który był przecież głuchy na wezwania wszelkiej polityki – tak 
artystycznej, jak społecznej29, znalazł się w aktywnym gronie żałobników po 
śmierci Józefa Piłsudskiego. Po pierwsze, twierdzi Rosiek w szkicu Mit jako 
wódz, mistrz z Drohobycza pisał nie o Józefie Piłsudskim, którego zwłoki 
w trumnie obwożono po Warszawie i Krakowie, lecz o micie. I nie o micie 
Piłsudskiego, a o micie wodza, ale w sposób szczególny – interesuje go mit 
jako wódz30, ów tajemniczy proces urzeczywistniania mitu – mitu, który zaj-
muje miejsce władzy i który (jak król) zaczyna władać rzeczywistością31. Po 
drugie, Schulz pisał „pod dyktando czasu i innych” (chociaż Rosiek nie wyja-
śnia, pod konkretnie czyje dyktando), bo w istocie pogrzeb Piłsudskiego był 
wydarzeniem dla niego niewygodnym, krzyżującym mu plany; akurat wtedy 
starał się o urlop, a uroczystości funeralne sparaliżowały prace administracji 
oświatowej. Z kolei paradoksy recepcji, w której omawiane teksty Schulza 
pomijano, mają u swych źródeł działania cenzury PRL-u. Jednakże w końcu 
i Rosiek musi przyznać, że nad szkicami „wokół Piłsudskiego” unosi się duch 
herezji – autoherezji32, skoro pisarz podjął tematykę aktualną i polityczną. 
Co bardziej kłopotliwe, Schulz występuje z tezami o urzeczywistnianiu 
mitu, które nie dają się pogodzić z tym, co opublikował w eseju Mityzacja 
rzeczywistości, uchodzącym za wykład jego filozofii twórczej.

Zdaniem Władysława Panasa należy ze zrozumieniem podchodzić do tego 
zaskakującego faktu, że nieobecna u Schulza historia pojawia się w tekstach 
zbudowanych wokół postaci Piłsudskiego. Bowiem przyszły autor Sanato-
rium Pod Klepsydrą wyrósł w wyraźnie określonym czasie, kiedy to wojna 
i sztuka, doświadczenie historyczne i doświadczenie estetyczne były głównymi 
motywami jego biografii33. Nie poszedł na wojnę jak jego krewni i znajomi, 
bo był chorowity, za to wojna przyszła do niego, do Drohobycza i mógł ją 
obserwować niejako z bliska. Historia bieżąca ciągle wkraczała, i to w sposób 
dramatyczny, w biografię Schulza, chociaż starał się, by nie pojawiała się 
w jego biografii artystycznej.

Najbardziej radykalnie wypowiedział się w tej sprawie Wiesław Budzyński, 
autor m.in. książki Schulz pod kluczem. W wywiadzie dla Focus.pl ogłasza 
26 Tamże, s. 34.
27 Tamże, s. 42.
28 Tamże, s. 43.
29 Tamże, s. 5.
30 Tamże, s. 9.
31 Tamże, s. 13.
32 Tamże, s. 15.
33 W. Panas: Bruno od..., dz. cyt., s. 29.
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nadzwyczaj śmiało i wprost: On był piłsudczykiem! Być piłsudczykiem to 
znaczyło mieć mentalność pierwszej Rzeczypospolitej wielonarodowej. (...) 
Schulz czuł się patriotą polskim w stu procentach34.

Jerzy Jarzębski nie przywiązuje nadmiernej wagi do tekstów o Piłsudskim, 
komentuje postawę Schulza dość jednoznacznie. Chociaż pisarz poświęcił 
Piłsudskiemu patetyczną elegię, w istocie uważał, że wielkość postaci histo-
rycznych polega na umiejętności dostrzegania w aktualnych wydarzeniach 
przejawów większych procesów, których są jedynie ogniwami, i to te wy-
darzenia stanowią mityczną fabułę, w jakiej odnajdują swą rolę „mężowie 
stanu podobni Piłsudskiemu”. Intuicja, kontynuuje badacz, podpowia-
dała Schulzowi, że ci, którzy mają gotowy plan ewolucji społecznego ładu 
w kierunku jakiegoś określonego ideału, najczęściej kończą swą działalność 
powszechną apokalipsą35. Dlatego Schulz uznał, iż wielkość Piłsudskiego 
była w tym, że swej wizji nie zrealizował i pozostawił ją jako inspirację. Dla 
nas – kończy Jarzębski – płynie z tego następująca nauka: nie możemy brać 
wszyscy z Schulza przykładu i zrezygnować z wpływu na życie publiczne, 
jednakże patrząc na ręce rządzącym i krytycznie oceniając politykę, musimy 
jednocześnie stwarzać sobie przestrzeń, gdzie odtwarzałby się uniwersalny 
sens egzystencji.

W lipcu 2017 roku Teologia Polityczna Co Tydzień36poświęciła Schulzowi 
całe swe internetowe wydanie, starając się dociec, dlaczego pisarz z Droho-
bycza nie zgadzał się na miałkość i bezideowość i w czym upatrywał źródeł 
siły człowieka i wspólnoty. Jednym słowem: jakie miał poglądy polityczne? 
Maciej Urbanowski zwraca uwagę, że pisma lewicowe i prawicowe stawiały 
Schulzowi podobne zarzuty – braku politycznego i społecznego zaanga-
żowania. Natomiast zdaniem samego Urbanowskiego, chociaż Schulz był 
pisarzem apolitycznym, zderzył się w nim dystans wobec polityki i ludzi czynu 
oraz partyjniaków z fascynacją wielkością takich przywódców jak Piłsudski, 
a także z podziwem dla rewolucjonistów i anarchistów37.

Warto poruszyć jeszcze jeden wątek niekiedy wskazywany przez badaczy: 
Piłsudski nie mógł być dla Schulza, twórcy o żydowskich korzeniach, po-
stacią obojętną zarówno ze względu na szacunek, jakim marszałek darzył 
Żydów, jak i z uwagi na jego próby porozumienia z Ukraińcami. Międzywo-
jenny Drohobycz był miasteczkiem względnie spokojnym, konflikty polsko-
-żydowsko-ukraińskie tłumiono dzięki m.in. rozsądnej polityce władz miasta 
i zachowaniu elit, zawierano nawet trójnarodowe porozumienia wyborcze; 
ale konflikty, choć ukryte, nie wygasały i ich echo było obecne. Po śmierci 
Piłsudskiego w każdą rocznicę z nim związaną organizowano uroczystości 
w środowiskach żydowskich Drohobycza.

Ten krótki przegląd, jak się wydaje, reprezentatywnych komentarzy do tek-
stów Schulza o Piłsudskim tak naprawdę nie ujawnia żadnej przekonującej 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego pisarz dopuścił się takiej autoherezji – za-
przeczenia zasadom swej twórczości. Na dodatek, kiedy się teksty te „trąci”, 
generują one poniekąd automatycznie nie tylko pytanie o to, jak Schulz 
rozumiał relacje między sztuką i historią, lecz również stawiają kwestię po-
glądów politycznych pisarza, chociaż wiadomo, że był on apolityczny. Dla 
uspokojenia przywołam jeszcze urokliwy i już popularny cytat z najnowszej 
książki Michała Pawła Markowskiego, który zalicza Schulza do elitarnego 
grona najważniejszych i najbardziej współczesnych polskich pisarzy krytycz-
nych: nie da się go obwołać patronem lewej lub prawej strony, ani Sierakowski, 
34 Bruno Schulz: Geniusz z pejczem w teczce. Rozmowa Joanny Rolińskiej z Wiesławem Budzyńskim. www.focus.pl/artykul/

bruno-schulz-geniusz-z-pejczem-w-teczce (dostęp: 10.09.2017).
35 J. Jarzębski: Schulz i historia (w:) Bruno Schulz: teksty i konteksty. Materiały VI Międzynarodowego Festiwalu Brunona 

Schulza w Drohobyczu. Pod red. Wiery Meniok. Drohobycz 2016, s. 193.
36 Bruno Schulz. W obronie wielkości. www.teologiapolityczna.pl/teologia-polityczna-co-tydzien-nr-67-bruno-schulz-w-

obronie-wielkości (10.09.2017).
37 M. Urbanowski: Bruno Schulz i polityka. www.teologiapolityczna.pl/prof-maciej-urbanowski-bruno-schulz-i-polityka 

(10.09.2017).
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ani Michnik, ani tym bardziej Wildstein nie napiszą o nim, o jego tekstach, 
ciekawego eseju. Schulz jest wyraźnie do niczego: nie służy żadnej sprawie, 
nie krzepi, nie zagrzewa i nawet jego eseje o Piłsudskim rozczarowują starych 
legionistów38.

Nie jest tak do końca, bo proza Schulza żyje w najróżniejszych i nie do 
opanowania przestrzeniach. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową Insty-
tutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie i zapoznać się z Konterfektem Rodu 
Piłsudskich, obszernym studium genealogiczno-biograficznym pióra Wie-
sława Jana Wysockiego, prezesa zarządu instytutu. Kończąc tekst, Wysocki 
przywołuje, rzecz jasna, tylko słowa Schulza. Pisze: miał rację Bruno Schulz, 
kreśląc jego (Piłsudskiego – przyp. G. J.) rodowód: „wyszedł z podziemi historii, 
z grobów, z przeszłości. Był ciężki marzeniem wieszczów, mglisty rojeniami 
poetów, obciążony męczeństwem pokoleń. Był cały dalszym ciągiem. Ciągnął 
za sobą przeszłość, jak płaszcz ogromny na całą Polskę”39.

Z kolei ja na zakończenie podkreślę, że szkice o Piłsudskim są dobrym, 
jak zresztą wiele z Schulzowskich opowiadań, źródłem celnych spostrzeżeń, 
które z powodzeniem mogą posłużyć za błyskotliwe sentencje czy motta. 
Polecam kilka następujących:

Wielkość rozsiana jest skąpo w planie świata.
Historia pełna jest mrowisk i gruzów – wystygłych kopców wielkości.
Ażeby zrozumieć, człowiek musi umniejszać.
Stać ich było zaledwie na jedno słowo.
Jest romantycznym przesądem, że co ma w poezji ożyć, musi w życiu umrzeć.
Wisiał nieuformowany w powietrzu, wchodził i wychodził z oddechem piersi.
Bezsłowne szczyty czynu nie mogą trwać długo.

Grzegorz Józefczuk

38 M. P. Markowski: Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura. Kraków 2012, s. 28. 
39 W. J. Wysocki: Konterfekt Rodu Piłsudskich. www.instytutpilsudskiego.eu/konterfekt (10.09.2017). 

Zamojski zajazd Dichterów, w którym zatrzymał się Józef Piłsudski w 1901 r.  
Fot. ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
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ALEKSANDER WÓJTOWICZ

Poemat Anatola Sterna czekał na publikację ponad dwadzieścia lat. 
W 1934 roku miał ukazać się nakładem księgarni Hoesicka, lecz przygoto-
wana tam odbitka szczotkowa trafiła w ręce cenzury1. Dokonane przez nią 
skreślenia okazały się na tyle drastyczne, że pisarz na dłuższy czas zarzucił 
plany wydania poematu. Powrócił do nich dopiero na fali odwilży – w 1956 
roku opublikował zbiór Wiersze dawne i nowe, umieszczając tam Piłsudskie-
go, który został opatrzony podtytułem „poemat skonfiskowany”2.

Był to jednak zupełnie inny utwór. Stern w znaczny sposób zmodyfikował 
konstrukcję całości, inaczej rozłożył akcenty krytyczne i polemiczne, a po-
nadto oczyścił tekst z metaforyki futurystycznej3. Można się domyślać, że 
wynikało to nie tyle (czy też: nie tylko) z przesłanek artystycznych, ile raczej 
z ostrożności autora, który dostosował poemat do nieco liberalniejszych niż 
przedpaździernikowe, ale wciąż dość restrykcyjnych, wymogów cenzury. 
Z dzisiejszej perspektywy najbardziej intrygujący wydaje się natomiast fakt, że 
w powojennej redakcji usunięte zostały partie tekstu zbieżne z tymi, jakie dwie 
dekady wcześniej wykreśliła cenzura sanacyjna. Dotyczyło to przede wszyst-
kim fragmentów mówiących o Piłsudskim oraz ówczesnej polityce państwowej 
i społecznej. W dwudziestoleciu nie mogły się ukazać ze względu na nazbyt 
kontrowersyjny charakter, wynikający przede wszystkim z lewicowego stano-
wiska autora, natomiast po wojnie okazały się sprzeczne z doktryną partyjną, 
niedopuszczającą rozterek, jakie doszły do głosu w pierwotnej wersji tekstu.

Nóż znachora
Piłsudski z 1934 roku był krytycznym rozliczeniem z rządami sanacji. Suge-

stię taką w niedwuznaczny sposób podsuwał zamieszczony w początkowych 
partiach poematu fragment opisujący wiejskiego znachora, który uzdrowił 
śmiertelnie chorego człowieka przez upuszczenie krwi nożem, którym przed 
chwilą czarny chleb krajał4. Obserwujący tę scenę podmiot od razu przeniósł 
ją w wymiar metaforyczny: wtedy myślałem / Bracia obywatele, / czy nam coś 
pomoże / ten cały partyjny kram i targ? Tysiąc doktorów bierze nas na lekar-
stwa (...) / Czy doktorów już czasem nie za wiele?5. Odpowiedź na to pytanie 
przefiltrowana została przez opozycję „kultury” i „natury”; pierwsza rodziła 
zamęt i fałszywe diagnozy, druga podsuwała proste i skuteczne rozwiązania. 
W zbudowanej na takiej zasadzie alternatywie pobrzmiewały wyraźne echa 
futurystycznych tęsknot za pierwotnymi instynktami, które miały być anti-
dotum na pogrążoną w letargu cywilizację.
1 A. K. Waśkiewicz: Dodatek krytyczny (w:) A. Stern: Wiersze zebrane, t. 2. Kraków 1986, s. 330.
2 A. Stern: Piłsudski (poemat skonfiskowany) (w:) tegoż: Wiersze dawne i nowe. Warszawa 1957, ss. 124-139.
3 Por. P. Majerski: Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Katowice 2001, s. 127.
4 A. Stern: Piłsudski (w:) tegoż: Wiersze zebrane, t. 1. Kraków 1985, s. 236. 
5 Tamże.
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Gest znachora i militarny przewrót były czynami, w których przemoc 
oraz uzdrowienie wydawały się nierozerwalne. Ta paradoksalna formuła 
szukała dla siebie uzasadnienia w bilansie opartym na przeświadczeniu, że 
nieuniknione straty są niewspółmierne wobec przyszłych korzyści. Z takiej 
właśnie perspektywy podmiot spoglądał na wydarzenia rozgrywające się na 
ulicach Warszawy, mierząc ich doniosłość nie tyle skalą militarnych poty-
czek, co raczej oczekiwanych rezultatów: Potem, podczas tych majowych dni 
(...) / Zdało mi się, że to zarzewie Nowej Polski tli / śród krzyku i śród krwi 
oparów6. Jej kontury wydawały się tym ostrzejsze, im silniejsza była wiara 
w burzycielski gest, niezależnie od tego, czy był on pochodną romantycznego 
czynu, futurystycznego buntu albo anarchistycznego zamachu. Zresztą róż-
nice pomiędzy nimi bladły, przyćmiewane przez wiarę w słuszność sprawy.

W dalszej części etos czynu został przewartościowany. Doszło do tego 
poprzez wprowadzenie do poematu postaci Cezarego Baryki, który wciąż 
poszukiwał odpowiedzi na dręczące go rozterki, a ostatecznie zginął podczas 
majowych walk na ulicach Warszawy. Nawiązanie do powieści Żeromskiego 
stanowiło zapewne rezultat kinowych doświadczeń Sterna, który wspólnie 
z Andrzejem Strugiem napisał scenariusz adaptacji Przedwiośnia (1928). 
Choć film ten uznawany jest dziś za zaginiony, to z recenzji zamieszczo-
nych na łamach międzywojennej prasy wynikało, że autorzy ekranizacji 
wyraźnie zmienili zakończenie w stosunku do literackiego pierwowzoru. 
W kinowej wersji Baryka oparł się „wiatrowi od Wschodu” i nie przyłączył 
się do robotniczej demonstracji, ostatnia scena zaś przedstawiała go idącego 
samotnie – jak głosił wieńczący całość napis – „budować szklane domy”7. 
Mówiąc inaczej: zamiast na Belweder, wybrał kurs na utopię.

Piłsudski był pod tym względem swoistym epilogiem do ekranizacji 
Przedwiośnia. Alternatywne losy Baryki zakończyły się ostatecznie tak, jak 
pierwotnie zaplanował to autor powieści, czyli w ogniu walk ulicznych, od 
których scenarzyści chcieli uchronić go kilka lat wcześniej. Trudno dziś 
domniemywać, na ile rozwiązanie takie mogło być świadomym zdystan-
sowaniem się pisarza wobec swoich dawniejszych pomysłów, lecz – nieza-
leżnie od przyświecających mu intencji – było wyraźną deklaracją. Nie tyle 
artystyczną, co ideową: śmierć Baryki okazała się ofiarą niepotrzebną, bo 
zdaniem Sterna pierwsze lata po przewrocie majowym zgasiły większość 
nadziei na radykalną zmianę.

Nóż znachora nie uleczył Polski. Wręcz przeciwnie, naraził ją na kolejne 
choroby, które bez większych przeszkód trawiły młode państwo, niepo-
trafiące skutecznie zwalczyć dręczących je bolączek. Nadzieje wiązane 
z zabiegiem „upuszczania krwi” okazały się całkowicie płonne, bo zupełnie 
nie przystawały do rzeczywistości pierwszych lat rządów sanacji, które pod 
wieloma względami niewiele różniły się od czasów przedmajowych. Z tego 
względu zakwestionowaniu uległa sama idea zbrojnego przewrotu, określona 
wprost jako gest wykonany w próżni: Ale to była tylko zmiana kursu, / ażeby 
mogło znów upierścienione bydło / żłopać czekoladę w Brystolu lub u Lursa / 
i mówić, że „w tym kraju nam życie już obrzydło”8. W ten sposób „zarzewie 
Nowej Polski” przeistoczyło się we własną karykaturę, sporządzoną w sposób 
przywodzący na myśl publicystyczno-propagandowe chwyty, powszechnie 
stosowane przez artystów związanych z lewicą, nie tylko w Związku Ra-
dzieckim, lecz również w Europie (dadaizm i ekspresjonizm niemiecki). 
6 Tamże, s. 237.
7 S. Romin: Teatrologia, literatura i filmy (w:) „Kino. Teatr: ilustrowany dwutygodnik filmowo-teatralny” 1929, nr 7/8.
8 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 237.
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Z tych wyrazistych obrazów, naszkicowanych przy pomocy hiperbolizacji, 
brutalizacji, animalizacji oraz dehumanizacji, wyłaniał się gorzki bilans 
niespełnionych oczekiwań i zwichniętych marzeń, których wykaz często 
przewijał się już w dekadzie wcześniejszej, a zwłaszcza w okresie pomiędzy 
odzyskaniem niepodległości a przewrotem majowym.

Zarzuty Sterna pokrywały się z katalogiem deziluzji sporządzonym przez 
Struga w Pokoleniu Marka Świdy. Z generacji tej rekrutował się długi rząd 
rozczarowanych, którzy na własnej skórze przekonali się, że proces budowa-
nia nowego państwa jest w znacznej mierze równoznaczny z tworzeniem no-
wych podziałów, rychło zajmujących miejsce starych. Błyskawiczne kariery 
finansowe i polityczne miały swój ciemny rewers w postaci zwiększających 
się zastępów outsiderów, przeciwieństwo nowych elit stanowiły zaś o wiele 
liczniejsze rzesze wykluczonych. Jednak ówcześni pisarze, często obracający 
się w kręgu wywiedzionych z poprzednich dekad mitów wspólnotowych, 
nie dostrzegali, że zwalczane przez nich nieprawidłowości i dysproporcje 
były integralną częścią życia państwowego, zwłaszcza na jego wczesnym 
etapie. Zamiast tego mierzyli współczesność przy pomocy odziedziczonego 
z czasów zaborów romantycznego kalendarza, w którym najważniejszą rolę 
odgrywały wstrząsy polityczne i powstania, kiedy to nieodmiennie liczono 
na przychylność siły wyższej.

Dyktator mimo woli
Poemat był oczekiwaniem na kolejny cud. Przenikliwość obserwacji nie 

przekładała się bynajmniej na trafność stawianych diagnoz, co zresztą dość 
wyraźnie sugerowało esencjalistyczne credo, otwierające fragment poświęco-
ny tytułowemu bohaterowi: To samo zgłębiamy wieczne morze, / choć coraz to 
w innych czynimy to skafandrach / Jakież roztrącał rozgwiazdy wiecznie ciem-
nych wód, / gdy swą pierwszą kadrową w głąb historii wiódł?9. Na pierwszy 
rzut oka wydawać się mogło, że poeta zaciągał wyraźny dług u pokaźnego 
zastępu hagiografów, chętnie relacjonujących dzieje życia naczelnika przez 
pryzmat figur wypracowanych na gruncie historiozofii romantycznej10. 
Trafność takiego odczytania mogły potwierdzić następujące w dalszej części 
kolejne frazy powtarzające obiegowe formuły na temat tego, że trzeba było 
Polskę po raz drugi zdobyć, o dźwiganiu „ciężkiego brzemienia” albo o tym, 
że Wódz (...) / Stanie się wbrew sobie Polski dyktatorem / i będzie musiał 
w sobie swe tęsknoty zmóc / lub je zostawić w Sulejówku11. Zagęszczenie ro-
mantycznych motywów charakteryzowało również inne fragmenty poematu, 
który został nasycony aluzjami do heroicznych epizodów w dziejach walki 
o wolność oraz ikonicznymi obrazami martyrologii narodowej. Niczym 
w kalejdoskopie przesuwały się sylwetki „żołnierzy, poetów i wygnańcó-
w”12 – legionistów walczących we Włoszech i na Haiti, szwoleżerów spod 
Somosierry oraz syberyjskich zesłańców. Na tle tak zbudowanego kontekstu 
postawione zostało pytanie: czy po majowych wydarzeniach można jeszcze 
śnić o „archanielskiej Polsce”13 i „szklanych domach”, czy też nić pomiędzy 
marzeniami poprzednich pokoleń a współczesnością została zerwana?14.

9 Tamże, s. 240.
10 Por. A. Kowalczykowa: Piłsudski i tradycja. Chotomów 1991. Na temat postaci Piłsudskiego w literaturze międzywojennej 

zob. S. Rosiek: Piłsudski i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza, „Teksty Drugie” 1991, nr 3; W. Wójcik: 
Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice 1987.

11 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 241.
12 Tamże, s. 242.
13 Tamże, ss. 240-241.
14 Zwraca na to uwagę Anna Świerk w szkicu Kilka uwag o poemacie „Piłsudski” Anatola Sterna (w:) Czytane na nowo. 

Warszawa 2004, s. 31.
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Z tego punktu widzenia kluczową częścią utworu stała się krótka rozmowa 
między Piłsudskim a prezydentem Wojciechowskim, jaka odbyła się 12 maja 
1926 roku na moście Poniatowskiego. Pierwszy domagał się dymisji rządu 
i otwarcia drogi do stolicy, drugi żądał, aby wojsko wróciło do koszar. Choć 
w rzeczywistości była to krótka (i prawdopodobnie oschła) wymiana zdań15, 
to Stern – z intuicją godną tropiciela historycznych momentów – przeciągnął 
ją w znaczny sposób i wyniósł do rangi symbolu. Piłsudski w poemacie przed-
stawiony został jako samotny człowiek, który długo ważył w sobie, stojąc na 
przedwieczornym moście racje za podjęciem decyzji o wkroczeniu do miasta 
i przeciw niej. Za swoimi plecami miał przeszłość Polski całą / i przeszłość 
swoją za palącym się welonem / walk, samotności, objawień i załamań, przed 
sobą natomiast Polskę przyszłości / ciemnej, jak Wisła płynąca tam w dole.

Stern opisał tę scenę językiem tragedii. Sięgnął po przesycone patosem 
figury w postaci samotnego wodza oraz skoku w ciemne odmęty historii. 
Pozwoliło mu to na przedstawienie współczesności tak, by ułożyła się 
w dwie nieprzylegające do siebie części połączone mostem, który należało 
przekroczyć. Ujęcie takie wykluczało mówienie w kategoriach pragmatyzmu 
politycznego i domagało się spektakularnego gestu, w którym nastąpiłoby 
nieodwracalne przełamanie przeszłości i przyszłości, Polski dawnej i nowej, 
starego i nowego świata. Wszystkie te opozycje pobrzmiewały w poemacie, 
lecz nie mogły się ze sobą zestroić, ponieważ wydarzenia historyczne nie 
do końca wpisywały się w te przeciwstawienia. Stern podkreślał wyraźnie, 
że pomajowa rzeczywistość szybko rozwiała wiele złudzeń, konserwując 
dawne podziały społeczne i kontrasty ekonomiczne, zaś oczekiwany przełom 
tak naprawdę nie nastąpił. A ponieważ tragedia miała nie tylko swój język 
obrazów, ale i niezbywalne konsekwencje, musiał przyznać, że Piłsudski nie 
tylko zwyciężył, ale jednocześnie poniósł klęskę.

Przekroczenie mostu odbyło się w dwóch wymiarach: symbolicznym 
i rzeczywistym. Poetę, rzecz jasna, interesował ten pierwszy, bowiem dra-
matyczny wybór tytułowego bohatera rysował się na tym gruncie w jasny 
sposób. Decyzja Piłsudskiego opisana została jako spalenie za sobą „mostów 
romantyzmu”, czyli – mówiąc inaczej – jako świadome zerwanie z tradycją 
etosu przyświecającego Polakom przez całe dziewiętnaste stulecie. Można 
by domniemywać, że autor ukształtowany przez koncepcje futurystyczne, 
nawołujące do odrzucenia balastu tradycji oraz sztuki „paseistycznej”, przy-
witałby taki gest z uznaniem, dostrzegając w nim spóźnioną o ponad dekadę 
realizację własnych haseł. Jednak sposób, w jaki sformułował stojącą przed 
tytułowym bohaterem alternatywę, mógł budzić pewne wątpliwości, bowiem 
Piłsudski wiedział, że jeśli nie ma znów z dziesiątkiem / wbrew tysiącom iść – / 
trza będzie zrobić koniec z romantyzmem16. Pryncypialność ostatniego wersu, 
wyraźnie stylizowanego na mowę potoczną (a nawet żołnierską), na pozór 
nie pozostawiała złudzeń, choć z drugiej strony mogła zaskakiwać, zwłaszcza 
w kontekście romantycznej aury, jaka otaczała postać naczelnika.

Wydaje się, że właśnie o to chodziło Sternowi – skrytykować Piłsudskiego 
językiem legendy, której ten wydawał się ucieleśnieniem. Aby ten karko-
łomny pomysł się powiódł, należało w odpowiedni sposób spreparować 
kategorię romantyzmu, nadając mu właściwy odcień znaczeniowy, nie za 
bardzo zresztą licząc się z faktami i tradycją. Kluczowe pod tym względem 
były dwie strofy:

15 Por. B. Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, t. 1. Warszawa 1997, s. 514.
16 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 241.
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I dziś, jak wpierw,
gdy imię jego wszędzie lśni
i jego surowa męska twarz
wśród elektrycznych ogni na kształt zwidu –
tęsknota żre mnie niby czerw,
za Piłsudskim wczorajszych, bliskich dni –
za wnukiem Mickiewiczów i Norwidów.

I gdy ulica
wita go wichrem, gwałtem, krzykiem,
w którym alkohol jest jak w mocnym winie –
widzę go wciąż
schylonego nad mokrą płachtą „Robotnika”
w jakiejś wilgotnej, ciemnej suterenie.17

Stern ułożył elementy kultu Piłsudskiego w nowej konfiguracji18. Kon-
sekwentnie odwołał się do krążącego w ówczesnej ikonografii i szeroko 
rozpowszechnionego wizerunku („surowa, męska twarz”), a jednocześnie 
podkreślił widmowy status tego wizerunku (porównanie „na kształt zwidu”). 
Stanowiło to wyraźną aluzję do państwowej propagandy, sprawnie operu-
jącej obrazami wizualnymi w tradycyjnych i nowych mediach19, z których 
specyfiką działania Stern, jako blisko związany z filmem artysta, był zazna-
jomiony dość dobrze. Z dystansem odnosił się do nieco irracjonalnych, bo 
przypominających odurzenie „mocnym winem”, sposobów zachowania 
tłumu, którego emocjami rządziły mity i zbiorowe porywy. Te same, którym 
dał się unieść w „dni majowe”, a w które zwątpił, gdy w ślad za Piłsudskim 
przekroczył most wiodący ku przyszłości.

Tymczasem widziane z „pomajowego” brzegu sprawy rysowały się w ciem-
nych barwach. Rodziło to pragnienie powrotu do niewinności utraconego 
mitu, a zwłaszcza do jego emancypacyjnego potencjału, roztrwonione-
go w  ciągu kilku lat, jakie nastąpiły po przewrocie. Stern nie przebierał 
w środkach i pisał wręcz o początku lat trzydziestych jako o czasach, kiedy 
płomiennie rudą myśl / śmiano na krwawą miazgę tłuc / i się dobierać jej do 
płuc / i ją po ziemi czarnej wlec, aby utopić ją w gliniankach20. Przeciwwagą 
dla brutalnej teraźniejszości stała się wyidealizowana przeszłość, w której 
bohater poematu wciąż był „wnukiem Mickiewiczów i Norwidów”, czyli tej 
części wybiórczo zinterpretowanej tradycji romantycznej, o której podmiot 
wypowiadał się w  sposób bezwzględnie aprobatywny. Brakowało w niej 
Juliusza Słowackiego, zaś jego pominięcie najpewniej stanowiło zabieg ce-
lowy, wynikający z faktu, że Słowacki był ulubionym autorem Piłsudskiego, 
który świadomie wprowadzał w orbitę swojej legendy nawiązania do Króla-
-Ducha21. Mistycznym skojarzeniom zaczerpniętym z filozofii genezyjskiej 
przeciwstawiony został romantyzm „równości klasowej, pracy, energii 
kinetycznej”, który był „blisko Adama wielkiej «złudzie»”22. Aluzja do socja-
listycznych poglądów Mickiewicza, korespondująca z analogiczną postawą 
Piłsudskiego z czasów redagowania „Robotnika” (i późniejszych), wsparta 
17 Tamże.
18 Na temat kultu Piłsudskiego zob. H. Hein-Kircher: Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-

1939. Przeł. Z. Owczarek. Warszawa 2008 oraz I. Luba: Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej 
Rzeczypospolitej. Warszawa 2012. Podstawowe elementy tego kultu w międzywojennej literaturze zebrał A. Kaliszewski 
w pracy Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Toruń 2015, ss. 188-194.

19 Zob. I. Luba: Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2012, ss. 67-73. 
20 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 243.
21 Zob. A. Kowalczykowa: Piłsudski i tradycja, dz. cyt., s. 134.
22 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 240.
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odwołaniem do idei równości klasowej oraz awangardowe z ducha hasło 
„energii kinetycznej” – całe to skomplikowane równanie dowieść miało, że 
socjalizm jest romantyzmem.

Piłsudski był próbą wskrzeszenia mitycznej aury, którą mogła zrodzić 
tylko tęsknota za niepodległością. Poemat kończył się płomiennym we-
zwaniem, w  którym było tyle patosu, co bezradności: przeszłość twoich 
marzeń wraca (...) / Na lewo, wodzu Polski! / Jeśli chcesz razem z Polską pracy 
iść –  – / na lewo!!23. Było to wyraźne nawiązanie do opublikowanego przez 
Sterna wspólnie z Brunonem Jasieńskim tomu Ziemia na lewo w 1924 roku, 
a więc – z punktu widzenia naszkicowanej w poemacie narracji  – na drugim, 
zostawionym za plecami brzegu historii. Recepta Sterna w tym kontekście 
wydawała się prosta – zamiast myśleć o przekraczaniu kolejnych mostów, 
należało jak najszybciej skręcić w lewo.

Starzec i alegoria
Identyczne wezwanie powtórzył w powojennej redakcji poematu. Jego 

adresatem nie był jednak już Piłsudski, lecz współobywatele, do których 
podmiot skierował płomienne przemówienie, kończące się słowami: Bracia! 
/ Komu, jak nie nam / z Polską pracy iść? / Na lewo bracia! / Na lewo!!24. Ko-
rektura taka skupiała niczym w soczewce zmianę perspektywy, jaka zaszła 
pomiędzy dwiema wersjami utworu, oddalonymi od siebie o ponad dwie 
dekady. Skala i kierunek zmian w powojennej redakcji uczyniły z Piłsud-
skiego zupełnie inny tekst25 – modyfikacje, wynikające z szeregu czynników 
i okoliczności, których chyba nie ma potrzeby tutaj wymieniać, doprowadziły 
do daleko idącego przesunięcia akcentów. Choć kompozycja zachowała frag-
mentaryczny kształt, charakterystyczny dla międzywojennych poematów 
Sterna26, to układ poszczególnych elementów został zaaranżowany na nowo 
i uzupełniony o nowe, napisane od początku fragmenty.

Najważniejsza zmiana dotyczyła postaci Piłsudskiego. W wersji przedwo-
jennej nie pojawiał się on wcale – ukryty za swoim legendarnym wizerun-
kiem był adresatem płomiennych i patetycznych wezwań podmiotu. Nato-
miast w tekście z 1956 roku stał się bohaterem rozbudowanego fragmentu, 
który został pomyślany jako nawiązanie do Dziadów części III Mickiewicza. 
Zawierał on rozmowę Piłsudskiego z widmem, które odwiedziło go w nocy 
w Belwederze, przedstawiając się najpierw jako Rollisonowa, a potem wprost 
jako Polska. Oparta na aluzji literackiej alegoria została przesunięta w stronę 
estetyki makabry: była to postać, która zamiast oczu miała „dwie plamy 
krwi”, zmiażdżone zaś podczas tortur dłonie wyciągała oskarżycielsko w kie-
runku tytułowego bohatera, zarzucając mu: oczy mi wykułeś, i serce przebiłeś, 
/ kiedy przed tobą broniłam twych braci. / Do lochu mnie wtrąciłeś, łańcuchami 
mnie biłeś... / Ja tobie – życie, a tyś mnie śmiercią płacił27.

Paralela była bardzo wyraźna. Jeśli odwiedzająca Piłsudskiego zjawa miała 
być Rollisonową, to jemu przypadała rola nieczułego na prośby zrozpaczonej 
matki Nowosilcowa. Zestawienie takie nastręczało jednak niespodziewanych 
kłopotów, bowiem tworzyło ryzykowny łańcuch skojarzeń: Piłsudski  – No-
wosilcow – Rosjanin – okupant. Choć dziś trudno jednoznacznie wyrokować 
o intencjach, jakie przyświecały poecie, to on sam zapewne był świadom, 
że cała scena w Belwederze mogła zostać odczytana w taki właśnie sposób, 
23 Tamże, s. 244.
24 A. Stern: Piłsudski (poemat skonfiskowany), dz. cyt., s. 139.
25 Por. A. Waśkiewicz: Dodatek krytyczny, dz. cyt. oraz P. Majerski: Anarchia i formuły..., dz. cyt.
26 Por. M. Tarnogórska: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. Wrocław 1997, ss. 150-152.
27 A. Stern, Piłsudski (poemat skonfiskowany), dz. cyt., s. 137.
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toteż zrównoważył ją fragmentami, w których zawarł oskarżenia o zbrodnie 
na własnym narodzie. Tezy takie nie były niczym nowym, bo pojawiły się 
już w międzywojniu, a potem przejęła i zwielokrotniła je historiografia ko-
munistyczna. Od tych nieuchronnych podobieństw ciekawsze z dzisiejszej 
perspektywy wydają się subtelne detale w charakterystyce Piłsudskiego – 
został on przedstawiony jako ponury, opryskliwy i łatwo wpadający w furię 
człowiek, który jednak nie pozostawał obojętny na widok cierpienia swojego 
kraju. Taki rys charakteru mógł pojawić się w jego portrecie dopiero na fali 
odwilży i dostrzegalny jest najlepiej podczas lektury relacyjnej28.

W scenie belwederskiej pobrzmiewały echa tragedii. Oczywiście nie tak 
wyraziste, jak w przedwojennej wersji poematu, ale jednak wciąż wyraźnie 
zauważalne, zwłaszcza kiedy wyłuska się ją z całego tekstu i potraktuje jako 
odrębną całość. Bez przeciwwagi w postaci rewolucyjnego zakończenia 
staje się ponurym obrazem rodem z filmów grozy, o których z dużą dozą 
znawstwa Stern pisał w międzywojniu. Pusty pałac, zakrwawione widmo 
nawiedzające samotnego naczelnika, który w przypływie desperacji oddaje 
do zjawy strzał z pistoletu – wszystko to sugeruje, że poeta szukał języka 
pozwalającego na dokonanie prywatnego rozrachunku z międzywojniem. Po 
latach z tragicznej postaci wodza pozostał tylko samotny, bezradny starzec 
otoczony narodowymi pamiątkami.

Diagnoza taka zrywała most między dwudziestoleciem a czasami współ-
czesnymi. Jeśli w pierwszej wersji momentem nieodwracalnego przełamania 
historii był przewrót majowy, to w utworze z Wierszy dawnych i nowych 
stała się nim wojna, która narzuciła zupełnie inny sposób postrzegania me-
chanizmów historii. Z jej drugiego brzegu dylematy lat trzydziestych jawiły 
się – jak to określił niedługo potem pisarz – jako wspomnienia z Atlantydy, 
mitycznej krainy, której dziejów w żaden sposób nie można było połączyć 
z czasami współczesnymi. I być może właśnie dlatego Stern zmodyfikowa-
ną wersję poematu datował na rok 1934, skazując na zapomnienie swoje 
dylematy przeżywane w świecie bezpowrotnie zmiecionym z powierzchni 
ziemi przez katastrofę. Za jednym zamachem wyretuszował swoje złudzenia, 
nadzieje i deziluzje.

Miasto, masa, gniew
Pozostawił jedynie gniew. Ale i ten wybrzmiewał w sposób o wiele bar-

dziej wyrazisty w przedwojennym wariancie, pulsującym od pierwszych do 
ostatnich wersów negatywnymi afektami, które w wyraźny sposób przełożyły 
się na kompozycję utworu. Można wręcz powiedzieć, że została ona pod-
porządkowana swoistej „retoryce gniewu”, przejawiającej się w tekście na 
różnych poziomach: od ekspresyjnego nacechowania wypowiedzi poprzez 
hiperbolizację, brutalizację aż po odpowiednio spreparowane kontrasty i ze-
stawienia. Towarzyszyło temu wyraźne rozluźnienie składni, które – inaczej 
niż na etapie wczesnofuturystycznych poszukiwań – miało nie tyle naślado-
wać chaotyczność współczesnego życia, co raczej odsłaniać jego dramatyczny 
charakter, w znaczny sposób spotęgowany przez kryzys ekonomiczny.

Stern dostrzegał te dramaty w codziennym życiu miasta. Na ulicach 
rozgrywały się jednostkowe tragedie i potęgowały kontrasty społeczne 
i ekonomiczne, które przybierały skalę tak znaczną, że nie sposób było je 
uzasadnić w przekonujący sposób. W tym względzie poemat nie miał nic 
wspólnego z modernizacyjnymi mitologiami, jakie pobrzmiewały w arty-

28 Por. na ten temat J. Sławiński: Martwa pogoda, „Teksty” 1973, nr 4.
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stycznej praktyce awangard z poprzedniej dekady, wektor idealizacji został 
bowiem odwrócony, w centrum uwagi znalazły się zaś obrazy nędzy i cier-
pienia. W poemacie język modernizacyjnych nadziei zastąpiła leksyka o cha-
rakterze diametralnie odmiennym; Piłsudski mówił o niezrealizowanych 
marzeniach, niespełnionych zapowiedziach i niedotrzymanych obietnicach. 
W ten sposób nakreślona została linia podziału pomiędzy tymi, którzy mają 
coraz więcej, i tymi, którym odebrano już prawie wszystko; z jednej strony 
była zatem Polska dręczycieli (...) / hrabskich mord w fotelach / episjerów, 
ofiarujących krajowi „wszystkie swe siły”, z drugiej – „tłumy kalek bez pracy” 
i „zdychające z głodu miliony”. A jednocześnie podmiot stawiał pytanie: Czy 
nie czas, / aby się role nareszcie zmieniły?29.

Poemat Sterna był oczekiwaniem na wybuch. Masy ludzkie zostały przed-
stawione nie tylko jako uciskane, lecz również jako zdolne do niespodzie-
wanego buntu. Przeświadczenie o ich eksplozywnym potencjale pobrzmie-
wało już w pierwszych wersach utworu, gdzie obraz miejskiej biedoty idącej 
o wczesnym poranku do pracy w fabrykach został opatrzony zawoalowaną 
zapowiedzią zbliżającej się rewolty robotniczej. Podmiot wyczekiwał zapo-
wiedzi tej rewolucji z wytężoną uwagą, zresztą był przekonany, że dobiegały 
go „przekleństwa i buntu głos nieśmiały”, które skłonny był brać za pierwsze 
pomruki nadchodzącej burzy. Poemat powstał w ciszy, jaka następowała 
przed nią; czy słyszysz? – pytał tytułowego bohatera – w tej piekielnej ciszy / 
czekają na twój głos miliony / w sztolniach, w fabrykach, w hutach, w więzie-
niach / miliony bezrobotnych, bezrolnych, „nieprawomyślnych” i umęczonych30.

Stern dostrzegł energię gniewu w samym środku awangardowego mitu. 
Miasto i masa nie uzupełniały się wzajemnie, ponieważ pierwsze nie tworzy-
ło warunków wystarczających dla funkcjonowania drugiej. Powstawało tar-
cie, które wytwarzało negatywne afekty, te zaś nie znajdowały dla siebie ujścia 
i gromadziły się w oczekiwaniu na iskrę, która zapoczątkuje eksplozję. Autor 
Piłsudskiego bez wątpienia zdawał sobie sprawę, że „masa bezgłośna i niema” 
nie tylko emancypowała się, lecz również stawała się podmiotem, od którego 
zależeć będzie dalszy bieg dziejów31. Był również na tyle przenikliwy, że – 
użyjmy tu kategorii zaproponowanej przez Petera Sloterdijka – dostrzegał 
dynamiczne zmiany w przetwarzaniu impulsów tymotejskich, polegające na 
transformacji afektów proletariatu w język ideałów32. Analogiczne operacje 
deponowania gniewu w międzywojniu prowadzone były zarówno przez – 
pozwólmy sobie na kolejne zapożyczenia terminologiczne – komunistyczny 
„bank światowy gniewu” i „faszystowskie banki ludowe”, jednak żaden z nich 
nie czynił tego w walucie, jaka zadowalałaby Sterna. Jego poemat bowiem 
to utwór nie tylko o gniewie, który chciał znaleźć dla siebie ujście, lecz rów-
nież – a może nawet w większej mierze – o zbiorowości poszukującej języka, 
na jaki mogłaby oprócz swych frustracji i rozczarowań przełożyć własną 
dumę i rozliczne nadzieje.

Gniew dochodzący do głosu w Piłsudskim wywodził się z epoki walk ulicz-
nych, był gniewem rewolucyjnego trybuna wierzącego w sprawczą siłę słowa. 
Potwierdzała to zresztą metaforyka, przesuwająca eksplozywność ze sfery 
czysto destrukcyjnej w stronę i wzniosłych uczuć, i heroicznej batalistyki. 
Wypowiedziane marzenia były „jak piersi milionów rozsadzający dynamit”, 

29 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 244.
30 Tamże.
31 Por. P. Sloterdijk: Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Przeł. B. Baran. Warszawa 

2003.
32 P. Sloterdijk: Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Przeł. A. Żychliński. Warszawa 2011, ss. 125 i nast.
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natomiast tytułowy bohater sprawiał, że w jego ręku w żelazne się zmieniały 
/ granaty wybuchających jego słów33. Słowo, które miało stać się bronią – to 
jedno z niezrealizowanych marzeń polskiej awangardy, ujawniającej dość 
często afekty negatywne – m.in. w poematach Brunona Jasieńskiego (Pieśń 
o głodzie, 1922), Anatola Sterna (Zdobycie Paryża, 1924; Europa, 1925; Bieg 
do Bieguna, 1927), Tadeusza Peipera (Kronika dnia, 1928; Na przykład: 
poemat aktualny, 1931), Jana Brzękowskiego (Leforest, 1936). Pod tym 
względem Piłsudski dokumentuje afektywną linię w rodzimej poezji awan-
gardowej, linię, w której – co znamienne – dominowały emocje negatywne, 
będące rewersem programowego optymizmu cywilizacyjnego.

Aleksander Wójtowicz

33 A. Stern: Piłsudski, dz. cyt., s. 242.

Zdzisław Czermański: Batory pod Pskowem, 1931 r., litografia barwna.  
Z teki: Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach Zdzisława Czermańskiego, Paryż 1931. 
Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie, repr. z: Czasy wojen i pokoju. 

Karykatura polska 1914-1939.
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GIENNADIJ FILIPOWICZ MATWIEJEW

 

W Rosji nazwisko Piłsudskiego stało się szeroko znane stosunkowo późno, 
bo dopiero gdy ten żołnierz i polityk miał pięćdziesiąt jeden lat. Oczywiście 
był znany i wcześniej, ale w wąskich kręgach – głównie przez osoby, które 
musiały posiąść wiedzę o nim ze względu na pełnione obowiązki. Byli to 
m.in. funkcjonariusze organów ścigania prowadzący śledztwo w sprawie 
pośredniego udziału Piłsudskiego w zamachu na cara Aleksandra III w 1887 
roku, zakończone aresztowaniem Polaka. A także rosyjscy dyplomaci w Au-
stro-Węgrzech, poinformowani, że organizował on przy wsparciu i za zgodą 
Wiednia w 1910 roku Związek Strzelecki w Galicji.

Jeżeli zaś chodzi o szeroko rozumiane społeczeństwo, to Rosjanie mogli 
słyszeć tylko o tzw. akcjach dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego Orga-
nizacji Bojowej PPS, a zwłaszcza o najgłośniejszej z nich: napaści na stacji 
Bezdany, na linii Petersburg – Warszawa, na wagon pocztowy pociągu nr 4. 
Wtedy to Piłsudski po raz pierwszy i ostatni brał osobiście udział w takim 
wydarzeniu. O tym „eksie”1 (tak rewolucjoniści nazywali napaści na in-
stytucje finansowe oraz transporty pieniędzy) w drugiej połowie września 
1904 roku szeroko rozpisywała się prasa imperium. Zginął jeden żandarm, 
pięć osób z ochrony wagonu pocztowego zostało rannych, a kasjerzy nie 
mogli się doliczyć dwustu tysięcy rubli. Jednak nazwisk uczestników tego 
odważnego zbrojnego ataku wówczas nie podano i nie udało się pochwycić 
żadnego z nich.

Na początku pierwszej wojny światowej rosyjskie gazety donosiły o pol-
skiej ochotniczej jednostce, przybyłej z Austro-Węgier i okupującej przez 
pewien czas gubernialne Kielce, których nikt nie bronił, gdyż miasto 
znalazło się w pasie przygranicznym. Ale i tym razem nie padło nazwisko 
Piłsudskiego. Nie przywoływano go także, wspominając o powołanym przez 
Austriaków w sierpniu 1914 roku na prawach landszturmu2 polskim legio-
nie, bowiem przyszły marszałek Rzeczypospolitej nigdy nim nie dowodził, 
a jego pułk (później brygada) nie mógł się w 1914 roku pochwalić żadnymi 
głośnymi sukcesami wojskowymi. Z istnienia tego legionu zdawano sobie 
jednak w Rosji sprawę. Gotowość dobrowolnego wstępowania Polaków do 
austriackich formacji oceniano jako zdradę Słowiańszczyzny, gotującej się 
do decydującego starcia ze światem germańskim. W październiku 1914 roku 
pisał o tym z niedowierzaniem wybitny rosyjski poeta Osip Mandelsztam 
w wierszu Polacy!:

Polacy, wszak nie ma sensu
W bohaterskich strzelców czynach!
Nie popłynie wstecz korytem
Szara Wisła po nizinach!

1 Eks – skrót od ekspropriacji. Eufemizm ten po rewolucji październikowej był wykorzystywany w oficjalnym języku do 
np. nazwania grabieży majątków duchowieństwa (przyp. tłum.). 

2 Tj. pospolitego ruszenia formowanego z ochotników bez uprzedniego, gruntownego wojskowego przygotowania. 
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Czyżby nie pokryły śniegi
Naszych stepów suchej trawy?
Czy przystoi się opierać
O Habsburgów kij koszlawy?
(...)3

Po opuszczeniu Królestwa Polskiego w sierpniu 1915 roku przez carskie 
wojska strzelcy przestali być w Rosji medialnym tematem, bowiem w wielo-
narodowym austriackim wojsku byli praktycznie niewidoczni.

Piłsudski stał się w Rosji postacią powszechnie znaną pod koniec 1918 
roku, kiedy to stanął na czele Polski i jej sił zbrojnych. Szczególnie często 
wzmianki o nim pojawiały się w dokumentach dyplomatycznych oraz na 
stronach ogólnokrajowych i regionalnych gazet w latach 1919-1920 podczas 
radziecko-polskiej wojny.

Z reguły nazwisko Piłsudskiego można było spotkać w analitycznych arty-
kułach prasowych, powstałych na podstawie przechwyconych komunikatów 
radiostacji, oraz w świadectwach polskich komunistów, tworzących w tych 
latach zaplecze sowieckiego dowództwa w zakresie polskiej problematyki. 
W 1919 roku takim głównym ekspertem był Julian Marchlewski (Karski4), 
uczestnik tajnych negocjacji z przedstawicielami Piłsudskiego w Białowieży 
i Mikaszewiczach5. W 1920 roku grono to zostało poszerzone o urodzonego 
we Lwowie członka KC RKP(b) Karola Radka (Sobelsohna6). Na łamach 
„Izwiestii” ogłosił on szereg artykułów analitycznych, poświęconych zagra-
nicznej polityce Polski, w których była mowa także o Piłsudskim. I to właśnie 
Radek podczas posiedzenia KC RKP(b) na początku maja 1920 roku przed-
stawił pomysł zdyskredytowania polskiego przywódcy w oczach ententy. 
Zaproponował mianowicie, że ujawni w prasie szczegóły tajnych negocjacji 
z Mikaszewicz. Jednak zgodę KC otrzymał dopiero w sierpniu 1920 roku 
i wtedy to od razu przystąpił do działania, publikując teksty w „Izwiestii”, 
„Pietrogradskoj Prawdzie” i innych gazetach. Mimo to Piłsudski nie stał się 
wówczas uosobieniem zła na łamach sowieckich wydawnictw. W poświę-
conej wojnie polsko-bolszewickiej pretensjonalnej twórczości poetów ama-
torów zamieszczających swe utwory w „Izwiestii” w latach 1919-1920 jego 
nazwisko pojawia się tylko raz. Zostaje przywołane w ogólnym kontekście 
„wielmożów”7 i „panów” w liryku robotnika Koz’my Motaka, potępiającego 
bombardowanie miasta Borisowa (28 maja 1920 roku):

Niech żyje brygadier Piłsudski!
Niech żyją wielmożni panowie!
Świat stary głosem nieludzkim
Za wojnę wam wdzięczność wypowie8.

Do czasu rezygnacji Piłsudskiego ze stanowiska naczelnika państwa w li-
stopadzie 1922 roku sowieckim publicystom udało się upowszechnić jego 
3 Wiersz mało znany w polskiej kulturze literackiej. Funkcjonuje bez ostatniej strofy w przekładzie Henryka Wardęskiego – 

tłumacza amatora, z zawodu policjanta, wysokiego funkcjonariusza państwowego okresu międzywojnia. W tym 
tłumaczeniu liryk przywołują m.in. Piotr Mitzer na łamach „Tekstualiów” (Mandelsztama droga do Polski. Początki 
recepcji w Polsce (1925–1947), „Tekstualia: palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe”, 2012, nr 2, ss. 173-181, http://
tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=teksty&ID=733) oraz Adam Pomorski w „Nowoj Pol’szi” (Mandel’sztam w Pol’sze, 
„Nowaja Pol’sza”, 2011, nr 9, https://novpol.org/ru/SyXwI_Mwsb/MANDELShTAM-V-POLShE – tekst w tłumaczeniu 
na rosyjski Natalii Gorbaniewskiej). Cały zaś utwór (tak cytuje go Giennadij Filipowicz Matwiejew) przełożony został 
przez Jana Orłowskiego, również tłumacza amatora. Jakość tego przekładu pozostawia wiele do życzenia; pominięta 
przez Wardęskiego strofa w tłumaczeniu Orłowskiego brzmi: Oprzeć wasz bój o polską wolność? / Ciebie kometo, ty 
słowiańska, / Przez wieki wabił zgubny szlak. / Swej twarzy wciąż ci było brak, / Świeciłaś zawsze cudzym blaskiem (za 
Zapomniane wiersze poetów rosyjskich o Polsce. Wybrał i przełożył Jan Orłowski. Pisarze.pl [portal literacki], http://
pisarze.pl/poezja/7599-zapomniane-wiersze-poe) (przyp. tłum.). 

4 Jeden z pseudonimów Marchlewskiego (przyp. tłum.).
5 Ważnym postanowieniem z Mikaszewicz była zgoda na wymianę „zakładników” i do Kraju Rad przepuszczono Polaka, 

komunistę Karola Radka, do Polski zaś wrócił abp Mohylewa Edward von Ropp.
6 Karol Radek to pseudonim, właściwe nazwisko to Karol Sobelsohn (przyp. tłum.).
7 W oryg. „gospoda”; można to przetłumaczyć zgodnie z ironicznym kontekstem jako „wielmoża” (przyp. tłum.).
8 „Izwiestija”, nr 123 (970), 9 czerwca 1920 r. (przekład – A. G.). 
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wizerunek jako „przywódcy partii wojny”, „nieodpowiedzialnego awanturni-
ka”, „podżegacza wojennego”, przeciwnika normalizacji kontaktów z Rosją...

Ów wykreowany przez sowiecką prasę i polskich komunistów negatywny 
obraz Piłsudskiego poetycko przetworzył w charakterystycznym, uszczy-
pliwym stylu trybuna ludowego w 1923 roku Władimir Władimirowicz 
Majakowski w wierszu Piłsudski9:

Czyje uszy –
czyż nie wasze? –
nie słyszały
o groźnym
 feldmarszałku?!
Ukłońcie się,
zapamiętajcie
 marności
  i kości!
Portki
nie trzęsą się u żadnego!
Oto
rysuję
portret Piłsudskiego.
 WZROST
Piłsudski
nie ma
 żadnego wzrostu.
A dokładniej,
wzrost u niego różny:
malutki –
 kiedy biją,
wielki –
kiedy zwycięstwo świętuje.
Gdy 
 urosnąć 
  nie jest w stanie 
czerwonoarmistę 
 przywodzą mu 
  jak nianię
Jednakowoż,
wojenny
 nie pociąga go śpiew:
nie czerwonogwiaździstów
 a czerwonokrzyżowców
  rozstrzeliwać chce.
 GŁOWA
Niskie czoło.
Żeby tylko kokarda:
 zmieściła się wkoło.
A pod czółkiem
już od razu
 zieje czeluść
zębów w tysiąc
albo
 dwa tysiące.
Patrz,
żeby czeluści

9 Wiersz do tej pory nietłumaczony na język polski, tu spolszczony przez A. G. 
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 robotnik się nie trafił,
bo już
nie wypuści.
Rozchyli się czeluść,
żre
 albo ziewa,
a tam
zamiast języka
 wiorsta trójjęzyczna.
Czemuż
rycerz ulubiony
tak
obficie
 językami obdarzony?
A dlatego
takie
 języków liczności,
aby trzy buty,
po bucie na
 ichmości, –
a niekiedy
jest konieczne,
 żeby pan,
jednocześnie
trzy buty lizał sam:
po pierwsze –
Fochowe
podeszwy,
Franchu
gwiazdkę, co
w ostrodze się wiesza
oraz pantofel
 własnego
 burżuazyjnego wieprza.
Stoi
na kolanach
 i liże,
  i liże,
a tylko z tyłu
świecą
 rękawice jasne.
Nikt
nigdy
 nie był niżej:
Piłsudski
 spadł 
  nawet niżej 
   od polskiej marki.
A żeby w oczy
 nie rzucił się
 ołowiany grot –
nad czeluścią
 wąsisk gęsty płot.
Nikt
nie widział
jego ciała z bliska.
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Sądzę,
że pod koszulą
 Piłsudski – rodzaj lisa.
Odzienie:
mundur,
 tkany złotem,
a z tyłu do munduru –
ciągnąca się nitka,
jeden koniec
 do munduru,
a drugi dociera
 do rąk Poincare’a.
Szarpnie –
 Piłsudski machnie ręką.
Szarpnie –
 Piłsudski dźgnie szabelką.
Piłsudczy charakter
 suczy.
Pan podchodzi –
 ogonkiem kręci.
Powie:
„Gryź!” –
 capnie za łydkę.
W zamian
i cukier
 spadnie
  na nosek
tej
najkrzywszej
 z Ententy masek.
To na nowiutki
 zamienią
  żupan stareńki,
to czołg sprezentują,
 to po prostu franki.
Uczyń
 przerwę
 w gospodarskim wikcie –
a pies
momentalnie
 zniknie
  i zamilknie.
Zobowiązany
oto jestem
 wierze oddać cześć,
i światopogląd
rozjaśnić
 do ostatnich cieni:
Piłsudski
 był
  wyznania socjalistycznego,
lecz
na świat spoglądał jak
 jezuita-katolik.
Demokracja kuśtyka,
 postarzała szkapa,
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Robotnikom
 wiara zamienia się w pozór.
Przyjdzie
i Piłsudskiemu
 dać nogę
ze swojego
 Belwederu.

G l o s s a
Czyż portret
nie nadto
 nikczemny?
Być może,
wciąż jednak nikczemniejszy
 nikczemnik.

Po wycofaniu się Piłsudskiego z głównego nurtu życia politycznego w 1923 
roku jego wizerunek w ZSRR uległ wyraźnej zmianie. Znaczącą rolę odegrali 
w tym polscy komuniści, którzy podobnie jak przedstawiciele rosyjskiej misji 
dyplomatycznej10 w Warszawie byli ważnymi informatorami, dostarczający-
mi wieści o wewnętrznym życiu politycznym w Polsce. Nawiązując do przy-
jętego wśród komunistów sposobu analizowania wszystkich politycznych 
wydarzeń wyłącznie z perspektywy walki klasowej, przekonywali, że w listo-
padzie 1922 roku Piłsudski przegrał batalię o władzę ze swoimi oponenta-
mi – Narodową Demokracją, która reprezentowała interesy bogatej burżuazji 
i obszarników11. Zachował jednak autorytet wśród drobnomieszczaństwa, 
jego politycznych przedstawicieli oraz lojalnych wobec niego organizacji 
kombatanckich. I dlatego komuniści byli zdania, że Piłsudski wcześniej czy 
później podejmie próbę powrotu na polityczny olimp. W tym duchu prze-
kazywali też informacje do szeroko dla nich dostępnej prasy ZSRR.

Doskonałą ilustrację takiego podejścia stanowi analityczny tekst autor-
stwa prominentnej działaczki KPP Wiery Kostrzewy (Marii Koszutskiej)12, 
opublikowany w monografii pod redakcją członka kolegium redakcyjnego 
„Prawdy” Nikołaja Leonidowicza Mieszczeriakowa. Piłsudski został w nim 
scharakteryzowany jako przedstawiciel mieszczaństwa, niestabilny w swych 
poglądach politycznych i tym samym nieprzewidywalny. Zgodnie z przy-
jętymi w owych czasach złożeniami Kominternu, w myśl których każdą 
niedemokratyczną tendencję w życiu politycznym państw burżuazyjno-de-
mokratycznych określano mianem faszystowskiej, Kostrzewa nazwała lojal-
ne wobec Piłsudskiego organizacje kombatanckie „lewym faszyzmem”13 – 
w przeciwieństwie do endecji, czyli „prawego faszyzmu”. Tę charakterystykę 
skorygował Józef Krasny14: Tych organizacji [zwolenników Piłsudskiego – 
przyp. aut.] nie można nazywać faszystowskimi. Walczą bowiem z wielką 
burżuazją i obszarnikami, są obrońcami i zapleczem mieszczaństwa. I jako 
tacy nienawidzą rewolucji i komunistów, przeciw którym występują15.

W związku z tym wcześniejsza, istniejąca do 1922 roku negatywna charak-
terystyka Piłsudskiego pozostawała w mocy, a on sam ciągle był obiektem 

10 W oryg. „polpriedstwo”, skrót od „połnomocznoje priedstawitel’stwo”, czyli przedstawicielstwo dyplomatyczne lub 
misja dyplomatyczna. Do 1934 roku ZSRR miał w Warszawie jedynie misję dyplomatyczną, potem placówka została 
podniesiona do rangi ambasady. 

11 Nomenklatura z dzieł Karola Marksa, gdzie burżuazja dzieliła się na bogatą, średnią i drobnomieszczaństwo. 
12 Maria Koszutska, pseudonim Wiera Kostrzewa, działaczka ruchu robotniczego, od 1921 roku przebywała w ZSRR 

(przyp. tłum.). 
13 W. Kostszew: Teorija i Praktika pol’skogo faszizma (w:) Mirowoj faszyzm. Red. N. Mieszczeriakow. Moskwa-Pietrograd 

1923. 
14 Józef Krasny – kolejny Polak, który w latach 20. i 30. XX wieku działał w ZSRR; większość z polskich przedstawicieli 

ruchu rewolucyjnego w czasach wielkiej czystki została rozstrzelana. Krasny nie doczekał tej czystki i zmarł w 1935 
roku (przyp. tłum.). 

15 J. Krasnyj: Pol’skij faszyzm. Moskwa 1924, s. 36.
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ostrej krytyki ze strony komunistów. W celu dowiedzenia jego politycznej 
sprzedajności wykorzystywano nawet to, że podjął się współpracy z Japoń-
czykami w 1904 roku i austriackim wywiadem wojskowym w przeddzień 
i w trakcie pierwszej wojny światowej.

Stopniowo Piłsudski coraz mniej interesował sowiecką prasę, ale jesienią 
1925 roku w Polsce wybuchł przedłużający się kryzys polityczny, w którym 
trudną do przecenienia rolę odegrał marszałek, formalnie pozostający na 
emeryturze. Od kwietnia 1926 roku sytuacja w Polsce stała się niemal co-
dziennym tematem prasy centralnej i gazet wydawanych w poszczególnych 
republikach (białoruskiej i ukraińskiej) i znów wiele uwagi poświęcano 
Piłsudskiemu16. Do końca maja 1926 roku przedstawiano go ciągle jako 
rzecznika interesów drobnomieszczaństwa, przeprowadzony przez niego 
przewrót państwowy uznano za „rewolucję wojskowej demokracji”, a powo-
łany 26 maja 1926 roku system Karol Radek nazwał nawet „żartem historii”.

Począwszy od 30 maja 1926 roku oceny zaczęły się zmieniać. Lider nie-
mieckich komunistów Ernst Thälmann nazwał zamach stanu kontrrewolu-
cją, która miała ocalić władzę burżuazji17. Pierwszego czerwca „Izwiestija”, 
komentując wyniki wyborów prezydenckich w Polsce, stwierdziła, że Pił-
sudski wziął kurs na zbliżenie z burżuazją i obszarnikami, a jego dyktatura 
będzie przyjmować coraz mocniej wyrażony faszystowski charakter18.

Kropkę nad i postawił komitet wykonawczy Kominternu, określiwszy za-
mach stanu w Polsce z 1 czerwca 1926 roku jako faszystowski. I choć jego re-
zolucję opublikowano dopiero w numerze sierpniowym „Międzynarodówki 
Komunistycznej”, to główne orzeczenia zostały sformułowane przez członka 
Biura Politycznego KC WKP(b) Nikołaja Iwanowicza Bucharina podczas 
wystąpień na zebraniach partyjnych 8 czerwca w Moskwie i 11 czerwca 
w Leningradzie, kiedy to nazwał dyktaturę Piłsudskiego faszystowską à la 
Mussolini, tylko na niższym poziomie rozwoju.

Od czerwca 1926 roku zaczęto Piłsudskiego przedstawiać jako faszystow-
skiego dyktatora, śmiertelnego wroga ludu pracującego, rewolucyjnych 
i  narodowowyzwoleńczych ruchów, zajadłego przeciwnika radzieckości, 
snującego plany napaści na Związek Radziecki. Żadna inna, bardziej wywa-
żona ocena po prostu nie miała prawa istnieć w ZSRR.

Demaskatorski zapał sowieckich mass mediów w odniesieniu do polskiego 
marszałka i jego polityki był dwukrotnie nieco przytłumiany. Po raz pierwszy 
w 1932 roku w związku z przygotowaniem i podpisaniem paktu o nieagresji 
Polska – ZSRR, jednakże i wtedy Piłsudski dla radzieckiego społeczeństwa 
nie przestał być faszystowskim dyktatorem. Drugi raz w maju 1935 roku, 
gdy to oficjalna reakcja sowieckich władz na wieść o śmierci Piłsudskiego 
zapewne zaskoczyła Rosjan. Informacje o zgonie marszałka ze względów 
czysto technicznych pojawiły się w sowieckiej prasie dopiero 14 maja. Oprócz 
materiałów informacyjnych w „Izwiestiach” zamieszczono aż trzykolumno-
wy artykuł Karola Radka Marszał Iosif Piłsudskij (Marszałek Józef Piłsudski), 
którego treść nie mogła być nieuzgodniona z Iosifem Wissarionowiczem 
Stalinem. Zwłaszcza fragmenty zawierające ocenę Piłsudskiego jako polityka 
i męża stanu oraz poświęcone perspektywom stosunków sowiecko-polskich. 
Przygotowując tekst, Radek korzystał z dzieł marszałka i jego biografii, 
prawdopodobnie autorstwa popularnego w Rosji znawcy Syberii i Dalekie-
go Wschodu, pisarza, członka polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, 
wielbiciela Józefa Piłsudskiego – Wacława Leopoldowicza Sieroszewskiego19.

Już pierwszy akapit artykułu odstawał wyraźnie od wszystkiego, co pi-
sano o Piłsudskim w sowieckiej prasie po 1918 roku. Radek przedstawił 
16 Zob. G. F. Matwiejew: Walka polityczna w Polsce w pierwszej połowie 1926 r. w naświetleniu prasy radzieckiej (w:) 

Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały. Warszawa 1976, t. XIII, ss. 127-135.
17 E. Tiel’man: O taktikie pol’skoj kompartii, „Prawda”, nr 123, 30 czerwca 1926 r.
18 „Izwiestija”, nr 124, 1 czerwca 1926 r.
19 Sieroszewski jest m.in. autorem publikacji Marszałek Józef Piłsudski (Warszawa 1934) (przyp. tłum.). 
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marszałka nie w tradycyjnym dla radzieckiej propagandy klasowym ujęciu, 
ale jako żarliwego patriotę, który poświęcił całe życie na służbę Polsce: 
Wraz z marszałkiem Piłsudskim odchodzi do grobu postać człowieka, który 
przeniósł tlące się pod popiołami rozdeptanego powstania 1963 roku iskry idei 
polskiej niepodległości do czasów, gdy historyczne uwarunkowania – upadek 
monarchii Romanowów, Habsburgów i Hohenzollernów – umożliwiły odbu-
dowanie niepodległej Polski. Wraz z marszałkiem Piłsudskim odchodzi do 
grobu organizator niepodległego państwa polskiego. Podobnie jak wszyscy ci, 
wokół których historia snuje swe nici, Piłsudski był postacią monolityczną. 
Patrząc wstecz na jego życiową ścieżkę, można stwierdzić, że od chwili, gdy 
zaczął politycznie myśleć i działać, jego istota nie uległa zmianie. Był polskim 
nacjonalistą, i to była jego istota.

Swą główną ideę Radek – jak czerwoną nić20 – wplatał w cały tekst. Oto 
tylko niektóre z jego tez: On [Piłsudski] socjalistą nigdy nie był, a cała jego 
ewolucja była formą realizacji walki o niepodległość Polski; Piłsudski zmieniał 
organizacje [Organizacja Bojowa PPS, Związek Strzelecki, Legion Polski], 
mając przed oczyma zawsze jeden cel – walkę o niepodległość Polski; Kiedy 
carska Rosja została pokonana, kiedy lutowa rewolucja doprowadziła do 
proklamowania niepodległości Polski, kiedy perspektywy niemieckiego impe-
rializmu zamajaczyły ponuro, Piłsudski nie daje się związać niemieckiemu 
imperializmowi. Idzie do aresztu do niemieckiej twierdzy, nakazuje swoim 
oficerom, aby szli do obozów, żeby tylko ocalić ideę niepodległości aż do mo-
mentu ostatecznego [międzynarodowego] kryzysu.

Radek przekonywał, że odzyskanie przez Polskę niepodległości było moż-
liwe „dzięki tej światowej rewolucji, w którą Piłsudski wierzył”, i że marszałek 
jedynie wykorzystał następstwa tego wyzwolenia. Ponadto w nawiązaniu 
do jasno wyrażonej przez Piłsudskiego chęci stworzenia scentralizowanej 
władzy, niepodporządkowującej się parlamentowi i „demagogii mieszczań-
skich partii”, publicysta stwierdził, że w wyniku zajść z maja 1926 roku stał 
się on „prawdziwym dyktatorem Polski, (...) liderem wśród klas rządzących 
w Polsce”. Podczas lektury tekstu Karola Radka uwagę zwraca również to, 
że autor ani razu nie użył typowego dla radzieckiej prasy określenia „faszy-
stowski dyktator”.

Oczywiście taki artykuł został opublikowany w centralnym organie pań-
stwowym ZSRR nie po to, by zapoznać rosyjskich czytelników z biografią Jó-
zefa Piłsudskiego, ani dlatego, że Radek zdecydował się postąpić wedle zasady 
De mortuis aut bene aut nihil21. Tekst miał pokazać polskim przywódcom 
gotowość Związku Radzieckiego do rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków. 
Komentując względnie szeroko prowadzoną politykę Piłsudskiego na kie-
runku sowieckim, Radek unikał utartych propagandowych sztamp. Pisząc 
zaś o istocie wojny polsko-bolszewickiej, podkreślił nie antysowieckie prze-
konania Piłsudskiego, lecz chęć osłabienia przez niego Rosji, a tym samym 
zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Tej idei – konkludował Radek – Piłsudski 
pozostał wierny do końca: Po nawiązaniu pokojowych stosunków z Republiką 
Radziecką obserwował jej rozwój z głęboką nieufnością. Po pierwsze, stary 
marszałek, przeszedłszy carską szkołę rusyfikacji, widział w ZSRR następcę 
caryzmu i nie chciał uwierzyć w szczere intencje naszej polityki. Po drugie, ta 
głęboka nieufność Piłsudskiego, jego strach, że rosnący w siłę Związek Radziecki 
może stać się zagrożeniem dla niepodległości Polski, przywiodły go prawdopo-
dobnie do myśli, że nowe światowe konflikty mogą ponownie doprowadzić do 
sytuacji, w której będzie się rozważać problem nowego podziału mapy Europy 
Wschodniej. Wówczas powinien nadejść moment próby dla idei federacji Polski 
z Ukrainą, Białorusią i Litwą.

20 Czerwona (purpurowa) nić, przypisywana biblijnej Racheli, jako metafora prowidencjalizmu pojawia się w powieści 
Tomasza Manna Józef i jego bracia (przyp. tłum.). 

21 Łac. sentencja – O zmarłym (mów) dobrze albo wcale (przyp. tłum.). 
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I właśnie tę inklinację Piłsudskiego do idei federacji Radek wskazał jako 
główną przeszkodę, którą nowe władze Polski powinny pokonać, żeby na-
wiązać konstruktywne relacje z ZSRR. Nad trumną marszałka Piłsudskiego 
nie chcemy się spierać o głęboką nierealność takich pomysłów (...). Pragniemy, 
aby Polacy tak samo jak narody ZSRR nie spoglądali wstecz, ale do przodu. 
Zwracając się bezpośrednio do władz Polski, sowiecki urzędnik przekonywał, 
że w sytuacji, „kiedy nad światem znów zbierają się nowe historyczne burze”, 
należy sobie uświadomić, że nie ma dla Polski lepszej gwarancji niezależno-
ści niż przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Pogrzebać nieufność, przyjaźnić 
się z ZSRR – tak Radek zakończył swój artykuł, którego publikacja mogła 
bez wątpienia okazać się momentem zwrotnym w sposobie prezentowania 
Piłsudskiego w rosyjskich środkach masowego przekazu, a tym samym 
przyczynić się do zmiany jego wizerunku w oczach Rosjan.

Jednak tak się nie stało, przełom w stosunkach radziecko-polskich nie 
nastąpił, sam Karol Radek w 1936 roku został aresztowany jako wróg ludu22, 
a ZSRR do 1980 roku kontynuował replikowanie tradycyjnego sposobu po-
strzegania Piłsudskiego jako faszystowskiego dyktatora i nieprzejednanego 
wroga Związku Radzieckiego.

Rosyjska emigracja miała swój własny obraz Piłsudskiego. Wizerunek ten 
nie był tak jednoznaczny jak w ZSRR. Być może dlatego, że stworzyli go nie 
tyle politycy, co pisarze. Najprawdopodobniej pierwszym był Dmitrij Siergie-
jewicz Mereżkowski, który w 1920 roku wyemigrował z RFSRR23 i mieszkał 
przez kilka miesięcy w Warszawie. Tu napisał broszurę Piłsudski – typowy 
panegiryk na cześć naczelnika państwa, w którym starał się przekonać do 
niezawierania pokoju z Rosją radziecką. 20 października 1920 roku, w dniu 
wejścia w życie paktu w sprawie wstępnego zawarcia pokoju i rozejmu mię-
dzy Polską a republikami radzieckimi24, Dmitrij Mereżkowski i jego żona 
Zinaida Gippius25 opuścili Polskę i udali się do Paryża. Mereżkowski nie 
powracał już więcej do biografii Piłsudskiego.

Diametralnie odmienny, bardziej wyważony portret Piłsudskiego wyszedł 
spod pióra innego emigranckiego pisarza – Marka Ałdanowa (Marek Alek-
sandrowicz Landau). W 1936 roku w serii Portrety ukazał się esej Piłsudski. 
Ałdanow położył w nim nacisk na niechęć Piłsudskiego do Rosji i jego 
patriotyzm, skrytykował zawarcie przez Piłsudskiego jesienią 1919 roku 
milczącego rozejmu z bolszewikami, dzięki czemu mogli oni pokonać De-
nikina i zyskać przewagę nad białymi. Ałdanow pokazał Piłsudskiego jako 
wybitnego męża stanu, który wiele uczynił, żeby umocnić autorytet swego 
kraju na arenie międzynarodowej. Jednakże przyszłość Polski w warunkach 
zbliżającego się zagrożenia wojskowego była dla niego niejasna.

Nowy etap w tworzeniu wizerunku Piłsudskiego w Rosji rozpoczął się po 
opublikowaniu w 1990 roku przekładu monografii Józef Piłsudski. Legendy 
i fakty Darii i Tomasza Nałęczów, uczniów jednego z najlepszych biografów 
Piłsudskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Garlickiego. 
Tłumaczenia podjęli się członkowie polskiego sektora międzynarodowego 
departamentu KC KPZR. Po raz pierwszy od czasu artykułu Karola Radka 
sowieccy czytelnicy mieli okazję zapoznać się z innym Piłsudskim niż ten, 
którego znali. Ostatecznie związek rosyjskiej wiedzy o Piłsudskim z bieżącą 
polityką został zerwany na początku XXI wieku. Rosyjscy historycy mogą 
teraz pisać o Piłsudskim tak swobodnie, jak robią to w przypadku króla 
Ryszarda Lwie Serce czy Napoleona. Świadczy o tym opublikowana przeze 
mnie w 2008 roku w popularnej serii „Życie niezwykłych ludzi” biografia 
22 Karol Radek został skazany w tzw. procesie siedemnastu za odchylenie trockistowskie na 10 lat łagru. Był to wyjątkowo 

łagodny wyrok. W 1939 roku został zabity przez współwięźniów (przyp. tłum.).
23 Tj. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka – do 1922 roku nazwa państwa, następnie nazwa najwięk-

szej z republik wchodzących w skład ZSRR (przyp. tłum.). 
24 Porozumienie o zawieszeniu broni między walczącymi stronami zawarto w Rydze 12 października 1920 roku, a weszło 

w życie 18 października 1920 roku (przyp. tłum.). 
25 Zinaida Gippius – poetka, krytyczka literacka, przedstawicielka tzw. srebrnego wieku (przyp. tłum.).



153

Piłsudski, przedstawiająca niemal całą jego życiową drogę. Rok później, po 
pojawieniu się na rosyjskim rynku księgarskim tłumaczenia monografii 
polskiego badacza Włodzimierza Sulei Józef Piłsudski, rosyjscy czytelnicy 
otrzymali narzędzia umożliwiające im wypracowanie bezstronnej opinii na 
temat tego największego polskiego polityka XX wieku, który za sprawą swych 
epigonów wciąż istnieje na politycznej scenie Polski.

przełożył Andrzej Goworski

Gustaw Rogalski: Piłsudski na rybach, 1928 r. Z teki: Album karykatur marszałka 
J. Piłsudskiego na pamiątkę X-lecia Niepodległości Rz. Pospolitej Polskiej 1914-1928 [!], 

Warszawa 1928. Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie,  
repr. z: Czasy wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939.
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ALGIS KASPERAVIČIUS 

Wielowiekowe związki państwowe Wielkiego Księstwa Litewskiego z Kró-
lestwem Polskim, wpływ polityczny i kulturowy Polski, wspólna religia – ka-
tolicyzm, a nawet – śmiem twierdzić – podobna mentalność obu narodów 
złożyły się na to, iż Polska dla Litwinów jest najmniej obca spośród wszyst-
kich innych krajów. Wiele wybitnych polskich postaci historycznych, jak też 
wielu działaczy kulturalnych miało ścisłe powiązania z Litwą, a niektórzy 
nawet litewskie pochodzenie. Polacy i Litwini mają wspólnych bohaterów, 
ale również jednostki zapisane w historii obu narodów, jednak różnie przez 
nie oceniane. Józef Piłsudski, którego 150. rocznicę urodzin obchodzimy 
w grudniu 2017 roku, z pewnością jest jedną z najlepiej znanych postaci 
budzących sprzeczne oceny.

Józefa Piłsudskiego łączyło z Litwą nie tylko miejsce urodzenia – spędził 
tu dzieciństwo i młodość – ale też litewskie pochodzenie przodków, które za-
wsze, do tego często demonstracyjnie podkreślał, przede wszystkim zaś jego 
rola we wzajemnych stosunkach między państwami narodowymi, polskim 
i litewskim, po pierwszej wojnie światowej oraz w sporze o Wilno. W XXI 
wieku wszystko to należy już do historii; na szczeblu państwowym między 
Polską a Litwą nie ma żadnych sporów terytorialnych, choć pod względem 
znaczenia geopolitycznego oba państwa należą do różnych kategorii. Polska 
może pretendować do miana lidera regionu, natomiast aspiracje Litwy do 
takiej roli, wyrażane przez litewskich polityków, brzmią humorystycznie. 
W okresie międzywojennym Republika Litewska nie aspirowała do ja-
kiegokolwiek przywództwa, jednak konflikt z Polską był rzeczywistością, 
która zdeterminowała politykę zagraniczną (a po części także wewnętrzną) 
niepodległej Litwy. Od listopada 1918 do maja 1935 roku, z wyjątkiem lat 
1923-1925, Józef Piłsudski odgrywał kluczową rolę w życiu politycznym Pol-
ski. W związku z tym w międzywojennej Litwie obarczano go odpowiedzial-
nością za oderwanie Wilna od Litwy i dalsze konsekwencje tego wydarzenia.

Przed pierwszą wojną światową prasa litewska wiele pisała o konfliktach 
narodowościowych w kościołach i potępiała „endeckie” nastroje panujące 
wśród polskich księży. W okresie międzywojennym prasa i społeczeństwo 
litewskie stopniowo niemal zapomniały o endecji i jej idei asymilacji chrze-
ścijańskich mniejszości narodowych w Polsce oraz wrogości wobec litew-
skiego ruchu narodowego. Należy jednak zaznaczyć, że od czasu do czasu 
wspominano, iż ideolog i przywódca endecji Roman Dmowski nawoływał do 
zbrojnego zajęcia całej Litwy i przyłączenia do Polski na zasadach autonomii. 
Wilno i Wileńszczyzna w takim układzie byłyby bezpośrednio zależne od 
Polski. Dmowski nie miał litewskich przodków, nie żywił też żadnych sen-
tymentów do Litwy, natomiast w pewnym stopniu interesował go litewski 
ruch narodowy. Zachowała się relacja litewskiego pisarza, księdza i działacza 
społecznego Juozasa Tumasa-Vaižgantasa z uroczystości zorganizowanych 
w 1910 roku w Krakowie z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 
Przedstawiciele Litwy, mimo iż zostali zaproszeni, nie wzięli udziału w tych 
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uroczystościach. Znany działacz litewskiego ruchu narodowego, przyszły au-
torytarny prezydent Republiki Litewskiej Antanas Smetona w redagowanym 
przez siebie dzienniku „Viltis” dość oględnie wyjaśnił motywy rezygnacji 
z wyjazdu na uroczystości w Krakowie1, ostatecznie wysłał do Krakowa jako 
korespondenta swojego ideowego zwolennika Juozasa Tumasa-Vaižgantasa. 
Ten w swych korespondencjach dość krytycznie opisał uroczystości, jednak 
z szacunkiem wypowiedział się o Ignacym Janie Paderewskim, Marianie 
Zdziechowskim i Romanie Dmowskim. Z przywódcą endeków Vaižgantas, 
jak się wydaje, przeprowadził rozmowę i pod jej wpływem sformułował za-
skakujące wnioski: ponoć Polacy, którzy deklarują żarliwą miłość do Litwy 
i Litwinów, uważają ich za Polaków, a Litwę traktują jako część Polski. Co 
innego endecy – oni otwarcie stawiają pytania i to z nimi można szukać mo-
dus vivendi. Litwin endek zawsze się porozumie z Polakiem endekiem – taką 
„opinię znanego działacza endeckiego” przedstawił Vaižgantas2. 

Po zakończeniu uroczystości w Krakowie Vaižgantas udał się do Lwowa, 
gdzie nierozważnie spotkał się z działaczem ukraińskim. Jeśli istniała choć-
by najmniejsza szansa na podjęcie dialogu „litewskich endeków z polskimi 
endekami”, to została ona utracona. Endecka „Gazeta Narodowa” zauważyła 
z przekąsem, że ksiądz-pisarz we lwowskiej restauracji wznosił toast za bra-
terstwo Litwinów z hajdamakami3. Był to mało znaczący epizod, skutkował 
jednak nieufnością wobec polskich działaczy, którzy wyrażali sympatie dla 
Litwy i Litwinów, charakterystyczną zresztą nie tylko dla Vaižgantasa.

Na początku XX wieku oraz w okresie międzywojennym sympatie Pola-
ków dla Litwy w społeczeństwie litewskim były przyjmowane z podejrzliwo-
ścią i często odbierane jako przepełnione hipokryzją. Hipokryzję zarzucano 
również Piłsudskiemu. Jednak skala i złożoność jego postaci nie pozwalały 
na szablonową ocenę i spojrzenie jedynie pod tym kątem. Już samo litewskie 
pochodzenie Piłsudskiego warunkowało dwojakie postrzeganie. W pewnych 
kontekstach nazywany był on renegatem, w innych zaś szczycono się tym, 
że Litwin silną ręką rządzi Polską. W różnych okresach historycznych oceny 
postaci Piłsudskiego zmieniały się, niekiedy nawet w tekstach tych samych 
autorów, jak np. Józefa Albina Herbaczewskiego.

W latach 1919-1920 dążenia Piłsudskiego zmierzające do połączenia 
Litwy więzami federacyjnymi lub konfederacyjnymi z Polską, tradycyjnie 
nazywane „unią”, były traktowane przez polityków i społeczeństwo litewskie 
jako groźne dla suwerenności państwa i niosące ryzyko niepowodzenia 
planowanej reformy rolnej. Jednak wizerunek Piłsudskiego jako najgroź-
niejszego i podstępnego wroga Litwy na dobre zakorzenił się w świadomości 
Litwinów po tym, gdy oddziały „zbuntowanego” generała Lucjana Żeligow-
skiego 9 października 1920 roku zajęły Wilno. Józef Piłsudski – naczelnik 
państwa i naczelny dowódca wojsk polskich – oficjalnie odciął się od akcji 
generała Żeligowskiego, którą bezpośrednio inspirował. Również na Litwie 
odpowiedzialność Piłsudskiego początkowo nie była akcentowana. W pół-
oficjalnym dzienniku po raz pierwszy sformułowano przeciwko niemu 
ostre zarzuty w cytacie z rosyjskojęzycznej gazety wydawanej za granicą: 
Trudno sobie wyobrazić, że generał [Żeligowski – A. K.], który był wycho-
wany w tradycjach przestrzegania dyscypliny wojskowej, zdecydował się na 
samowolny krok i wystąpił przeciwko naczelnemu dowództwu wojskowemu, 
za co może mu grozić wyłącznie kara śmierci. Nie ulega wątpliwości, że jego 
awantura musiała spotkać się z przychylną oceną i aprobatą wysokich rangą 
urzędników. Jeszcze przed zajęciem Wilna pojawiały się sygnały, że w kwestii 
Wilna istnieją w Polsce dwie tendencje. Zwolennicy jednej, reprezentowanej 
przez Eustachego Sapiehę i popieranej przez rząd, opowiadali się za tym, by 

1 Žalgirio mūšio sukaktuvių belaukiant (w:) A. Smetona. Raštai, t. IV, Santykiai su lenkais. Kaunas 1930, ss. 195-196.
2 Vaižganto raštai, t. XVII, Kelionių vaizdai. Kaunas 1931, s. 43.
3 Tamże, ss. 14-15.
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Wilno należało do Litwy, drugiej zaś – reprezentowanej przez Piłsudskiego 
i popieranej przez wojsko, opowiadali się za okupacją Wilna – w rezultacie to ta 
tendencja przeważyła. Nie chcąc występować przeciwko pozycji swoich władz, 
otoczenie Piłsudskiego wymyśliło tę awanturę i ją zrealizowało4. Ten cytat do-
brze ilustruje fakt, iż istota buntu Żeligowskiego była tajemnicą poliszynela.

Należy przy tym zaznaczyć, że utworzenie quasi-państwowego tworu 
o nazwie „Litwa Środkowa” i działania zbrojne oddziałów Żeligowskiego 
w Kownie początkowo wywołały burzę zarzutów wobec polskich ziemian. 
Rzekomo mieli oni czekać na odpowiedni moment, by wesprzeć wojska 
Żeligowskiego i razem z nimi obalić władzę na Litwie. Jeden z przywódców 
lewicy, były premier Mykolas Šleževičius wzywał chłopów, by bronili się 
przed panami „kosami i widłami”. W odezwie Głównego Komitetu Obrony 
Litwy, powołanego przez Sejm Ustawodawczy, odpowiedzialnością za utratę 
Wilna obarczono litewskich ziemian, co wywołało ostrą krytykę Antanasa 
Smetony. Były pierwszy prezydent Litwy wyraził oburzenie, że kwestia 
Wilna jest przedstawiana „jako sprawa wewnętrzna o charakterze społecz-
nym”, a przecież to nie litewscy ziemianie Polacy, a Polska kroczy na Litwę. 
Przywódca Polski Piłsudski może teraz tłumaczyć się, że sami przedstawiciele 
Sejmu uznają kwestię Wilna za sprawę wewnętrzną Litwy, w którą Polska nie 
ingeruje i nie ponosi za nią odpowiedzialności5.

Już w 1921 roku negatywny wizerunek Piłsudskiego utrwalił się w świado-
mości litewskiego społeczeństwa. Jeśli przed akcją Żeligowskiego stanowisko 
Piłsudskiego w kwestii niepodległości Litwy wydawało się dwuznaczne, 
to potem Piłsudski był już postrzegany jako największy wróg państwa 
narodowego Litwinów, jakoby żywiący do niego chorobliwą niechęć. Józef 
Albin Herbaczewski w tygodniku wydawanym przez paramilitarny Zwią-
zek Strzelców Litewskich w 1923 roku pisał: Wszyscy tzw. Polacy z „Kresów 
Wschodnich” odznaczają się okrucieństwem, chciwością i manią wielkości 
w formie najagresywniejszego nacjonalizmu (szowinizmu). (...) Są rzekomo 
najlepszymi i najprawdziwszymi Polakami całej Polski i spełnieniem ich am-
bicji jest zaprowadzić w Polsce porządek, rządzić Polską...

Piłsudski, urodzony na Wileńszczyźnie, wychowany w atmosferze tej po-
lakomanii i lituanofobii, od początku swojej konspiracyjnej działalności po-
litycznej dał się poznać jako okrutny niszczyciel litewskiej kultury narodowej 
i przeciwnik polityczny jej niezawisłości. Czy jest on Litwinem-renegatem? Nie 
wiem, nie będę się na ten temat wypowiadał. Jednak jego psychika jest czysto 
renegacka: tak kuriozalnie nie znosi on Litwinów, jak tylko renegat potrafi...6.

Zarzuty były wyraźnie przesadzone, a Herbaczewski – człowiek emocjo-
nalny i oryginał, pisarz i publicysta, który przed pierwszą wojną światową 
wiele lat mieszkał w Krakowie, gdzie studiował i wykładał na Uniwersytecie 
Jagiellońskim – gorąco pragnął doprowadzić do zbliżenia Litwinów z Pola-
kami. Jednak, zrażony niepowodzeniami w tej dziedzinie i rozczarowany, 
niekiedy wpadał z jednej skrajności w drugą. Tak było i w przypadku Pił-
sudskiego.

W swojej broszurze wydanej w 1919 roku Herbaczewski pisał, że suweren-
ność i bezpieczeństwo Litwy możliwe są jedynie w sojuszu z Polską w postaci 
federacji. Po utworzeniu federacji Wilno miało się stać stolicą Litwy, w prze-
ciwnym razie Polacy nigdy go Litwinom nie oddadzą7. Po stwierdzeniu, 
że najgorszymi wrogami aspiracji narodowych Litwinów są endecy, autor 
broszury zachęcał litewskich polityków do porozumienia z polskimi demo-
kratami i zawierzenia dobrym intencjom Piłsudskiego8. Apel Herbaczew-
skiego pozostał wszakże głosem wołającego na puszczy. Wreszcie poddał się 
4 „Lietuva” 17 X 1920, nr 226, s. 3.
5 A. Sm[etona]: Katruo keliu, „Tauta”. 16 X 1920, nr 52, s. 1.
6 J. A. Herbačiauskis: „Miałeś, chamie, złoty róg”, „Trimitas”, 27 IX 1928, nr 158, s. 20.
7 J. A. Herbačiauskis: Kur eini, lietuvi? Vilnius 1919, s. 15.
8 Tamże, s. 14.
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on nastrojom panującym w litewskim społeczeństwie i ogłosił cytowany już 
artykuł w piśmie „Trimitas”, później jednak ponowił wysiłki zmierzające do 
osiągnięcia wzajemnego zrozumienia między Polakami i Litwinami.

Należy zauważyć, że negatywne nastawienie prasy litewskiej wobec Piłsud-
skiego i ogólnie Polski i Polaków9 było w jakiejś mierze zniuansowane. O ile 
odpowiednie publikacje w czasopiśmie „Trimitas” i tygodniku „Mūsų Vil-
nius”, którego wydawanie w 1928 roku rozpoczął Związek Wyzwolenia Wilna 
(lit. Vilniui vaduoti sąjunga), nosiły w większości charakter propagandowy 
(nie wspominając już o wydawnictwach humorystycznych i satyrycznych 
i zamieszczanych tam karykaturach), o tyle w najważniejszych dziennikach 
kowieńskich i solidnych miesięcznikach i tygodnikach kulturalnych propa-
gandy było mniej, zdarzały się dość obiektywne relacje i komentarze. Na-
9 Temat ten został obszernie opisany w monografii profesora uniwersytetu w Białymstoku Krzysztofa Buchowskiego: 

Panowie i żmogusy. Białystok 2004; Litwomani i polonizatorzy: mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach 
polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku. Białystok 2006 (litewski przekład książki ukazał się w Wilnie w 2012 
roku).

„Trimitas” 1935, nr 20 (16 maja).
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turalnie, cała prasa litewska dość słusznie obarczała Piłsudskiego odpowie-
dzialnością za wyprawę Żeligowskiego zaraz po podpisaniu porozumienia 
suwalskiego i epizodzie z „Litwą Środkową”, nie wnikając w motywy, którymi 
kierował się pochodzący z Litwy naczelnik państwa polskiego.

Po dymisji ze stanowiska naczelnika państwa i rezygnacji z funkcji w naj-
wyższych władzach wojskowych Piłsudski – jako „samotnik z Sulejówka” – 
w latach 1924-1925 rzadko był wzmiankowany na łamach prasy litewskiej 
i w wypowiedziach polityków litewskich. Jednak przewrót majowy 1926 roku 
w Polsce wzbudził nadzwyczaj duże zainteresowanie i niepokój na Litwie. 
Po powrocie do władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu Piłsudski 
znalazł się w centrum uwagi prasy litewskiej. W gazetach reprezentujących 
różne kierunki polityczne pisano, że rządy Piłsudskiego niosą bezpośrednie 
zagrożenie dla niepodległości Litwy. Od samego początku przewrotu gazety 
wypełniły komunikaty i komentarze na temat wydarzeń w Polsce i ich ewen-
tualnych reperkusji dla Litwy. 

Dziennik „Rytas” o profilu chrześcijańsko-demokratycznym informował 
o wydarzeniach w Polsce w sposób neutralny, nie wyrażając sympatii dla 
żadnej z walczących stron. Po zwycięstwie Piłsudskiego w artykule redak-
cyjnym gazety napisano, że jest on jednym z twórców nowej Polski i postacią 
bardzo popularną, jednocześnie wyrażano zaniepokojenie: U nas, Litwinów, 
Piłsudski znany jest jako jeden z pomysłodawców i wykonawców aktu agresji 
na Wilno. Gdy generał Żeligowski siłą zajął Wilno, Piłsudski ogłosił światu, że 
Żeligowski jest zbuntowanym wojskowym, w rzeczywistości zaś Żeligowski do-
konał tego za wiedzą i według instrukcji Piłsudskiego. Stąd można wnioskować, 
że po przewrocie w Polsce niczego dobrego dla Litwy nie należy się spodziewać10. 

Pismo lewicowe, wyrażające poglądy ludowców, początkowo poniekąd 
przyklasnęło działaniom Piłsudskiego, całą winę za przewrót zrzucając na 
legalny rząd: Do przewrotu doprowadzili polscy klerykałowie. Po powołaniu 
endeka Dmowskiego na stanowisko ministra spraw zagranicznych Piłsudski 
zajął Warszawę11. Gdy ostatecznie okazało się, że przewrót zakończył się suk-
cesem, w gazecie wyrażano już zaniepokojenie tendencjami dyktatorskimi 
Piłsudskiego, co nie wróżyło niczego dobrego dla Litwy. W opinii publiku-
jących tam autorów zwolennicy Piłsudskiego jakoby w największym stopniu 
utrudniali powstanie niepodległej Litwy, a „jak na razie nie ma żadnych 
podstaw”, by twierdzić, że się zmienili12.

W półoficjalnym dzienniku już wcześniej wyrażono obawę przed zwycię-
stwem Piłsudskiego: Piłsudski jest rzeczywistym zaborcą Wilna. Już w 1919 
roku zagarnięcie Wilna i inwazja Polaków na Litwę były dziełem Piłsudskiego. 
Żeligowski, jak wyznał sam Piłsudski, również działał na jego rozkaz i we-
dług opracowanego przez niego planu. Jeśli polityka polska ma w sobie wiele 
awanturnictwa, to największym jego wyrazicielem zawsze był Piłsudski. Autor 
artykułu przestrzega, by mieć się na baczności: Któż może zagwarantować, że 
Piłsudski nie zechce wpleść w swoje laury dyktatora kowieńskiej róży? Wszak 
nieprzypadkowo, siedząc w swoim Sulejówku, przez cały czas uważnie studio-
wał strategię Napoleona13.

Różne insynuacje dotyczące wrogich zamiarów Piłsudskiego wobec Li-
twy w 1926 roku pojawiały się nie tylko w prasie litewskiej. Sporo takich 
doniesień ukazywało się na łamach prasy w Związku Sowieckim, Niem-
czech, a niekiedy również w innych krajach. Takie wiadomości, bazujące na 
domysłach i pogłoskach, chętnie przedrukowywały wydawnictwa litewskie, 
niejako nadając w ten sposób własnym informacjom i komentarzom większy 
stopień wiarygodności.

10 Revoliucija Lenkijoje, „Rytas”, 17 V 1926, nr 108, s. 1.
11 „Lietuvos žinios”, 17 V 1926, nr 107, s. 1.
12 Pilsudskio maskuota diktatūra, „Lietuvos žinios”, 27 V 1926, nr 119, s. 1.
13 Lenkijos perversmas, „Lietuva”, 17 V 1926, nr 107, s. 1. 
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Zaniepokojenie na Litwie ewentualną wojną z Polską w okresie między-
wojennym, zwłaszcza przed rokiem 1928, nie było jedynie konsekwencją 
polityki warstw rządzących i propagandy prasowej. Walki stoczone pod 
koniec 1920 roku z formacjami „Litwy Środkowej”, a w rzeczywistości Polski, 
gdy polska kawaleria dotarła nad brzegi Niewiaży, budziły w Litwinach nie-
przyjemne wspomnienia i poczucie zagrożenia. W Polsce od czasu do czasu 
dawały się słyszeć głosy, by siłą zmusić Litwę do nawiązania normalnych 
stosunków, hasła marszu na Kowno i połączenia Litwy z Polską. Nie było to 
jednak oficjalne stanowisko kolejnych rządów Polski – ani przed przewrotem 
majowym, ani po nim. Marszałek Piłsudski nie zamierzał okupować Litwy 
ani w roku 1920, ani w 1926. Ważny był również czynnik geopolityczny. 
Niemcy wysuwały roszczenia terytorialne wobec Polski, oficjalnie kwestio-
nując przede wszystkim prawo do tzw. korytarza, który na mocy traktatu 
wersalskiego umożliwiał Polsce dostęp do Morza Bałtyckiego. Ewentualna 
agresja Polski na Litwę stałaby się dla Niemców uzasadnieniem ich żądań 
roszczeniowych lub działań zbrojnych wobec samej Polski. Całkowicie nie-
uzasadnione były pogłoski stale pojawiające się nie tylko w prasie litewskiej 
o tym, że Polska odda Niemcom „korytarz” z wąskim pasem wybrzeża 
w zamian za przyłączenie Litwy wraz z portem w Kłajpedzie. Należy tu do-
dać, że właśnie po przewrocie majowym na polskim Wybrzeżu rozpoczęto 
intensywną budowę nowoczesnego portu w Gdyni. 

Pod koniec 1926 roku również półoficjalny litewski dziennik rządowy 
„Lietuva” na swój sposób przyznawał, że plany marszałka Piłsudskiego 
dotyczące zagarnięcia Litwy były – używając XXI-wiecznej terminologii 
– „faktami prasowymi”. W artykule redakcyjnym obok nawiązań do me-
sjanizmu Piłsudskiego, który determinował również decyzję zajęcia Wilna, 
zaznaczono: Wszyscy dobrze pamiętamy, jakie poruszenie wywołał ubiegłym 
latem pomysł nowego dyktatora Polski podboju Litwy. Wrażenia, jakie wywo-
łały p o g ł o s k i  o  g o t o w o ś c i  P i ł s u d s k i e g o  d o  a t a k u  n a  L i t w ę 
[podkreślenie moje – A. K.], nie zatarły się do dziś14. 

 17 grudnia 1926 roku także na Litwie dokonano przewrotu wojskowego. 
Władzę w państwie przejęli narodowcy z Antanasem Smetoną i Augustina-
sem Voldemarasem na czele. Smetona objął urząd prezydenta republiki, zaś 
Voldemaras – premiera. W kwietniu 1927 roku zerwano koalicję z chadeka-
mi i rozwiązano sejm. Na Litwie utrwalił się autorytaryzm. Wprowadzono 
ostrą cenzurę wojskową, która kontrolowała prasę i nie pozwalała szerzyć 
paniki odnośnie do zagrożenia ze strony Polski. Ingerencją cenzury można 
wytłumaczyć również względną powściągliwość krytyki względem Pił-
sudskiego. Zdaje się, że w latach 1927-1930 była ona mniej agresywna niż 
odpowiednie publikacje w polskiej prasie endeckiej.

Pretekstem do zaostrzenia polemiki nie stała się także sesja Rady Ligi 
Narodów zorganizowana w Genewie w grudniu 1927 roku, podczas której 
doszło do swego rodzaju pojedynku dyplomatycznego między premierem 
Litwy i ministrem spraw zagranicznych Augustinasem Voldemarasem 
a ówczesnym premierem Polski, marszałkiem Józefem Piłsudskim, który 
niespodziewanie się tam pojawił. W wywiadzie udzielonym prasie polskiej, 
ogłoszonym również przez Litewską Agencję Telegraficzną „ELTA”, Piłsud-
ski ostro zaatakował Voldemarasa. Opozycyjny dziennik nie tylko wyrażał 
zdumienie, że wywiad Piłsudskiego „przekracza wszelkie granice kurtuazji 
niezbędne dla jego wysokiego stanowiska”, ale też nie krył oburzenia z po-
wodu ogłoszenia na Litwie „opinii polskiego dyktatora o naszym premierze” 
z różnymi obelgami pod jego adresem15. Mimo to w Genewie udało się osią-
gnąć porozumienie – miano nie zaostrzać konfliktu między Litwą a Polską. 
W rezolucji Rady Ligi Narodów z dnia 10 grudnia 1927 roku zawarto zgodę 
14 Senos svajonės, „Lietuva”, 7 XII 1926, nr 277, s. 1.
15 „Lietuvos žinios”, 5 XII 1927, nr 275, s. 1.
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Litwy na likwidację stanu wojny z Polską i zobowiązano oba państwa do 
rozstrzygnięcia sporu w drodze wzajemnych negocjacji. Po powrocie do 
Warszawy Piłsudski witany był w Polsce jako tryumfator, a zainicjowane roz-
mowy były trudne i nie przyniosły rezultatów. Strona litewska żądała zwrotu 
Wilna, polska – nawiązania stosunków między obu państwami i dopiero 
wtedy poszukiwania rozwiązania dla innych kwestii spornych. Tymczasem 
idea zwrotu Wilna Litwie była absolutnie nie do przyjęcia dla znacznej 
części społeczeństwa polskiego oraz wszystkich kierunków politycznych. 
Podczas negocjacji w Królewcu uzgodniono jedynie zasady tzw. małego 
ruchu granicznego przez granicę polsko-litewską, którą Litwa określała jako 
linię administracyjną. 

Najważniejszym celem litewskiej polityki zagranicznej było odzyskanie 
Wilna, a więc największym wrogiem pozostawała Polska rządzona przez 
Piłsudskiego. W dalszym ciągu piętnowano Piłsudskiego za krzywdy wyrzą-
dzone Litwie, krytykowano politykę zagraniczną i wewnętrzną jego rządu 
sanacyjnego. Często były to sądy nieobiektywne, choć oparte na wypowie-
dziach polskich polityków opozycyjnych i publikacjach w prasie polskiej. 
Warto dodać, że w prasie litewskiej niekiedy zamieszczano też artykuły 
zawierające pozytywną ocenę osiągnięć reżimu Piłsudskiego, jednocześnie 
wspominając o złożonych problemach wewnętrznych Polski.

Na początku 1928 roku Polskę odwiedził litewski działacz społeczny, ów-
czesny przewodniczący Związku Wyzwolenia Wilna i profesor uniwersytetu 
w Kownie Mykolas Biržiška. Swoje wrażenia opublikował na łamach nowego 
dziennika półoficjalnego. Biržiška pisał o Piłsudskim następująco: Od maja 
1926 roku rządzi on Polską, mając oparcie w wiernym mu wojsku i czasem 
swoich zwolennikach – piłsudczykach. Rozgromił on potęgę endeków, umocnił 
podkopany autorytet władzy, zmniejszył korupcję (łapówkarstwo)16. Silna ręka 
Piłsudskiego ciąży jednak społeczeństwu polskiemu, nikt nie może na niego 
wpływać, ale też nikt nie wie, co on wymyśli następnego dnia. Jego wielkość 
jest niebezpieczna17. 

W rozmowach z inteligencją warszawską Biržiška usłyszał potwierdzenie 
zasłyszanych relacji, według których marszałek miał mówić o sobie, że jest 
Litwinem (a zarazem Polakiem), że upomina Polaków i stawia im za przykład 
Litwinów – nie tylko w dawnym polskim znaczeniu jako mieszkańców Litwy, 
ale i narodowych Litwinów. Zarówno w Warszawie, jak i Krakowie Biržiška 
miał wysłuchać wiele przychylnych opinii o chęci Polaków do odnowienia 
braterskich stosunków, a zarazem osiągnięcia porozumienia w sprawie poło-
żenia Litwinów w Wilnie. Jednak ani polscy politycy, ani profesorowie uni-
wersyteccy nie widzieli żadnych możliwości po prostu oddania Wilna Litwie. 

Do litewskiego pochodzenia Piłsudskiego odwoływano się także w szer-
szym kontekście historycznym. Jeden ze stałych współpracowników pisma 
„Trimitas” dowodził, że polscy królowie, dowódcy wojskowi, biskupi, pisarze 
w większości byli Litwinami lub mieli pochodzenie litewskie. Podobnie 
w epoce nowoczesności: Wszak Piłsudscy, Meysztowiczowie, Naruszewi-
czowie [właściwie Narutowiczowie – A. K.], Dowborowie, Skirmunttowie, 
Januszewiczowie wszystko to są osoby naszego pochodzenia, które budują 
współczesną Polskę i stoją na jej czele, przyćmiewając prawdziwych Polaków18. 
Na podstawie takich „argumentów” autor wyprowadza wniosek, że „polscy 
przywódcy” nie zrezygnują z wysiłków zmierzających do polonizacji Litwy, 
ponieważ zdają sobie sprawę, że bez Litwinów ich narodowi „grozi zwyrod-
nienie duchowe”19.

16 M. Biržiška: Iš kelionės į Lenkus. Varšuvoj, „Lietuvos aidas”, 24 II 1928, nr 20, s. 2.
17 Tamże.
18 A. Gravrogkas: Lenkai ir Vilnius, „Trimitas”, 1928, nr 24, s. 786.
19 Tamże.
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Widać tu swoistą megalomanię, tyle że głoszoną już nie przez Polaków 
z „Kresów Wschodnich”. Viktoras Biržiška (brat wspomnianego Mykolasa), 
profesor uniwersytetu w Kownie, tłumaczył awans Piłsudskiego za pomocą 
teorii angielskiego antropologa Jamesa Simpsona o wrodzonej przewadze 
makrocefali (makrogłowie) nad mikrocefalami (małogłowie). Litwin ma-
krocefal Piłsudski żelazną ręką trzyma Polaków, z których większość jakoby 
stanowią mało twórczy i skłonni do anarchii mikrocefale. 

Podobne rozważania niekoniecznie współgrały z – często ostrą – krytyką 
postaci i polityki Piłsudskiego w prasie litewskiej. Krytyka miała dostateczne 
uzasadnienie, ale w artykule opublikowanym w piśmie „Trimitas”, w którym 
komentowano nerwową reakcję Piłsudskiego na złożony w sejmie wniosek 
o postawienie przed Trybunałem Stanu ministra finansów Gabriela Cze-
chowicza, został on nazywany „starzejącym się i oszalałym człowiekiem”, 
bliskim agonii20. Prasa litewska wiele uwagi poświęciła fali represji wobec 
przywódców polskich partii opozycyjnych w 1930 roku i ich brutalnemu 
20 Bis. K. Piłsudskio merdėjimas, „Trimitas”, 1929, nr 16, s. 259.

Gustaw Rogalski: Józef Piłsudski i Augustinas Voldemaras, litografia, 1928.  
Teka Album karykatur marszałka J. Piłsudskiego na pamiątkę X-lecia Niepodległości 

Rz. Posp. Polskiej, Kraków 1928; repr. za Czasy wojen i pokoju.  
Karykatura polska 1914-1939 [Katalog wystawy]. Muzeum Karykatury  

im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, kwiecień-czerwiec 2004.
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potraktowaniu w Twierdzy Brzeskiej. Na tym tle autorytaryzm prezydenta 
Smetony wyglądał dość niewinnie.  

Po umocnieniu się dyktatury Hitlera w 1933 roku, realnym zagrożeniem 
dla Litwy stały się Niemcy, zwłaszcza w Kraju Kłajpedzkim, gdzie działały 
miejscowe organizacje nazistowskie, przygotowujące się do oderwania go od 
Republiki Litewskiej i przyłączenia do III Rzeszy. W takich okolicznościach 
konfrontacja z Polską i odmowa utrzymywania z nią stosunków dyploma-
tycznych, konsularnych i handlowych pociągnęłaby za sobą zgubne skutki. 
Latem 1934 roku w społeczeństwie litewskim rozgorzała dyskusja na temat 
racjonalności dotychczasowej polityki względem Polski21. Za aprobatą rządu 
litewskiego odbywały się nieoficjalne spotkania jego upełnomocnionych 
przedstawicieli z otoczeniem Piłsudskiego. Liczono na to, że szukając kom-
promisu w kwestii Wilna, marszałek uwzględni interesy Litwy. Spotkania 
nie przyniosły wymiernych rezultatów, ale dwustronne kontakty nie uległy 
zerwaniu.

Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła światową opinię 
publiczną, jako że o ciężkiej, nieuleczalnej chorobie marszałka wiedzieli 
jedynie jego najbliżsi współpracownicy. Przywódcy państw słali depesze 
kondolencyjne, w wielu krajach Europy ogłoszono żałobę. Prezydent Litwy 
nie wysłał kondolencji, ale wypowiedzi w prasie litewskiej utrzymane były 
w tonie poważnym. Podobnie, choć bardzo lakonicznie, oceniał zmarłego 
także prezydent Smetona. W rozmowie z korespondentem rosyjskiej gazety 
„Siegodnia” z Rygi, którą ogłosił także dziennik „Lietuvos aidas”, powiedział: 
Zmarł przywódca narodu polskiego. Powstaje pytanie, kto będzie nowym 
przywódcą? To bardzo ciekawy i ważny problem, wobec którego pierwszy raz 
stanęli zwolennicy wodzowskiego modelu władzy22.

Prezydent Smetona w przemówieniu wygłoszonym 13 czerwca 1935 roku 
w swoich rodzinnych stronach niedaleko Towian (lit. Taujėnai) z okazji wła-
snych imienin potwierdził dążenie Litwy do odzyskania Wilna i wspomniał 
o pochówku serca Piłsudskiego w tym mieście: Serce, które jest tam o b e c n i e 
p o c h o w a n e ,  a  k t ó r e  s z a n u j ę  [podkreślenie moje – A. K.], nie będzie 
w stanie tego dążenia powstrzymać, albowiem jest tam również pochowane 
zbiorowe serce naszego narodu23.

W prasie litewskiej zamieszczano wiele informacji o śmierci i pogrzebie 
Piłsudskiego oraz ilustracji związanych z tymi wydarzeniami. W dzienniku 
„Lietuvos aidas” takie zdjęcia wydrukowano aż w trzech numerach. Również 
w piśmie „Trimitas” opublikowano zdjęcie zmarłego, a w tygodniku „Mūsų 
Vilnius” ukazał się obszerny i dość taktowny artykuł wstępny, który był 
wyrazem utrwalonych poglądów społeczeństwa litewskiego. Piłsudskiemu 
wydano następującą ocenę: Kim był dla nas marszałek Piłsudski? – Zdecydo-
wanym wrogiem naszej ojczyzny, który nie działał na naszą niekorzyść bodaj 
tylko wtedy, gdy nie mógł, jednocześnie był on jednym z najwybitniejszych 
twórców i organizatorów państwa w powojennej Europie, głębokim znawcą i... 
poskromicielem swojego narodu. Sam mający czysto litewską, a więc skłonną 
do systemowości i porządku naturę, (...) w tym duchu przez całe swoje życie 
wychowywał Polaków, a nie mogąc inaczej na nich wpłynąć, wymyślał im od 
najgorszych24. Tak więc Piłsudskiego podziwiano jako Litwina, który kształto-
wał Polaków, choć równocześnie „Litwin” ten nazywany był wrogiem Litwy.

Nieco później, wymieniając różne przymioty Piłsudskiego, niekoniecznie 
pozytywne, autor artykułu w tygodniku „Mūsų Vilnius” podkreślił jego bez-
interesowność: Mimo że był on w Polsce wszechpotężnym władcą, to jednak 
nie protegował nawet swoich najbliższych krewnych i nie dorobił się majątku... 
21 Więcej zob.: A. Kasperavičius: Dyskusja w społeczeństwie litewskim o przyszłości Wilna oraz kwestie nawiązania stosunków 

dyplomatycznych z Polską, „Studia Podlaskie”, 1998, t. VIII, ss. 83-96.
22 „Lietuvos aidas”, 29 V 1935, s. 6.
23 Tautos vado Užulėnyje pasakyta kalba, „Lietuvos aidas”, 14 VI 1935, nr 135, s. 1.
24 † Juozas Piłsudskis, „Mūsų Vilnius”, 1935, nr 10, s. 145. 
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Żył bardzo skromnie25. Przez całe lato i jesień 1935 roku w prasie litewskiej 
ukazywały się liczne publikacje poświęcone życiu i działalności Piłsudskiego, 
a także perspektywom Polski po jego śmierci. Śmiało można twierdzić, że 
odejście żadnego innego działacza obcego państwa nie wywołało w między-
wojennej Litwie takiego odzewu. 

Obok informacji o pogrzebie marszałka Piłsudskiego i hołdach oddawa-
nych mu w Polsce ukazały się też obszerniejsze artykuły prezentujące jego 
sylwetkę i dokonania. W opozycyjnym dzienniku „Lietuvos žinios” opu-
blikowano serię artykułów opatrzonych charakterystycznym podtytułem: 
Od czerwonego sztandaru do dyktatury marszałka. W końcowym artykule, 
inaczej niż w większości ówczesnych publikacji poświęconych Piłsudskiemu, 
przedstawiono zdecydowanie ujemny bilans wprowadzonego przez niego 
reżimu sanacyjnego. Z powodu cenzury w tekście są wykreślone miejsca, 
nie zmieniło to jednak ogólnej oceny aktualnej sytuacji i perspektyw Polski: 
Obecnie Polska znajduje się na rozdrożu. Albo będzie musiała powrócić do 
ustroju i systemu parlamentarnego, dla którego nie jest groźna śmierć jednostki 
(choćby wybitnej), albo zapanuje w niej dyktatura generałów Piłsudskiego, co 
oznacza ostre walki wewnętrzne i permanentną przemoc. Trzeciej drogi brak26.

Niepokój w sprawie politycznych konsekwencji śmierci Piłsudskiego 
wyrażał też autor artykułu w dzienniku „Rytas”, który przychylniej oceniał 
reżim sanacyjny. Zauważył on, że: Polityczne osłabienie Polski w obecnych 
warunkach byłoby niebezpieczne nie tylko dla niej samej, ale też dla jej są-
siadów27. W chadeckim dzienniku, podobnie jak w innych wydawnictwach, 
wspomniano, że na rozkaz Piłsudskiego wyrządzono Litwie największą 
krzywdę – odebrano Wilno.

Spośród piszących w 1935 roku o Piłsudskim najsolidniejszym autorem był 
rektor uniwersytetu w Kownie Michał Römer, który znał marszałka osobiście 
i walczył w jego Legionach. W obszernym artykule analizował on życie Piłsud-
skiego, próbował uchwycić sprzeczności jego osobowości, scharakteryzować 
jego specyficzną litewskość. Artykuł ten ukazał się w dwóch kolejnych nume-
rach miesięcznika „Vairas”28, wydawanego przez ostoję Smetony – Związek 
Narodowców (Tautininków), co jest dość wymowne. Römer kończył artykuł 
słowami: Taki był pierwszy marszałek Polski, syn Litwy i emigrant, zmarły 
12 maja 1935 roku i pochowany na Wawelu pośród królów, człowiek o niewąt-
pliwie wielkich i tragicznych losach – Juozas Piłsudskis-Gineitis29. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w tym samym 1935 roku w wielu litewskich 
publikacjach polemizowano ze zbytnim wywyższaniem Piłsudskiego i pod-
kreślaniem jego zasług – także dla Litwy – w prasie polskiej. Takie zasługi 
podnosił mieszkający w Warszawie Józef Albin Herbaczewski. Natomiast 
w 1936 roku Viktoras Biržiška w artykule ogłoszonym w pierwszą rocznicę 
śmierci Piłsudskiego podkreślił jego grubiaństwo, „napoleońskie” gesty i fa-
talne skutki, jakie niosła jego litewskość narodowi litewskiemu: Nieszczęściem 
Litwy było, że Piłsudski nie zapomniał o swoim litewskim pochodzeniu, że Wil-
no przyciągało go nie tylko swoją urodą, ale też instynktownie – jako potężna 
kolebka Giedymina, Olgierda, Kiejstuta i Witolda30. Podobnych dywagacji 
była pozbawiona obiektywna publikacja książkowa Valentinasa Gustainisa 
Lenkai ir Lenkija (Polacy i Polska), wydana w Kownie w 1937 roku. Jej autor, 
narodowiec, dziennikarz, warszawski korespondent dziennika „Lietuvos 
aidas” w latach 1935-1936, oceniał Piłsudskiego jako postać wybitną, a zara-
zem pełną sprzeczności, jednak bez zbędnych emocji i charakterystycznych 
dla Litwinów stereotypowych sądów. 
25 Lenkija be Piłsudskio, „Mūsų Vilnius”, 1935, nr 14, s. 209.
26 „Lietuvos žinios”, 23 V 1935, nr 177, s. 3.
27 A. Pakalniškis: Maršalui Piłsudskiui mirus, „Rytas”, 14 V 1935, nr 109, s. 3.
28 M. Roemeris: Juozas Piłsudskis, „Vairas”, 1935, nr 6, ss. 129-140; nr 7-8, ss. 288-304.
29 M. Roemeris: Juozas Piłsudskis, „Vairas”, nr 7-8, s. 304. 
30 V. Biržiška: Būkime objektingi, „Mūsų Vilnius”, 1936, nr 10, s. 157.
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Od roku 1940 w sowieckiej Litwie o Piłsudskim, a raczej jego polityce, 
wzmiankowano w podręcznikach do historii, syntezach historycznych i mo-
nografiach. Polityka ta zawsze była przedstawiana jednostronnie, negatywnie.

W tomie III wielotomowej historii Litewskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej twierdzono na przykład, że na Wileńszczyźnie od 1925 roku, 
a zwłaszcza po przewrocie faszystowskim w Polsce w 1926 roku piłsudczykow-
scy okupanci rozpoczęli systematyczne zamykanie prywatnych szkół litewskich 
i białoruskich31. I dalej: po przewrocie faszystowskim Piłsudskiego w Polsce 
w maju 1926 roku jej faszystowskie władze, mające na celu zdławienie ruchu 
rewolucyjnego ludzi pracy, uciekły się do brutalnego terroru32. Należy zazna-
czyć, że sam Piłsudski nie był nazywany faszystą. Prawdopodobnie miał na to 
wpływ fakt, że w ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej takie określenie 
nie było wobec niego stosowane.

W wydanym później zarysie historycznym Litewskiej Partii Komunistycznej 
termin „faszystowski” nie był już stosowany na określenie reżimu sanacyjnego. 
Pisano o „dokonanym przez zwolenników Piłsudskiego reakcyjnym przewro-
cie”, o „piłsudczykowskiej okupacji” Wileńszczyzny itp. Sam Piłsudski nazy-
wany był „reakcjonistą, nieprzejednanym wrogiem niepodległości Litwy”33. 

W czasach sowieckich nie wydawano zbyt wiele literatury wspomnienio-
wej. Jednak w pamiętnikach działacza ruchu komunistycznego, wilnianina 
Jonasa Karosasa znajdujemy charakterystykę Piłsudskiego. Nazywany jest on 
reakcjonistą i imperialistą, natomiast znacznie ciekawsza jest ocena stylu po-
lityki Piłsudskiego: Swoją działalność [na stanowisku premiera Polski w 1928 
roku – A. K.] Piłsudski rozpoczął od ogłaszania co pewien czas wywiadów 
w prasie. Piłsudski bez ogródek, dosadnie i cynicznie piętnował parlamentarny 
system rządów, konstytucję, partie opozycyjne, przedstawicieli sejmu34. Karosas 
wspomina Piłsudskiego także w innym kontekście, w związku z działalno-
ścią opiekunki więźniów politycznych Stefanii Sempołowskiej. „Władze 
faszystowskie” jakoby wiedziały, że opiekuje się ona również więźniami-ko-
munistami, ale jej nie przeszkadzały, ponieważ honor szlachecki nie pozwalał 
[Piłsudskiemu] podejmować jakieś kroki przeciwko Sempołowskiej, od której 
kiedyś, jeszcze w więzieniach carskich, sam otrzymał pomoc35.

W 1965 roku w Litewskim Studiu Filmowym nakręcono groteskę filmo-
wą o wymowie satyry politycznej pod tytułem Marsz! Marsz! Tra-ta-ta!, 
opowiadającą o wojnie między Centią (Litwą) a Groszią (Polską), która 
rozpętała się w konsekwencji nielegalnego przekroczenia granicy – chłopak 
z Litwy szedł na randkę z ukochaną w Polsce: w samym środku wojny do 
obu krajów wdzierają się czołgi Kruplandu. Przedstawioną karykaturalnie 
Groszią rządzi postać przypominająca marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 
następcę Piłsudskiego36.

Pod koniec istnienia Litwy sowieckiej przetłumaczono monografię Darii 
i Tomasza Nałęczów o Józefie Piłsudskim37. Jednym z trzech tłumaczy książki 
był autor niniejszego artykułu, który opracował również przypisy i komen-
tarze. Przekład wydano już po roku 1990. Od tego czasu można odnotować 
ponowny wzrost zainteresowania postacią Józefa Piłsudskiego i wznowienie 
sporów wokół jego roli i znaczenia. Dla lepszego zrozumienia kontrowersji 
warto jednak przypomnieć również opinie z okresu międzywojennego. 
Wtedy były one ważną składową rzeczywistości politycznej.

przełożyła Beata Piasecka

31 Lietuvos TSR istorija, t. III. Nuo 1917 iki 1940 metų. Vilnius 1965, s. 203.
32 Tamże, s. 207.
33 Lietuvos komunistų partijos istorijos apybraižos, t. 2, 1920-1940, Vilnius 1978, s. 191.
34 J. Karosas: Kalba Vilniaus asmenys (iš 1926-1931 m. atsiminimų), Vilnius 1963, s. 270.
35 Tamże, s. 48.
36 A. Mikonis-Railienė, L. Kaminskaitė-Jančorienė: Kinas sovietų Lietuvoje. Vilnius 2015, ss. 277-281.
37 D. Nalenč, T. Nalenčius: Juzefas Piłsudskis. Legendos ir faktai. Vilnius 1991.
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WAŁENTYN JERIOMIN, SERHIJ SIERIAKOW

Odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku poprze-
dzone było długim okresem ponoszenia ofiar i wieloletnimi walkami o lepszą 
przyszłość, obfitującymi w nadzieje i rozczarowania. Jednak to właśnie owe 
doświadczenia dały Polakom zdolność zrozumienia, co i jak należy zrobić, 
by kolejna próba przezwyciężenia historycznych niepowodzeń okazała się 
udana. Jednym słowem: aby flaga II Rzeczypospolitej triumfalnie załopotała 
na geopolitycznym horyzoncie Europy. Ten ważny punkt zwrotny w historii 
wiąże się przede wszystkim z działalnością Józefa Piłsudskiego, który jest 
jedną z najbardziej znanych i kultowych postaci we współczesnej Polsce. 
W podręcznikach szkolnych znajdziemy pełne patosu portrety Dziadka, 
mapy przebiegu Bitwy Warszawskiej zwanej „cudem nad Wisłą” itp. W Polsce 
masowo – zwłaszcza teraz, w przeddzień 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości – w dużych nakładach wydawane są popularne książki o marszałku. 
Polscy uczeni poświęcają mu tysiące prac, publikując monografie, zbiory 
dokumentów, artykuły itp.

W tym kontekście w naturalny sposób nasuwa się pytanie: na ile wyobra-
żenia Polaków o Józefie Piłsudskim są skorelowane ze sposobem, w jaki po-
strzegają go ich sąsiedzi, a w szczególności Ukraińcy? Jakie są niuanse oceny 
tej postaci w społeczeństwie ukraińskim, jeśli weźmiemy pod uwagę skom-
plikowane doświadczenia wzajemnych stosunków obu narodów w okresie 
odradzania się państwa polskiego, w latach II Rzeczypospolitej, a także pod-
czas II wojny światowej? Na ile zauważalna jest obecność tej problematyki na 
różnych poziomach świadomości historycznej we współczesnej Ukrainie?

Starając się odpowiedzieć na tak sformułowane pytania, poddajmy analizie 
obraz Józefa Piłsudskiego w dwóch sferach: we współczesnej historiografii 
ukraińskiej i w ukraińskiej przestrzeni publicznej.

Współczesną historiografię ukraińską – na pierwszy rzut oka – cechuje 
pewien brak logiki w ukazywaniu postaci Józefa Piłsudskiego. Wydaje się, że 
coraz bardziej rozwijająca się współpraca między Ukrainą a Polską (w tym 
w dziedzinie nauk humanistycznych) powinna inspirować wiele publikacji 
dotyczących marszałka, który pozostawił znaczący ślad w historii stosunków 
ukraińsko-polskich. Trwa jednak ignorowanie tej postaci przez badaczy 
ukraińskich. Monografie i artykuły naukowe poświęcone Józefowi Piłsud-
skiemu można policzyć na palcach jednej ręki. Największy dorobek naukowy 
w tym zakresie posiada Tajisija Zarećka, pracowniczka Instytutu Historii 
Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy1. W monografii Пілсудський 
і Україна (Piłsudski i Ukraina) Zarećka przeanalizowała stosunki ukraińsko-
-polskie przez pryzmat biografii marszałka, który – zgodnie z opinią badacz-
ki – odrodził niepodległe Państwo Polskie i był jednym z niewielu europejskich 
polityków tej epoki, którzy uznawali prawo Ukrainy do niepodległości, choć 
1 Т. І. Зарецька: Юзеф Пілсудський і Україна. Київ, 2007; Т. Зарецька: Політика другої Польської республіки щодо 

Східної Галичини та позиція Ю. Пілсудського (кінець 1918 – 1919 рр.) (в:) «Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки», вип. 11. Київ 2004, c. 158-176; Т. Зарецька: Українсько-польські паралелі: Симон Петлюра 
і Юзеф Пілсудський (в:) «Проблеми історії України: факти, судження, пошуки», вип. 12. Київ 2004, c. 157-175.
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bez jej zachodnich terytoriów etnicznych i historycznych. Należy podkreślić, że 
publikacja owa pozostaje na razie chyba jedyną pracą, w której gruntownie 
i wielopłaszczyznowo zaprezentowane zostały związki Józefa Piłsudskiego 
z Ukrainą – poczynając od czasu jego studiów na Uniwersytecie Charkow-
skim (1885-1886), a kończąc na pośmiertnym uczczeniu jego osoby przez 
Ukraińców w maju 1935 roku. Inne prace Zarećkiej dotyczą różnych aspek-
tów aktywności politycznej Piłsudskiego, które znalazły już pewne odbicie 
w historiografii ukraińskiej – w szczególności chodzi o prowadzoną przez 
niego politykę wschodnią, jego relacje z ówczesnymi przywódcami ukra-
ińskimi (a zwłaszcza z Symonem Petlurą), ukraińsko-polską epopeję 1920 
roku, działalność instytucji państwowych Ukraińskiej Republiki Ludowej 
na terytorium Polski (1920-1923) czy wydarzenia z ostatniej dekady życia 
marszałka2.

Postać Józefa Piłsudskiego często przywoływana jest także wtedy, gdy 
uczeni ukraińscy poświęcają uwagę koncepcji prometeizmu. Charaktery-
stycznym przykładem może być monografia autorstwa Wołodymyra Ko-
mara, napisana na podstawie obszernej bazy źródłowej i wnikliwej analizy 
literatury przedmiotu3. Genezę fenomenu prometeizmu Komar wyraźnie 
wiąże z bohaterem naszego eseju, podkreślając zwłaszcza, że decydujące dla 
pojawienia się zjawiska prometeizmu okazały się być działalność i poglądy 
J. Piłsudskiego, niektórych przedstawicieli rządzącego obozu piłsudczyków, 
a także ideologów, polityków i uczonych, którzy byli aktywnymi uczestnikami 
ruchu prometejskiego. Badacz przekonująco dowodzi, że narodziny idei 
prometeizmu uwarunkowane były pragnieniem Polski, aby przywrócony jej 
został status potężnego państwa, czemu służyć miał system sojuszy z naro-
dami, które pozostawały w kolonialnym ucisku Rosji.

Swoistym papierkiem lakmusowym pokazującym, jak „dużą” uwagę 
ukraińskie środowisko akademickie poświęca postaci Józefa Piłsudskiego, 
może być liczba publikacji związanych z jego osobą, które ukazują się na ła-
mach ukraińskich czasopism naukowych. Gdy przejrzymy zawartość pisma 
„Ukrajinśkyj Istorycznyj Żurnał”4 z ostatnich siedmiu lat, znajdziemy tylko 
jeden tekst dotyczący bezpośrednio Józefa Piłsudskiego: artykuł Hennadija 
Korolowa, w którym autor dokonał analizy różnych wizerunków marszałka 
i jego polityki wschodniej wyłaniających się z historiografii polskiej5.

Bardziej znacząco obecność postaci Józefa Piłsudskiego zauważalna jest na 
takiej płaszczyźnie życia akademickiego, jaką stanowi organizacja konferen-
cji i okrągłych stołów. W ostatnich latach w różnych ukraińskich miastach 
odbyło się wiele istotnych wydarzeń naukowych, które w różnym stopniu 
poświęcone były marszałkowi. Tę erupcję można częściowo wytłumaczyć 
faktem, iż wiele z nich zostało zainicjowanych i sfinansowanych przez stronę 
polską. Najważniejsze, naszym zdaniem, były:

1) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sojusz Piłsudski-Petlura: 
uwarunkowania historyczne oraz współczesne interpretacje”, która odbyła 
się 22-23 października 2009 roku w murach Przykarpackiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Wasyla Stefanyka;

2) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stacja Niepodległość”, zor-
ganizowana w dniach 12-14 maja 2010 roku w Kijowie z okazji 90. rocznicy 
sojuszu Piłsudski-Petlura (współorganizatorzy to: Instytut Historii Ukrainy 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
2 Т. В. Мелінишин: Українське питання в національній політиці Ю. Пілсудського: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 

спец. 07.00.02 – всесвітня історія. Львів 2012; О. Красівський, Т. Мелінишин: Західна Україна в національній 
політиці Ю. Пілсудського (в:) «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 
Кураса НАН України», вип. 37. Київ 2008, с. 166-175: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_37_16 (01.09.2017).

3 В. Л. Комар: Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.). Івано-Франківськ 2011.
4 „Ukrajinśkyj Istorycznyj Żurnał” („Український історичний журнал”) – czasopismo naukowe będące organem 

Instytutu Historii Ukrainy oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 
Ukazuje się w Kijowie od lipca 1957 roku i jest dystrybuowane w ponad 70 państwach świata.

5 Г. О. Корольов: Європейський федераліст, імперіаліст і політичний реаліст: польські історики про Ю. 
Пілсудського та його східну політику. «Український історичний журнал» 2015, № 4, с. 148-160.
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w Kijowie, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Studiów Polo-
nijnych i Europejskich Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-
-Mohylańska”);

3) Międzynarodowy Okrągły Stół „Miejsce Ukrainy w koncepcjach 
geopolitycznych Józefa Piłsudskiego”, który odbył się 31 marca 2017 roku 
w Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Hryhorija 
Skoworody (współorganizatorem był Konsulat Generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Charkowie).

Charakterystyczne jest, że wzrost liczby wydarzeń naukowych związanych 
z postacią Józefa Piłsudskiego łączy się z poszerzeniem ich zasięgu geogra-
ficznego. W ostatniej dekadzie – co należy odnotować z radością – odbywały 
się one niemal na całym terytorium Ukrainy. Zainteresowanie ową proble-
matyką ze strony uczonych z Charkowa czy Kijowa (a nie tylko badaczy z za-
chodniej Ukrainy) świadczy o uwalnianiu się ukraińskich badań dotyczących 
Polski z ograniczeń wynikających z uprawiania historii regionalnej, z prak-
tyki analizowania XX-wiecznych stosunków polsko-ukraińskich wyłącznie 
na tle epizodów z dziejów własnego narodu, ściśle związanych ze Lwowem 
lub z Wołyniem. Tendencje te dobrze ilustruje wspomniany już Międzynaro-
dowy Okrągły Stół „Miejsce Ukrainy w koncepcjach geopolitycznych Józefa 
Piłsudskiego”, zorganizowany daleko od historycznych granic II Rzeczypo-
spolitej. Ze strony ukraińskiej wzięli w nim udział przedstawiciele ośrodków 
akademickich z Kijowa, Lwowa, Czernihowa i Charkowa, którzy poddali 
analizie szeroki zakres zagadnień odnoszących się do działalności marszałka: 
mówiono nie tylko o jego projektach struktury politycznej Europy Środko-
wo-Wschodniej, ale także o kontekście powstania tych koncepcji, recepcji 
idei Piłsudskiego w różnych środowiskach oraz o ich realizacji w polityce II 
Rzeczypospolitej6.

To wszystko pokazuje, że obecnie dokonuje się pewna ewolucja w stosunku 
uczonych ukraińskich do postaci Józefa Piłsudskiego jako przedmiotu badań. 
Jednak na razie nie nastąpiły zmiany systemowe: temat ten nadal pozostaje 
praktycznie niezbadany przez historiografię ukraińską. Naszym zdaniem 
sytuacja taka wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, uczeni ukraińscy zazwy-
czaj zajmują się postacią Piłsudskiego okazjonalnie, podejmując zagadnienia, 
które w taki czy inny sposób dotyczą historii Ukrainy. Prowadzi to z kolei 
do specyficznej interpretacji działań marszałka. Ważną rolę odgrywa także 
pamięć historyczna, która w przypadku dwóch sąsiednich narodów nie jest 
przecież identyczna. Po drugie, badania dotyczące Polski na razie nie stały 
się na Ukrainie jednym z kluczowych segmentów humanistyki (chociaż 
w ostatnich latach – w związku z kursem naszego państwa na integrację 
z Unią Europejską – dostrzegalne są w tym zakresie pewne pozytywne zmia-
ny, które jednak również nie osiągnęły jeszcze masy krytycznej). Podobnie 
jak to ma miejsce w przypadku innych dziedzin historii powszechnej, także 
studia poświęcone dziejom Polski bazują głównie na entuzjazmie nielicznych 
uczonych, co z pewnością nie sprzyja systemowej analizie tego zagadnienia. 
Po trzecie, skutkiem obu wskazanych zjawisk jest brak wystarczającej liczby 
specjalistów, którzy potrafiliby harmonijnie wkomponowywać problematykę 
polską w ukraiński dyskurs naukowy. Do przezwyciężenia wszystkich tych 
przeszkód trzeba wiele czasu, wysiłku i środków. Mamy jednak nadzieję, że te 
wyzwania będą jedynie motywować przyszłe pokolenia badaczy ukraińskich 
do zajmowania się postacią Józefa Piłsudskiego, który znajdzie ostatecznie 
należne sobie miejsce w ukraińskiej historiografii.

Najszerszą, najdynamiczniejszą i najbardziej interesującą przestrzenią 
konstruowania obrazu Piłsudskiego jest we współczesnej Ukrainie sfera pu-
6 Dokładniej zob. В. Яценко: Кілька спостережень щодо міжнародного круглого столу „Місце України 

у геополітичних концепціях Юзефа Пілсудського”. http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/2183-
vladislav-yatsenko-kilka-sposterezhen-shchodo-mizhnarodnogo-kruglogo-stolu-mistse-ukrajini-u-geopolitichnikh-
kontseptsiyakh-yuzefa-pilsudskogo (01.09.2017).
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bliczna. Chyba właśnie tutaj można znaleźć najwięcej wzmianek o marszałku 
(a także różnorodnych opinii na jego temat). Zaznaczyć przy tym trzeba, że 
właśnie w sferze publicznej pojawia się wiele niewiarygodnych informacji, 
przyczyniających się do powstawania zmitologizowanego i w dużym stopniu 
dalekiego od rzeczywistości wizerunku Józefa Piłsudskiego. Dość symptoma-
tyczny jest w tym kontekście artykuł Romana Krucyka (przewodniczącego 
Ukraińskiego Historyczno-Edukacyjnego Dobroczynnego Towarzystwa 
Praw Człowieka „Memoriał” im. Wasyla Stusa, dyrektora Muzeum So-
wieckiej Okupacji Ukrainy), zatytułowany Урок історії або правда в очі!!! 
(Lekcja historii albo prawda w oczy!!!), opublikowany w rubryce „Forum” na 
portalu internetowym Censor.net7. W tekście tym czytamy m.in.: Nawiasem 
mówiąc, według polskiej gazety „Dziennik”, we współczesnych Niemczech 
J. Piłsudski oficjalnie nazywany jest faszystą. Nie przeszkadza to jednak Po-
lakom budować dla „Dziadka Józia” pompatyczne, a jednocześnie brzydkie 
pomniki w stylu hitlerowskiego neoklasycyzmu. Budowanie takich analogii 
między historią Trzeciej Rzeszy a działalnością polityczną marszałka służy 
naszym zdaniem jedynie umocnieniu jego negatywnego obrazu w świado-
mości przeciętnego Ukraińca, dla którego termin „faszysta” jest nadal jak 
w czasach sowieckich synonimem „absolutnego zła”.

Obecność postaci Józefa Piłsudskiego na łamach publicystyki ukraińskiej 
ma w pewnym stopniu charakter regionalny. Zdecydowaną większość pu-
blikacji popularnonaukowych na jego temat tworzą historycy, dziennikarze, 
regionaliści (w tym także amatorzy) z zachodniej Ukrainy. Znacznie więk-
sze zainteresowanie tematami związanymi z marszałkiem właśnie na tym 
obszarze uwarunkowane jest kilkoma czynnikami: geograficzną bliskością 
zachodniej Ukrainy i współczesnej Polski, przynależnością tych terytoriów 
w okresie międzywojennym do II Rzeczypospolitej, a także – specyfiką lokal-
nej pamięci historycznej o skomplikowanych wydarzeniach XX wieku. Typo-
wym źródłem takich masowo powielanych informacji o Józefie Piłsudskim 
jest gazeta internetowa „Zbrucz”, publikująca wiele artykułów poświęconych 
zarówno roli marszałka w historii stosunków ukraińsko-polskich, jak i jego 
życiu i działalności8.

Problematyka związana z postacią Piłsudskiego w naturalny sposób poja-
wia się na Ukrainie przy okazji analizy paktu Piłsudski-Petlura. Na przykład 
26 października 2009 roku na antenie „Radia Swoboda”9 obu sygnatariuszy 
tej umowy nazywano „mężami stanu”, a ona sama została określona jako 
„przykład porozumienia” między dwoma sąsiednimi narodami, które „otwo-
rzyło dla Ukrainy drogę do Europy”10.

Dość często imię Józefa Piłsudskiego pojawia się również w kontekście 
współczesnych polsko-ukraińskich „wojen pamięci”. Były prezydent Ukra-
iny Wiktor Juszczenko w wywiadzie dla polskiej gazety „Rzeczpospolita” 
(2 marca 2017 roku) odwołał się do postaci marszałka, próbując wyjaśnić, 
dlaczego Ukraina może za swojego bohatera uznać Stepana Banderę. Jusz-
czenko podkreślał, że obie te postacie historyczne walczyły o wolność swoich 
narodów: Piłsudski formował „grupy wojskowe, których celem była walka 
o niepodległość”, a Bandera – jak zaznaczył były prezydent Ukrainy – „robił 
to samo”. Pozwoliło to Wiktorowi Juszczence sformułować optymistyczny 
wniosek, że tak jak Polacy z Piłsudskim przyszli do Europy, tak samo Ukraińcy 
przyjdą do Europy z naszymi bohaterami narodowymi11. Podobną analogią 
posłużył się Wołodymyr Wiatrowycz (dyrektor Ukraińskiego Instytutu 

7 Zob. https://censor.net.ua/forum/512344/urok_storabo_pravda_v_och___ (01.09.2017).
8 Zob. https://zbruc.eu/search/node/Пілсудський (01.09.2017).
9 W ramach informacji o Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sojusz Piłsudski-Petlura: uwarunkowania historyczne 

oraz współczesne interpretacje” (Iwano-Frankiwsk, 25 października 2009 roku).
10 https://www.radiosvoboda.org/a/1860979.html (01.09.2017).
11 http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/303029860-Wiktor-Juszczenko-Komu-bije-kremlowski-dzwon.html 

(01.09.2017).
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Pamięci Narodowej) podczas dyskusji z Łukaszem Adamskim (zastępcą 
dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia) na antenie 
„Radia Swoboda”. Ukraiński historyk, próbując przekonać swego polskiego 
interlokutora, że Ukraińcy mają prawo czcić Stepana Banderę, powiedział: 
Józef Piłsudski w swoim czasie również dokonywał jako bojownik udanych 

Plakat z informacją o Międzynarodowym Okrągłym Stole „Miejsce Ukrainy 
w koncepcjach geopolitycznych Józefa Piłsudskiego”. Fot. Władysław Jacenko
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aktów terrorystycznych wobec Imperium Rosyjskiego. Czy nie pozwala to, aby 
porównać go z Banderą? Co odróżnia jednego od drugiego?12. Podobnie dzia-
łalność bojową Stepana Bandery i Józefa Piłsudskiego ocenia jeden z liderów 
partii „Swoboda” Andrij Illienko (na swoim profilu na Facebooku). Informa-
cja o tym znalazła się na stronie internetowej agencji informacyjnej „ZIK”13. 
Jak stwierdza Illienko, swój post napisał zainspirowany stwierdzeniem 
Jarosława Kaczyńskiego: „z Banderą do Europy nie wejdziecie”. Polemizując 
z tą wypowiedzią, Illienko stwierdza: Odpowiedzmy panu Kaczyńskiemu 
w prosty sposób – przecież Polskę wzięli do Europy z Piłsudskim, to na czym 
polega w takim razie problem Ukrainy z Banderą? Jednocześnie przedstawiciel 
partii „Swoboda” podaje krótką biografię Piłsudskiego, wskazując na liczne 
analogie między nim a Stepanem Banderą. Wspomina w szczególności, że 
stworzona przez przyszłego marszałka szkoła bojowa w Krakowie według 
raportów kierownika Ochrany (rosyjskiej tajnej policji) w Warszawie P. Zawa-
rzina (...) „masowo przygotowywała morderców i złodziei”. Następnie Illienko 
podkreśla, że to samo władze polskie zarzucały przywódcy Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów.

Podsumowując, należy zauważyć, że obecnie społeczeństwo ukraińskie 
pozbawione jest, niestety, wystarczającej wiedzy o życiu, działalności i kon-
cepcjach politycznych Józefa Piłsudskiego. We współczesnej historiografii 
ukraińskiej postać ta przeważnie nie funkcjonuje jako samodzielny obiekt 
badań, pojawia się w dyskursie naukowym incydentalnie, przy okazji 
prezentacji różnych zagadnień związanych z historią Ukrainy, takich jak 
temat rewolucji ukraińskiej lat 1917-1921 czy kwestia przynależności ziem 
zachodnioukraińskich do II Rzeczypospolitej. Inną „piętą achillesową” tej 
sfery informacyjnej jest kameralność. Nieliczne publikacje naukowe o Jó-
zefie Piłsudskim są znane tylko wąskiemu gronu zawodowych historyków 
ukraińskich i jedynie konferencje naukowe czy okrągłe stoły mają pewien 
rezonans społeczny. Natomiast w sferze publicznej często dochodzi do 
konstruowania zmitologizowanego obrazu marszałka, którego postać jest 
wykorzystywana czysto instrumentalnie, dla osiągnięcia doraźnych celów: 
np. jako argument w dyskusjach z przeciwnikami politycznymi lub w celu 
legitymizacji/uzasadnienia własnych idei i żądań. Nie ulega jednocześnie 
wątpliwości, że w ostatnich latach biografia i dokonania Józefa Piłsudskiego 
budzą w społeczeństwie ukraińskim coraz większe zainteresowanie, choć 
tempo tego procesu jest raczej dość powolne. Pozostaje nam mieć nadzieję, 
że zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanie 
się impulsem, który spowoduje jakościowy przełom w sposobie postrzegania 
postaci marszałka i przyczyni się do zwiększenia jego obecności w powszech-
nym obiegu informacji na Ukrainie.

przełożył Grzegorz Kuprianowicz

12 Materiał ten został opublikowany na portalu „Radio Swoboda” 16 lutego 2017 r. pod tytułem Як покласти край 
українсько-польським історичним суперечкам (Jak zakończyć ukraińsko-polskie spory historyczne). Patrz: https://
www.radiosvoboda.org/a/28313327.html (01.09.2017).

13 Zob. http://zik.ua/news/2017/02/08/ukrainskyy_polityk_porivnyav_banderu_i_pilsudskogo_1039731 (01.09.2017).
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JOANNA SONDEL-CEDARMAS

 

Kilka dni po śmierci Józefa Piłsudskiego Benito Mussolini, przemawiając 
w Senacie Królestwa Włoch, oddał symboliczny hołd polskiemu marszał-
kowi: Piłsudski jest dziś czczony i opłakiwany przez cały naród polski, lecz 
powinniśmy uczcić go również my nie tylko ze względu na więzy, które łączą 
nas z tym szlachetnym i dumnym narodem, lecz również dlatego, że natura fa-
szyzmu nakazuje chwalić wszystkich tych, którzy tak jak Piłsudski nie stawiają 
granic w wypełnianiu swoich obowiązków1. Pełne szacunku słowa faszystow-
skiego duce nie do końca odzwierciedlały stosunki panujące pomiędzy dwo-
ma politykami za życia marszałka. Podobnie też sposób przedstawiania jego 
polityki we Włoszech nie zawsze był pozytywny. Nie ulega wątpliwości, że na 
jego postrzeganie duży wpływ miała nieprzychylna Piłsudskiemu propagan-
da prowadzona przez polityków Narodowej Demokracji oraz dość złożone 
relacje włosko-polskie w okresie międzywojennym2. Jeszcze w okresie I woj-
ny światowej, chociaż nie brakowało przejawów sympatii dla sprawy polskiej 
wśród społeczeństwa włoskiego, lansowana przez Piłsudskiego polityka 
zbliżenia z mocarstwami centralnymi nie znalazła uznania wśród włoskich 
elit politycznych3. Od zawarcia paktu londyńskiego włoski rząd postrzegał 
problem Polski przez pryzmat sytuacji Włoch jako sprzymierzeńca ententy 
oraz  przeciwnika imperiów centralnych i w konsekwencji nie podzielał on 
sympatii proaustriackich części społeczeństwa polskiego. 

Elity rządowe negatywnie odniosły się zarówno do aktu 5 listopada i za-
miaru utworzeniu Regencyjnego Królestwa Polskiego, jak i do stworzenia 
podległych Austrii Legionów Polskich. To stanowisko zasadniczo wpłynęło 
na sposób postrzegania we Włoszech polityki Józefa Piłsudskiego w latach 
1915-1917. Szczególnie negatywnie do polityki proaustriackiej komendanta 
odnieśli się włoscy nacjonaliści, związani z powstałą w 1910 r. Associazione 
Nazionalista Italiana, która w wigilię wybuchu wielkiej wojny stała się zna-
czącą siłą polityczną i była głównym ugrupowaniem lansującym zbrojny 
1 Cyt. za L. Kociemski, Istituto per l`Europa Orientale, Rzym 1935, s. 5.
2 Szczególnie aktywnie działał blisko związany z Romanem Dmowskim Maciej Loret, który kierował od 1911 r. 

Polską Agencją Prasową w Rzymie, utworzoną z inicjatywy Galicyjskiej Rady Narodowej. Szerzej na ten temat zob. 
M. Wieliczko, Maciej Loret i jego działalność w Rzymie w latach „wielkiej wojny”, Teka Kom. Hist. OL PAN, 2009, 
ss.114-126.

3 Jak zauważył Stanisław Sierpowski, przejawy sympatii dla Polski i Polaków były silniejsze w społeczeństwie niż wśród 
włoskich elit politycznych. Najwyraźniejszym tego przykładem było referendum przeprowadzone przez rzymskie 
czasopismo „L’Eloquenza” w 1914 r., w którym wielu przedstawicieli świata kultury i polityki wypowiedziało się przy-
chylnie o odbudowie państwa polskiego. Nie brakło jednak symbolicznych gestów poparcia dla sprawy polskiej również 
wśród polityków. Świadczy o tym na przykład złożony w parlamencie 9 grudnia 1915 r. z inicjatywy deputowanego 
Luigi Montresora wniosek, w którym proponowano włączenie propozycji odbudowy niezależnego państwa polskiego 
do celów toczącej się wojny. Zob. S. Sierpowski, L’attività indipendentistica dei Polacchi in Italia negli anni della prima 
guerra mondiale, [w:] M. Herling (red.), Polonia restituta. L’Italia e la ricostituzione della, Polonia 1918-1921, CIRSS–
Anima, Milano–Bucureşti 1992, ss. 55-89; S. Sierpowski, L’Italia e la ricostruzione del nuovo stato polacco 1915-1921, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979; idem, Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940, PWN, Warszawa 
1975; idem, Niepodległościowa działalność Polaków we Włoszech w latach I wojny światowej, [w:] T. Kotłowski (red.), 
Siedemdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Materiały z konferencji odbytej 
13-14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, ss. 36-45.
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udział Włoch w konflikcie po stronie ententy4. Stąd główny organ ANI „Idea 
Nazionale” przedstawiał Piłsudskiego raczej w negatywnym świetle, często 
akcentując różnicę stanowisk Dmowskiego (rozsądnego polityka na wzór 
pierwszego premiera zjednoczonych Włoch, hrabiego Camillo Benso Cavo-
ura) i Piłsudskiego, przypominającego Giuseppe Garibaldiego – żołnierza-
-entuzjastę, który nie zawsze kierował się trzeźwą racją polityczną. Świadczy 
o tym wyraźnie artykuł pt. La Polonia a fianco dell’Intesa, opublikowany 
17 września 1917 roku, w którym anonimowy autor napisał: przy wielkiej 
determinacji, z jaką [Piłsudski – J.S.C.] walczył o odzyskanie niepodległości 
państwa polskiego, nie rozumiał, iż Austria związana z Niemcami jako słab-
szy partner pod względem wojskowym i gospodarczym stanie się ich wasalem 
i ta sytuacja pogłębi się wraz z postępowaniem działań wojennych. Zdaniem 
włoskich nacjonalistów Piłsudski, kierując się bezwzględną nienawiścią do 
Rosji i popierając przymierze z Austrią, nie zdawał sobie sprawy, że zwycię-
stwo trójprzymierza i w konsekwencji pangermanizmu doprowadziłoby do 
czwartego rozbioru Polski. Po kryzysie przysięgowym i osadzeniu twórcy 
Legionów w twierdzy w Magdeburgu stał się on natomiast „wielkim patriotą, 
człowiekiem niezwykłej odwagi, o osobowości magnetycznej”5. 

Politykę Piłsudskiego próbowali tłumaczyć we Włoszech szef Polskiej 
Agencji Prasowej w Mediolanie i wysłannik Departamentu Wojskowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego Władysław Baronowski oraz dziennikarz 
Leonardo Kociemski, który poświęcił marszałkowi kilka publikacji. W wy-
danej w 1920 r. w Mediolanie broszurce pt. Piłsudski: uomo–opera–carattere 
Kociemski zwracał uwagę, że stworzył on Legiony do walki z Rosją w prze-
konaniu, że jest ona głównym wrogiem niezależności Polski, a legioniści 
od początku nie uważali się za integralną część wojska austriackiego. Jak 
zauważał, Austria zgodziła się na utworzenie Legionów, mając nadzieję, że 
umożliwią one umocnienie jej związków z Polakami, lecz ich niezależne 
istnienie na dłuższą metę okazało się w sprzeczności z interesami cesarstwa 
Habsburgów. Polski publicysta akcentował też wrogi stosunek Piłsudskiego 
do Niemiec, który osiągnął kulminacyjny punkt w okresie kryzysu przysię-
gowego. Jak podkreślił, po osadzeniu komendanta w Magdeburgu i inter-
nowaniu legionistów pochodzących z Królestwa w obozach w Szczypiornie 
oraz Beniaminowie, legioniści z Galicji zostali wysłani na front włoski, gdzie 
przyczynili się do dezorganizacji wojska austriackiego, poprzez dezercję oraz 
masowe poddawanie się w ręce Włochów6.Wraz z  zakończeniem wielkiej 
wojny i odrodzeniem niepodległego państwa polskiego sympatie propolskie 
uległy dalszemu ochłodzeniu wśród włoskich sfer rządowych, które postrze-
gały Polskę jako twór francuski i wyrazicielkę interesów Francji w Europie 
Wschodniej. Negatywnie odniosły się też do  polskich dążeń terytorialnych, 
zarówno w kwestii Górnego Śląska, jak i wobec dostępu Polski do morza7.

Pewna zmiana stosunku do nowo powstałego państwa polskiego nastąpiła 
po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy to polskie zwycięstwo spotkało się 
z pozytywnym przyjęciem włoskich środowisk umiarkowanych. W szcze-
gólności dla włoskich katolików oraz liberałów Polska stała się bastionem 
chroniącym Europę Zachodnią przed zalewem bolszewizmu, przedmurzem 
chrześcijaństwa i obrońcą cywilizacji europejskiej w Europie Wschodniej. 
Jednym z głównych rzeczników tej koncepcji był liberalny dziennik „Il 

4 

.
5 „Idea Nazionale” poświęciła kwestii zaaresztowania Piłsudskiego i sytuacji Legionów Polskich artykuł Minacciosa 

agitazione in Polonia per l’arresto di Piłsudski, opublikowany 3 sierpnia 1917 roku.
6 L. Kociemski: 

autorem broszurki pt. 

7 

s. 53.
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Corriere della Sera”, który, opisując z  entuzjazmem zwycięstwo Polski, 
gloryfikował Piłsudskiego i bohaterskie polskie wojsko: Bóg stanął na jego 
czele, jak kiedyś na naszym. W diametralnie odmienny sposób do polskie-
go zwycięstwa odniosła się natomiast włoska lewica. Jak podaje Leonardo 
Kociemski, w czasie walk pod Warszawą komuniści w Trieście wiwatowali 
z radości, spodziewając się, iż wkrótce flagi z sierpem i młotem zawisną nad 
stolicą Polski8. Analogicznie w czasie obrad partii socjalistycznej w Wenecji 
w kwietniu 1920 r., kiedy rozważano możliwość oficjalnej wizyty Piłsud-
skiego we Włoszech, która ostatecznie nie doszła do skutku, kierownictwo 
PSI bardzo negatywnie przedstawiło politykę naczelnika w słowach: na czele 
rządu stoi Piłsudski – niegdyś socjalista, dzisiaj zdrajca proletariatu i przy-
wódca reakcji polskiej: gdyby odważył się przyjechać do Włoch na pewno by 
stąd żywy nie wyjechał9. 

Podobnie też wieść o zamachu majowym Piłsudskiego spotkała się po-
czątkowo z  chłodnym przyjęciem we Włoszech. Negatywnie działalność 
marszałka przedstawił w szczególności związany z nacjonalistami Attilio 
Tamaro, publicysta uważany za specjalistę od spraw Europy Środkowo-
-Wschodniej, w dwóch artykułach, a mianowicie Le convulsioni della Polonia 
w „La Politica” i L’avventura pilsudskiana della Polonia, w których oskarżał 
Polskę o wywoływanie zamętu w Europie i narażenie na wstrząs traktatów 
pokojowych10. Nie szczędził krytyki Piłsudskiemu, negatywnie oceniając 
jego porywczy charakter oraz niespokojną naturę. Podkreślał, że przywódca 
zamachu majowego był zawsze centralnym elementem niezgody w Polsce, 
destabilizującym życie polityczne. Włoski publicysta chociaż dostrzegał 
zasługi marszałka w dziele odrodzenia państwa polskiego i w stworzeniu 
legionów, będących zalążkiem polskiego wojska, a także jego niezaprzeczalny 
patriotyzm, zarzucał mu jednak brak realizmu politycznego. Jego zdaniem 
Piłsudski, choć kierował się miłością do ojczyzny, nie umiał jej służyć. Cho-
ciaż stworzył sprawne wojsko, które odpowiadało współczesnym potrzebom 
narodu, zniszczył je pod względem moralnym, włączając w rozgrywki życia 
politycznego i  czyniąc zeń narzędzie osobistej polityki. W  interpretacji 
Tamary marsz na Warszawę nie był niczym innym jak rewoltą Piłsudskiego 
i  jego najbliższych współpracowników, dokonaną przy poparciu lewicy, 
8 L. Kociemski: Pilsudski: uomo, opera, carattere, s. 25.
9 
10 

Piłsudski ze swym sztabem w Kielcach. Ilustracja z książki L. Kociemskiego 
pt. Pilsudski: uomo, opera, carattere
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głównie socjalistów. Nieprzypadkowo też, jego zdaniem, zamach miał miej-
sce w momencie, gdy nowo powstały prawicowy rząd Witosa mógł uniemoż-
liwić kultywowane od dłuższego czasu plany przejęcia władzy dyktatorskiej. 

Wspomniane artykuły Tamaro spotkały się z ostrą krytyką liberalnego 
dyplomaty, pierwszego posła włoskiego w  niepodległej Polsce (w latach 
1919-1923), Francesco Tommasiniego, który dał wyraz swemu oburzeniu 
w obszernym liście Intorno a Pilsudski, przedrukowanym w grudniu 1926 
roku w piśmie „La Politica”, oraz w artykule La marcia su Varsavia, który 
ukazał się w „La Nuova Antologia” 16 czerwca 1926 roku. Należy zaznaczyć, 
że Tommasini uchodzący za wielkiego sympatyka Polski i Polaków, był także 
autorem dzieła pt. La resurrezione della Polonia, które ukazało się w 1925 
roku i w którym dużo uwagi poświęcił działalności Piłsudskiego, podkre-
ślając jego odwagę, realizm poglądów oraz wielką miłość ojczyzny11. Do-
strzegał w charakterze marszałka oznaki długiej działalności konspiracyjnej 
i porównywał go do Cesare Battisti – włoskiego irredentysty, deputowanego 
w austriackim parlamencie z ramienia partii socjalistycznej skazanego przez 
Austriaków na śmierć 12 lipca 1916 roku. Zdaniem Tommasiniego Piłsud-
ski podobnie jak Battisti wierzył, że odrodzenie ojczyzny musiało zbiec się 
11 Zob. F. Tommasini, La resurrezione della Polonia, Fratelli Treves, Milano 1925.

Okładka książki O. Colautti Novak
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z obaleniem imperium Habsburgów. Negatywnie oceniał jednak wyprawę 
kijowską, uważając ją za „akt nieprzemyślany i nieudany”, który wraz z za-
jęciem Wilna i powstaniem śląskim naruszył uznanie dla „umiarkowania, 
lojalności i rozwagi polskich polityków” w Europie. Nie do końca konse-
kwentnie włoski dyplomata usprawiedliwiał też postępowanie Piłsudskiego 
zimą 1919-1920 r., podkreślając iż, „chociaż wybrał błędne środki obronne”, 
to jednak przewidział i zapobiegł niebezpieczeństwu zagrażającemu Polsce ze 
strony „połączonych sił sowieckich i niemieckich”. Podobnie we wspomnia-
nym artykule Intorno a Pilsudski Tommasini zgadzał się, że kryzys wywołany 
marszem na Warszawę nie miał dla Polski pozytywnych skutków: naruszył jej 
prestiż za granicą, wzmógł wewnętrzne kłótnie, pogłębił kryzys gospodarczy 
i finansowy. Był jednak zdania, że odpowiedzialność za wewnętrzne rozbicie 
polityczne kraju nie spoczywała na marszałku, lecz na jego przeciwnikach 
politycznych. Uważał także, że przewrót majowy był wynikiem długiego 
procesu dojrzewania, a nie zuchwałym i nieroztropnym gestem: stanowił 
zasadniczo ostatni epizod siedmioletniej walki, jaką od momentu utwo-
rzenia niepodległego państwa polskiego Piłsudski toczył z ugrupowaniami 
prawicowymi, identyfikującymi się przede wszystkim z partią narodowo-
-demokratyczną Romana Dmowskiego. 

Włoski dyplomata zaznaczał, że w czasie wojny wzrosły prestiż i zagra-
niczne wpływy endecji, ponieważ jej przywódcy opuścili kraj i prowadzili 
intensywną propagandę w państwach ententy. Jednocześnie jednak utracili 
oni kontakt z  narodem, a  przede wszystkim z  masami ludowymi, które 
przywiązały się do Piłsudskiego. Tommasini podkreślał, że pomimo wad 
i popełnionych błędów marszałek miał tak wiele zalet i zasług patriotycznych, 
że nie mógł zostać usunięty poza nawias życia politycznego. Jego zdaniem 
pozostawał jedynym, który w ówczesnej sytuacji mógł stworzyć stabilny 
i  trwały rząd. Jak podkreślał, w czasie wojny Piłsudski opracował własną 
koncepcję problemu narodowego, której pozostał wierny i dzięki której 
„wzniósł się ponad wszystkich swoich rodaków” i po upadku rządu Ignacego 
Paderewskiego stał się „absolutnym arbitrem sytuacji w Polsce”. Dostrzegał 
jednocześnie analogie pomiędzy włoskim faszyzmem a ugrupowaniem 
Piłsudskiego przejawiające się przede wszystkim w kulcie dla autorytetu 
państwa. Podkreślał przy tym, że socjaliści polscy kierowali się polityką 
niezależności narodowej, podczas gdy polskie ugrupowania prawicowe 
były w rzeczywistości „ultrafrancuskie”, dążące do „przekształcenia Polski 
w feudalną posiadłość Francji”12. 

Na te same analogie pomiędzy zamachem majowym a marszem na Rzym 
Mussoliniego zwrócił Tommasini uwagę we wspomnianym artykule pt. La 
marcia su Varsavia. Wykazywał, że przeciwne Piłsudskiemu elementy prawi-
cowe, które w Polsce jeszcze przed październikiem 1922 r. określały się mia-
nem „faszystowskich”, w rzeczywistości nie miały nic wspólnego z ruchem 
Mussoliniego. W większości były to organizacje sportowe o ideologii skrajnie 
prawicowej, pozbawione bazy politycznej. Zdaniem Tommasiniego analogii 
do włoskiego faszyzmu należało szukać jedynie w środowisku Piłsudskiego 
prawdziwego przywódcy tłumów, odważnego męża, zdolnego do szybkiej zmia-
ny kierunku polityki jeśli wymagałoby tego dobro Ojczyzny13. Włoski dyploma-
ta uważał, że Piłsudskiego i Mussoliniego łączyły trzy cechy: 1) nieprzeciętna 
inteligencja, 2) prawdziwa odwaga oraz 3) pogarda dla kwestii materialnych. 
Niemniej jednak równie wiele ich dzieliło. Tommasini zwracał uwagę, że 
biorąc pod uwagę przeszłość rewolucyjną, należało podkreślić, że Mussolini 
12 

, op.cit., 
13 Zob. F. Tommasini, La marcia su Varsavia, „La Nuova Antologia”, 16 czerwca 1926 r., s. 432. 
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w pewnym momencie swojego życia i kariery politycznej był prawdziwym 
socjalistą, podczas gdy Piłsudski jedynie „romantykiem – wywrotowcem z 
przyczyn patriotycznych”. Jednak to właśnie dzięki działalności rewolucyjnej 
nie utracili oni kontaktu z żywą, pulsującą częścią narodu i stworzyli ruch re-
akcyjny. Obaj przywódcy wyciągnęli podobne wnioski z analizy wewnętrznej 
sytuacji i zastosowali podobne metody w celu jej uzdrowienia: ten sam stan 
ducha, który leżał u źródeł marszu na Rzym wywołał też marsz na Warszawę.

Przychylne stanowisko dla osoby marszałka ze strony włoskiego dyplomaty 
nie było przypadkowe. Jak podaje Stanisław Sierpowski, Tommasini będąc 
z przekonania liberałem, nie darzył sympatią polskich nacjonalistów, a ende-
cja ze swej strony odpłacała mu tą samą monetą14. Włoski dyplomata bardzo 
krytycznie oceniał też politykę Witosa w 1923 roku, uważając, że ulegał on 
zbyt silnym wpływom narodowców. Jak pisał: Po utworzeniu nowego rządu 
Piłsudski odsunął się w cień: w ciągu trzech lat jego najwięksi przeciwnicy 
byli ciągle u władzy lub mieli decydujący wpływ na jego politykę. I sytuacja 
uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Politycy oddawali się wszelkim intrygom, 
spekulacjom i wątpliwym interesom podczas gdy sytuacja gospodarcza kraju 
stawała się coraz bardziej niestabilna15. Stąd też posunięcie marszałka z maja 
1926 roku interpretował jako gest opatrznościowy. Podkreślał, iż Piłsudski 
nie kierował się niskimi ambicjami, lecz głęboko wierzył w swoją misję 
patriotyczną, dla której umiał porwać masy. Twierdził, że całe jego życie 
począwszy od działalności spiskowej przeciwko okupantowi rosyjskiemu, 
deportacja na Syberię, walka w legionach, opór w stosunku do Niemiec, 
więzienie w Magdeburgu, podporządkowane było jednemu celowi: służbie 
sprawie narodowej. Podobnie też jego temperament prostego żołnierza, 
zasługi na polach bitwy, przywiązanie do wojska przyniosły mu wielką po-
pularność w kręgach militarnych. 

Tommasini wyliczając potencjalnych przeciwników Piłsudskiego (Dmow-
ski, Dowbor-Muśnicki, Haller, Korfanty, Sikorski) podkreślał, iż brakowało 
wśród nich godnego konkurenta. Stwierdzał jednocześnie, że prezydent 
Wojciechowski – „prawdziwy patriota, ale o słabym charakterze” – nie umiał 
zapobiec kryzysowi, a nawet w momencie zamachu nie zrozumiał wagi pro-
blemu. Tommasini nie podzielał zdania, iż Piłsudski po zamachu majowym 
powinien był ogłosić dyktaturę. Podkreślał, że marszałek z natury nie był 
nieprzejednany, lecz raczej skłonny do układów pod warunkiem zaakcep-
towania jego ogólnych dyrektyw. Zaznaczył przy tym, że nie miał on swojej 
partii i oprócz niezaprzeczalnych sympatii w kręgach wojskowych cieszył się 
jedynie wpływami w środowiskach lewicowych. Dymisja prezydenta Woj-
ciechowskiego i rządu Witosa oraz utworzenie gabinetu Kazimierza Bartla 
z Piłsudskim jako ministrem spraw wojskowych były jednak zdaniem Tom-
masiniego posunięciami prowizorycznymi, służącymi do zalegalizowania 
ówczesnej sytuacji. Za dalsze konieczne do przeprowadzenia kroki uważał: 
1) wybór nowego prezydenta, 2) zmianę prawa wyborczego, 3) stworzenie 
nowego rządu i przyznanie mu pełnych uprawnień oraz 4) nowelizację kon-
stytucji. Rezygnacja Piłsudskiego z powierzonego mu przez Zgromadzenie 
Narodowe stanowiska głowy państwa przypieczętowała jego silną pozycję. 
Mocne poparcie dla jego kandydatury (292 głosy) świadczyło, że prawica 
utraciła większość w parlamencie, podczas gdy lewica zachowała pełnię 
swoich głosów. Tommasini obawiał się jedynie, że Narodowa Demokracja, 
która nie mogła przeciwstawić się wyborowi marszałka i przyznaniu nowemu 

14 Jak wykazał Stanisław Sierpowski, o odwołaniu Tommasiniego z Warszawy w grudniu 1923 r. zadecydowały jego 
kontakty z masonerią, której Mussolini wytoczył oficjalną walkę z początkiem 1923 r. Niebagatelne znaczenie miały 
też jego zatargi z endecją. Związany z ruchem narodowym minister spraw zagranicznych Marian Seyda miał nazwać 
Tommasiniego „Żydem, masonem, udającym faszystę” i uznać go za główną przeszkodę w polepszeniu stosunków pol-
sko-włoskich. Podobnie też w dniu 22 listopada 1923 r. krakowski „Głos Narodu” zarzucił mu, iż w raportach do Rzymu 
przedstawił działania Piłsudskiego i lewicy jako czyny o „zabarwieniu faszystowskim”, starając się przypisać prawicy 
orientację filofrancuską oraz antywłoską. Zob. S. Sierpowski, Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940, ss. 190-195.

15 
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rządowi pełnych uprawnień, będzie starała się uniemożliwić zmianę konsty-
tucji i rozwiązanie Zgromadzenia Ustawodawczego. Uważał takie posunięcie 
za konieczne, przypominając że po marszu na Rzym w celu uniknięcia 
niepotrzebnych zamętów i niepokojów rozwiązano Izbę Deputowanych. 16 

Pomimo tak pozytywnej oceny wydarzeń majowych ze strony pierwszego 
posła Królestwa Włoch w Warszawie większość prasy włoskiej początkowo 
przedstawiała marsz na Warszawę w negatywnym świetle. Jak zauważył Jerzy 
Wojciech Borejsza, w pierwszych dniach po zamachu sam Benito Mussolini 
nie wiedział, jak interpretować wydarzenia w Polsce. Nie ulega wątpliwo-
ści, że na kształtowanie włoskiej opinii publicznej i prasy bezpośrednio 
po zamachu majowym miała wpływ działalność włoskich nacjonalistów 
sympatyzujących z Romanem Dmowskim, jak i przeciwne piłsudczykom 
stanowisko poselstwa polskiego w Rzymie w znakomitej większości zwią-
zanego z endecją. Sam ambasador Włoch w Rzymie, jeden z najbliższych 
współpracowników Romana Dmowskiego, Stanisław Kozielski, który – jak 
wspominał w swoich pamiętnikach – dowiedział się o zamachu z włoskiej 
prasy, tak opisywał swoje spotkanie z Mussolinim kilka dni po wydarzeniach 
majowych: Pod jakimś pretekstem zaproszono mnie do Palazzo Chigi. Posze-
dłem. Mussolini wypytywał mnie o stosunki polityczne w Polsce, o Piłsudskiego 
i o szczegóły zamachu. Gdy mu to wszystko przedstawiłem, powiedział: Pan 
wie, że nie jestem w zasadzie przeciwnikiem zamachów stanu, lecz jak się robi 
coś podobnego, to trzeba wiedzieć, dlaczego i jak postępować potem. Zdaje mi 
się, że Piłsudski nie wiedział ani tego, ani tamtego17. Początkowo także bardzo 
krytycznie o akcji Piłsudskiego wypowiedział się poseł włoski w Warszawie 
Giovanni Cesare Majoni, który 15 maja zadepeszował do Mussoliniego: 
Akcja Marszałka nie może nie zostać surowo osądzona. Zamach, który ponoć 
przygotowano przeciwko niemu w dniu 11 bieżącego miesiąca i który miał 
w sposób nieodwołalny pchnąć jego zwolenników do chwycenia za broń, 
jest kłamstwem, którego nikt nie ośmiela się nawet powtórzyć. Prawdziwego 
powodu należy szukać w żądzy władzy, która go dręczyła od chwili, kiedy 
został odsunięty na bok. Utworzenie rządu Witosa utrąciło jego nadzieje na 
triumfalne zmartwychwstanie18.

Dość szybko jednak włoskie gazety zmieniły nastawienie i zaczęły po-
zytywnie przedstawiać Piłsudskiego oraz jego dokonania w walce z par-
lamentaryzmem i próby wprowadzenia rządów silnej ręki. Niewątpliwie 
było to związane z osobistą interwencją Mussoliniego, a także z oficjalnymi 
zabiegami ze strony polskiej. Jak stwierdził Stanisław Sierpowski, niebaga-
telne znaczenie miały zmiany personalne dokonane wkrótce po zamachu 
majowym przez nowego ministra Augusta Zaleskiego oraz podsekretarza 
MSZ Romana Knolla. Chociaż, jak zaznaczył Mieczysław Mroczko, brak 
jest bezpośrednich danych wskazujących na wrogą Piłsudskiemu działalność 
Stanisława Kozickiego po zwycięskim zakończeniu zamachu, cała niechęć 
sanacji za uprawianą przez nacjonalistów włoskich kampanię spadła właśnie 
na niego jako rezydującego we Włoszech prominentnego przedstawiciela 
endecji. W konsekwencji w listopadzie 1926 r. został on odwołany z Rzymu, 
a stanowisko posła polskiego przy Kwirynale powierzono oddanemu Piłsud-
skiemu Romanowi Knollowi.

Lata od zamachu majowego do śmierci Piłsudskiego w maju 1935 r. 
charakteryzowały się stopniowym ociepleniem relacji pomiędzy Polską 
a faszystowskimi Włochami, aczkolwiek nie można mówić o bliskich sto-
sunkach łączących Piłsudskiego z Mussolinim. W okresie tym opublikowano 
szereg prac publicystycznych, starając się przybliżyć Włochom dokonania 
marszałka. Należy wspomnieć tutaj panegiryczny szkic reprezentującej 
16 
17 Cyt. za S. Kozicki, Pamiętnik 1876-1939, pod red. M. Mroczko, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

Słupsk 2009, s. 538.
18 J. W. Borejsza: Mussolini był pierwszy, „Czytelnik”, Warszawa 1989, s. 134.
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kolonię polską w Rzymie i uważającej się za literatkę Ofelii Colautti Novak 
pt. Il creatore della nuova Polonia Giuseppe Piłsudski, opatrzonej licznymi 
fotografiami komendanta. Chociaż trudno nie zauważyć kwiecistego i prze-
sadnie egzaltowanego stylu autorki, należy zaznaczyć, że charakteryzowało 
ją typowe dla literatury i publicystyki z tego okresu podejście w przedsta-
wianiu sylwetki i polityki marszałka, a mianowicie wskazywanie analogii do 
faszystowskiego duce: Polski kondotier i szef rządu wykazuje liczne zbieżności 
natury psychicznej i duchowej z faszystowskim duce: żelazną wolę, wytrwałość, 
upór, siłę charakteru i odwagę osobistą. Dzięki tym bohaterskim cnotom tym 
dwóm bohaterskim przywódcom oraz Mężom Stanu z zachodu i wschodu Eu-
ropy udało się podporządkować sobie tłumy i porwać je ich wielką charyzmą19. 

Jak wykazał Stanisław Sierpowski, Piłsudskiemu nie odpowiadało porów-
nywanie go do faszystowskiego dyktatora. Ze wspomnień ambasadora fran-

19 
s. 3.

Komendant Piłsudski na ulubionym koniu. Portret z książki L. Kociemskiego
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cuskiego Jules’a Laroche’a, możemy wywnioskować, że nie cierpiał on organi-
zacji politycznych powołujących się na faszyzm włoski i nie czuł szczególnej 
sympatii do Mussoliniego20. Podobnie też, jak podaje Jerzy Wojciech Borejsza, 
Piłsudski w rozmowie z Wincentym Baranowskim 26 sierpnia 1926 r. w Dru-
skiennikach miał powiedzieć: Nie myślcie, bym w systemie rządzenia chciał 
małpować Mussoliniego. Te wzorki z zagranicy, które mogą imponować naszym 
nacjonalistom, wcale nie pasują do psychiki polskiej ani nie są w moim guście21. 
Pomimo pewnych analogii w systemie rządzenia, niechęci do parlamenta-
ryzmu, zaakcentowanego antybolszewizmu, kultu silnej władzy czy nadania 
ruchowi antyrządowemu formy ogólnonarodowej, forma rządów Piłsudskiego 
wyraźne różniła się od rozwiązań faszystowskich. Dał temu jasno wyraz amba-
sador Włoch w Warszawie w latach 1932-1936 Giuseppe Bastianini, pisząc do 
Mussoliniego w 1934 r.: Rząd Piłsudskiego nie jest reżimem i nie stanie się nim, 
ponieważ jego szef nie jest szefem partii, ale komisarzem nadzwyczajnym, którego 
można porównać, choć ostrożnie i w pewnej przenośni, z komisarzami rządu, 
których mianowano w poszczególnych prowincjach włoskich po ich przyłączeniu 
do Piemontu. Piłsudski nie jest dyktatorem ani na modłę Kemala, ani według 
starego wzorca Garibaldiego22. Mussolini również nie uważał systemu rządów 
Piłsudskiego za faszystowskie ani marszałka za sojusznika Włoch, porówny-
walnego choćby z Miklósem Horthym. Faszyści włoscy zarzucali polskiemu 
naczelnikowi „zatrzymanie się w pół drogi” w procesie transformacji państwa 
w kierunku rozwiązań ustrojowych zbliżonych do faszystowskich Włoch. 
Należy zgodzić się ze stwierdzeniem Jerzego Wojciecha Borejszy, że dyktator 
Polski pozostawał dla Mussoliniego i jego hierarchów człowiekiem bardzo 
odmiennym, dalekim i anachronicznym ze swoimi przesądami demokratycz-
nymi i metodami rządzenia. Z drugiej jednak strony faszystowscy publicyści 
doceniali, że narzucona przez niego dyscyplina wojskowa oraz otaczające go 
charyzma i kult stały się istotnym spoiwem narodu. 

Szczególnie dużo publikacji ukazało się po śmierci marszałka w 1935 r. 
Wspomniany już Leonardo Kociemski w szkicach pt. Piłsudski, opatrzonym 
wstępem posła Eugenio Coselschiego w 1936 r., oraz Il Maresciallo Piłsudski 
(1867-1935), opublikowanym w serii publikacji Istituto per l`Europa Orientale 
w lipcu 1935 r., wyliczał wszystkie zasługi marszałka jako wybitnej osobowości 
politycznej, przywódcy wojska, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
uchronił Europę przed zalewem komunizmu, a także wielkiego męża stanu. 
Podobnie też jako wybitnego polityka, patriotę i dumę narodu polskiego 
przedstawiał Piłsudskiego Roberto Suster w artykule Giuseppe Piłsudski. Uomo 
di Stato, w pierwszym numerze polsko-włoskiego czasopisma „Polonia – Ita-
lia”23. Włosi doceniali wybitną osobowość marszałka, jego wielki patriotyzm, 
odwagę osobistą i zaangażowanie w sprawę narodową. Najpełniej ów stosu-
nek wyraził wybitny włoski historyk mediewista Gioacchino Volpe w mowie 
kommemoracyjnej wygłoszonej wkrótce po śmierci marszałka: My Włosi 
jesteśmy szczególnie wrażliwi w stosunku do ludzi i patriotów takich jak Józef 
Piłsudski, jako że nasza historia zbudowana jest z wybitnych indywidualności 
i osobowości, a w XIX wieku wyrażała, bardziej niż w innych krajach, zasadę 
narodowości, walk narodowych i problemu narodowego. I w tym właśnie historia 
Polski przypomina historię Włoch w ostatnim wieku24.

Joanna Sondel-Cedarmas

20 J. Laroche: Polska lat 1926-1935, Warszawa 1966, s. 47. Szerzej na ten temat zob. S. Sierpowski, Stosunki polsko-włoskie, 
s. 139.

21 J. W. Borejsza: Mussolini był pierwszy, s. 143.
22 Ibidem, s. 146.
23 R. Suster: Giuseppe Piłsudski. Uomo di stato. „Polonia – Italia. Miesięcznik italo-polski”, 20.11.1935, nr. 1
24 L. Kociemski: Il Maresciallo Piłsudski (1867-1935), op. cit., s. 15.
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JANUSZ GOLEC

W roku 1933 ukazał się 34 zeszyt serii „Colemans kleine Biographien” 
(Małe biografie Colemana)1, przynosząc biografię Józefa Piłsudskiego. Jej 
autorem był Friedrich Wilhelm von Oertzen, jeden z przedstawicieli starej 
meklemburskiej szlachty, publicysta i pisarz, syn oficera i oficer w czasie 
pierwszej wojny światowej, potem członek Freikorpsu i uczestnik walk 
przeciw powstańcom śląskim w roku 1921, dziennikarz m.in. „Vossische Ze-
itung”, której był korespondentem w Polsce, potem także naczelny redaktor 
„Tägliche Rundschau”. Jako pisarz stał się znany po wydaniu antypolskich 
publikacji Das ist Polen (Oto Polska, 1931) i Polen an der Arbeit (Polacy 
przy pracy, 1932). Dziennikarską karierę zakończył w roku 1937, zaś z po-
czątkiem wojny 1939 zgłosił się jako ochotnik do Wehrmachtu, gdzie służył 
w randze kapitana. Jego wojenny ślad urywa się w roku 1944; uważa się go 
za zaginionego.

Biografię pierwszego marszałka II Rzeczypospolitej opublikowano pod 
tytułem Pilsudski2, co dowodzi, że został on zaliczony do polityków i mę-
żów stanu ówczesnej Europy i świata godnych upamiętnienia. Taki sposób 
postrzegania swego bohatera proponuje autor biografii, zastrzegając jednak 
przy tym, że nie chce kierować uwagi na Piłsudskiego jako osobę znaną na 
całym świecie i jako Pierwszego Marszałka Polski oraz jej niczym nieogra-
niczonego dyktatora, lecz chce ukazać go przede wszystkim jako człowieka.

Von Oertzen stwierdza na początku, że życie Piłsudskiego dostarczało ma-
teriału wielu biografom, poczynając od czasów, kiedy został socjalistą o re-
wolucyjnych przekonaniach, do dnia dzisiejszego (w roku 1933), w którym 
jawi się on jedynie jako człowiek podstarzały, chory, osamotniony oraz jako 
zgorzkniały autokrata, zbliżający się do kresu swej drogi. Zdaniem autora 
biografii naczelnik państwa polskiego jest jednak także osobą o istotnym 
znaczeniu dla Niemców, bowiem mogą się oni wiele nauczyć, analizując jego 
życiową drogę. Von Oertzen postrzega w różnych etapach życia Piłsudskiego 
momenty zarówno romantyczne, jak i tragiczne, przede wszystkim jednak 
chce przedstawić obraz polityka wolny od bizantyńskich hołdów, jakie skła-
dają marszałkowi polscy i francuscy biografowie, i pragnie skoncentrować się 
na tych etapach życia marszałka, które mogłyby go ukazać jako człowieka na 
tle dramatycznych wydarzeń historycznych determinujących jego życie oraz 
uświadomić odbiorcom tragizm jednostki niezdolnej do wypełnienia zadań 
sobie wyznaczonych i odchodzącej od idei „nacjonalistycznego socjalizmu”.

Von Oertzen jest przekonany, że Piłsudski, będąc u szczytu swojej władzy, 
zapomniał o tym, że siłą jego nacjonalizmu było złączenie go z socjalizmem. 
1 Wydawnictwo Charlesa Colemana w Lubece opublikowało wiele takich zeszytów z biografiami sławnych osób, jak Cezar, 

Franciszek z Asyżu, Maria Teresa, Wilhelm II, Gerhard Hauptmann, Hindenburg, Mussolini, Hitler, Nietzsche, Edison, 
Amundsen etc. Ta szeroka paleta postaci z różnych epok i obszarów ludzkiej aktywności świadczy o tym, że wydawca 
starał się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom potencjalnych odbiorców, prezentując dawne i ówczesne osobowości 
warte poznania.

2 Friedrich Wilhelm von Oertzen: Pilsudski. Druck und Verlag von Charles Coleman, Lübeck 1933, ss. 50.
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Takie przekonanie jest jedną z głównych tez biografii Piłsudskiego, przewi-
jającą się w niej jako leitmotiv (zob. s. 3) nawiązujący niewątpliwie – aczkol-
wiek tylko w tle – do ówczesnej sytuacji politycznej w Niemczech, w których 
narodowy socjalizm zaczynał dominować w codziennym życiu.

Po tych wstępnych rozważaniach von Oertzen przywołuje znane etapy 
z biografii marszałka, jego dzieciństwo, czasy gimnazjalne i studenckie, zesła-
nie na Syberię wskutek podejrzeń o rewolucyjną działalność, powrót do kraju 
i związanie się z PPS, działalność w roli naczelnego redaktora „Robotnika”, 
ponowne aresztowanie, przywództwo w Legionach etc. Fakty historyczne 
przeplatają się z wydarzeniami fabularyzowanymi, jeśli nie fikcjonalnymi, 
bo wprawdzie von Oertzen powołuje się na francuskojęzyczne wspomnienia 
Piłsudskiego wydane w Krakowie, Warszawie i Paryżu, ale rzekome cytaty 
z wypowiedzi marszałka w języku niemieckim nie mają odwołań do wy-
mienionych pozycji bibliograficznych, zatem trudno ustalić, co odnosi się 
do ówczesnej rzeczywistości, a co jest zmyśleniem pisarza i na ile dał on się 
ponieść swojej licentia poetica.

Te fabularyzowane zdarzenia z życiorysu Piłsudskiego miały zapewne 
w  intencji von Oertzena pokazać polskiego polityka jako swego rodzaju 
Außenseitera, osobowość dziwaczną, i jako fanatycznego rewolucjonistę, 
który pod koniec życia sprzeniewierzył się wartościom wyznawanym na po-
czątku politycznej drogi, mającej na celu przywrócenie Polsce niepodległości 
i wolności. Zdaniem von Oertzena Piłsudski zapomniał jednak o swych 
ideałach, dlatego autor stawia pytanie, co pozostało z Józefa Piłsudskiego 
jako socjalistycznego naczelnego redaktora „Robotnika”?

Właśnie praca przy redagowaniu tego organu PPS jest pierwszym epizo-
dem z życiorysu marszałka szerzej opisywanym na kartach małej biografii 
Piłsudskiego przez von Oertzena. Pisarz dość stereotypowo szkicuje obraz 
kamienicy w Łodzi, w której mieściła się tajna redakcja „Robotnika”, epa-
tując niemieckiego czytelnika brudem, brzydotą i niewygodą czy wreszcie 
hałasem dobiegającym z jakiegoś przedsiębiorstwa znajdującego się na 
parterze. Podobnie von Oertzen przedstawia mieszkanie na pierwszym 
piętrze, zajmowane przez Piłsudskiego i jego przyjaciela oraz pomocnika 
Stanisława Rożnowskiego (w oryg. Karol Roznowki). Biograf Piłsudskiego 
buduje w tym epizodzie swego rodzaju wizerunek taniej konspiracyjnej ro-
mantyki, ukazując pasję, z jaką młody rewolucjonista pracuje nad składem, 
wydaniem, drukiem i dystrybucją gazety, której redaktorów od lat poszukuje 
tajna policja rosyjska, ale także opisując niewielką i przestarzałą angielską 
maszynę drukarską obsługiwaną 
przez Piłsudskiego. To ona zdaniem 
von Oertzena stanowi – obok ener-
gii i umysłu redaktora gazety – jądro 
polskiego ruchu rewolucyjnego. Jest 
traktowana przez niego jak żywa 
istota. To jej dotyczą wyzwiska, bo 
zachowuje się jak przeklęta bestia 
albo krowa, powolna i niewydajna, 
więc skład gazety trwa bardzo dłu-
go. Ale Piłsudski – pisze von Oert-
zen – lubi ją, bo jest najostrzejszą 
i najbardziej ciętą bronią przeciw 
caratowi i w walce o wolność Polski 
(s. 7). Dodajmy, że nieliczne zacho-
wane egzemplarze „Robotnika” są 
artefaktami muzealnymi pieczoło-
wicie przechowywanymi w polskich 
archiwach.
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Znamienną fabularyzację życiorysu marszałka znajdujemy w następnym 
rozdziale biografii zatytułowanym Piłsudski jest obłąkany. Von Oertzen 
dramatyzuje epizod wykrycia siedziby redakcji „Robotnika” przez carską 
policję i aresztowania Piłsudskiego oraz symulowanie przez niego obłędu 
w czasie pobytu w X Pawilonie warszawskiej cytadeli. Moment aresztowa-
nia postrzegany jest oczami Karola Roznowkiego (sic!), który zmęczony 
żmudnym składaniem gazety w półśnie widzi wchodzącego przyjaciela 
przynoszącego nowe informacje, a po chwili słyszy natarczywe pukanie do 
drzwi, w których pojawia się oficer żandarmerii Gnoiński w towarzystwie 
kilku znudzonych policjantów. Gnoiński w kilka sekund zakłada kajdanki na 
ręce Piłsudskiego i mówi – z uprzejmą ironią: Łaskawy panie, jeden z moich 
wcześniejszych przełożonych, szef żandarmerii cara Mikołaja I powiedział kie-
dyś mojemu przyjacielowi pragnącemu w czasie podróży do Niemiec odwiedzić 
Norymbergę, żeby udał się do pomnika owego Gutenberga, wynalazcy sztuki 
drukarskiej, i splunął nań energicznie w jego imieniu. Bo całe zło tego świata 
pochodzi z przeklętego druku. I teraz, jak pana widzę przed sobą, to muszę 
powiedzieć, że generał Orłow miał wtedy rację (s. 10).

Ten (skrócony) cytat z biografii Piłsudskiego, a właściwie dość specyficzna, 
kiczowata fabularyzacja momentu aresztowania, to w zamyśle autora owo 
„uczłowieczanie” polskiego polityka, który musi zderzyć się ze swoim losem. 
Jeszcze silniej von Oertzen eksponuje niezwykłość sytuacji, w jakiej znalazł 
się bohater, przebywając w carskim więzieniu. Przedstawia przyszłego na-
czelnika państwa jako więźnia zupełnie izolowanego, zdanego w celi jedynie 
na siebie, o którym wprawdzie pamiętają towarzysze, ale nie bardzo wiedzą, 
jak można mu pomóc.

I właśnie tu, zdaniem von Oertzena, zaczyna się jeden z najbardziej drama-
tycznych rozdziałów osobliwego życia Piłsudskiego. Jeśli tylko jakiś strażnik 
przekracza próg celi, Piłsudski dostaje ataku furii, ba, nawet na sam widok 
rosyjskiego munduru więźniowi toczy się piana z ust, nie chce niczego jeść, 
wydaje z siebie nieartykułowane dźwięki albo strzępki zdań, z których wy-
nika, że dostarczane mu jedzenie zostało zatrute. Polski rewolucjonista tak 
dobrze symuluje obłąkanie i tak dobrze identyfikuje się ze swoją rolą przez 
wiele miesięcy, że już za chwilę może przekroczyć granice symulacji, z czego 
sam doskonale zdaje sobie sprawę. Zostaje – na życzenie profesora Chabach-
nikowa, który sądzi, że uzdrowi więźnia w krótkim czasie – przeniesiony do 
szpitala dla obłąkanych w Petersburgu.

Dopiero po wielu tygodniach towarzysze Piłsudskiego znajdują w Peters-
burgu zaufaną osobę. Jest nią doktor Marcinkiewicz, psychiatra, który po-
dejmuje się być pomocnym w ucieczce więźnia. W długim fragmencie tego 
rozdziału von Oertzen przedstawia rozterki młodego lekarza, rozważającego 
skutki swojej decyzji. Mimo wszystko polski socjalista i patriota Marcin-
kiewicz, który stanowisko w petersburskim szpitalu otrzymał dzięki towa-
rzyskim układom swojego ojca, decyduje się po tygodniach przygotowań 
pomóc w ucieczce Piłsudskiego. Za swoją odwagę Mazurkiewicz otrzyma 
dwadzieścia lat później katedrę psychiatrii na Uniwersytecie Warszawskim. 
W sumie ucieczka marszałka wydaje się prosta: Piłsudski przebrany w cy-
wilne ubranie i lekarski kitel wychodzi w towarzystwie Marcinkiewicza poza 
bramę szpitala.

„Cud nad Wisłą”, postrzegany przez Polaków i wielu ówczesnych polskich 
i francuskich historyków jako obrona nie tylko Warszawy i Polski przed 
bolszewicką nawałnicą, lecz także jako ratunek dla całej Europy Zachodniej, 
von Oertzen nazywa „fałszowaniem historii” (s. 22). Jego zdaniem to impe-
rialistyczna polityka Piłsudskiego, pragnącego odzyskać wszystkie ziemie 
utracone w czasie rozbiorów Polski, doprowadziła do wojny polsko-sowieckiej 
i stworzyła zagrożenie bolszewicką nawałnicą. Piłsudski zatem nie jest wybaw-
cą, lecz sprawcą wojny roku 1920, która zresztą nie zapisała się niczym szcze-
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gólnym w pamięci zachodnich społeczeństw. W tym kontekście von Oertzen 
przedstawia marszałka nie tylko jako polityka i przywódcę państwa, ale przede 
wszystkim jako wodza i ta ocena jest dość ambiwalentna. Autor biografii 
stwierdza, że Piłsudski, natchniony duchem i napędzany niepohamowaną 
ambicją swego żarliwego nacjonalizmu, rozpoczął militarną grę va banque, 
która nie rokowała dla niego korzystnego zakończenia. Jedynie żelazne nerwy 
polskiego wodza i wyczekiwanie momentu dogodnego do kontrataku uchro-
niły Polaków przed klęską. Nawet jeśli inni politycy i wojskowi (wymieniany 
jest przede wszystkim generał Sosnkowski) przygotowali plan działań, to – 
zdaniem von Oertzena – tylko dzięki silnym nerwom i „brutalnej energii” 
Piłsudskiego walka w tej bitwie mogła zostać ostatecznie wygrana (s. 25).

W długich, fabularyzowanych fragmentach biografii autor przedstawia 
dramatyzm sytuacji w obliczu bezpośredniego zagrożenia stolicy Polski 
„czerwonym potopem” (s. 28), wymianę telegramów między Piłsudskim 
a zrozpaczonym Sosnkowskim, którego nerwy w przeciwieństwie do jego 
zwierzchnika zawodzą, wreszcie – w decydującym, tym właściwym momen-
cie – rozkaz polskiego wodza do kontrataku. Ani uderzenie wcześniejsze, 
zdaniem biografa, ani późniejsze nie przyniosłoby militarnego sukcesu. 
Jednak decyzja Piłsudskiego była właściwa co do sekundy. Tym samym 
marszałek wykazał się genialną intuicją, decydując się wbrew przesłankom 
militarnym na kontruderzenie, dzięki któremu zagrożenie zostało zlikwi-
dowane. Skąd von Oertzen wie, że ten rozkaz, gdyby był wydany dwanaście 
godzin wcześniej lub dwanaście godzin później, mógł doprowadzić do 
fiaska polskiej strategii, tego autor nie wyjaśnia. Uparcie forsuje swoją tezę, 
że Piłsudski wykazał się w tym działaniu wodzowskim sukcesem wyłącznie 
dzięki żelaznym nerwom i własnej intuicji. Granice Polski dzięki aneksji 
Wilna i powstaniom śląskim mogły zostać o wiele dalej zakreślone, niż to 
było marzeniem Piłsudskiego – pisze von Oertzen.

Zabójstwo prezydenta Narutowicza było dla Piłsudskiego wielkim cio-
sem, który zachwiał jego wiarę w naród. Ten bezsensowny mord, zauważa 
biograf, doprowadził marszałka do wewnętrznego rozdarcia, oddzielił go 
od polskiego społeczeństwa i spowodował, że Piłsudski zaniechał realizacji 
drugiej części swego socjalistycznego programu, a przecież wielu obywateli 
Polski uważało go ciągle za socjalistę. W konsekwencji wycofał się z życia 
politycznego, udając się do Sulejówka (w oryg. Sulojowek, s. 30), zostawiając 
Belweder innym. Przewrót majowy opisywany przez Oertzena z perspektywy 
oficerów regimentu ułanów w Rembertowie objaśniany jest nie tylko jako 
następstwo postępującego upadku wartości i sprzeciwu wobec korupcji, 
intryg i podłości, ale także jako skutek tego, że młodzi oficerowie pogardzają 
Witosem, tym grubym chłopem, niegodnym rządzenia, z wielkimi, czer-
wonymi pięściami, występującym w parlamencie i warszawskich lokalach 
bez kołnierzyka przy koszuli. Piłsudski wie, że Witos nie odda łatwo swojej 
władzy, decyduje się jednak oczyścić z chwastów „świętą ziemię swojej ojczy-
zny” (s. 34) ze świadomością, że czyn ten zostanie zroszony krwią, że znowu 
Polacy będą strzelać do Polaków. Chodzi jednak o wolność – tym razem nie 
o wolność państwa, ale o wolność ludu – a Piłsudski, pisze von Oertzen, 
czuje się Dziadkiem (tak kiedyś został nazwany przez swoich żołnierzy), 
teraz znowu musi użyć swego autorytetu.

Biograf Piłsudskiego przytacza fakty historyczne, wskazuje na krwawy 
przebieg przewrotu, wiele ofiar wśród cywilów i na wiarę polskich socjalistów 
w słuszność działań marszałka upatrujących w nim starego, sprawdzonego 
narodowego rewolucjonistę, człowieka sławetnej PPS. Tym większe jest ich 
rozczarowanie powrotem Piłsudskiego do Belwederu i jego autorytarnymi 
rządami, które można porównać jedynie z tymi w bolszewickiej Moskwie 
albo w faszystowskim Rzymie. Tylko że rządom Piłsudskiego brakuje wy-
razistego sensu, twierdzi von Oertzen, a taki sens, żywotny cel musi zostać 
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wyznaczony po to, by władza mu służyła. Natomiast Piłsudski odizolował 
się swoją absolutną władzą od narodu, zastępując treści ideowe ciągłym uży-
waniem knuta. Wszystko, co dzieje się w państwie, jest tragiczną groteską, 
począwszy od zdławienia pałkami wewnątrzpolitycznej opozycji poprzez za-
dręczanie mniejszości narodowych aż do wyborów parlamentarnych z roku 
1930, które wprawdzie przyniosły marszałkowi większość parlamentarną, ale 
dzięki zastosowaniu metod, przy których bałkańskie czy carskie machinacje 
wyborcze są tylko niewinną grą dzieci w wieku przedszkolnym.

Aby pokazać, jak osobliwą postacią jest Piłsudski dla świata Zachodu, von 
Oertzen przytacza jedyne wystąpienie marszałka w Lidze Narodów w Gene-
wie i jego spotkanie z litewskim premierem Augustinasem Voldemarasem 
(w oryg. Woldemaras, s. 45). Piłsudski przedstawiany jest w tej części bio-
grafii jak osoba z trzeciego świata: żołnierz, który nie bał się kul, przyjeżdża 
do Genewy salonką i w niej nocuje, nie przestępując progów żadnego hotelu, 
pojawia się na posiedzeniu Ligi Narodów bez odpowiedniego stroju wizyto-
wego, sam jego widok wnosi jakąś obcość, uczucie pewnego zeskorupienia; 
wygląda starzej niż na swój wiek. Spotkanie marszałka z Voldemarasem 
opisuje von Oertzen właściwie jako brutalną napaść pytaniem: „A więc, 
czego Pan chce? Wojny czy pokoju?” (s. 47).

Von Oertzen zamyka biografię Piłsudskiego rozdziałem o samotności sta-
rego człowieka w Belwederze, w którym marszałek opisywany jest tylko jako 
cień samego siebie, pozbawiony praktycznie władzy i wpływów, przegrany 
polityk, którego siła brała się dawniej stąd, że znajdowała oparcie w masach 
narodu. Tylko w polityce zagranicznej ma on jeszcze jakieś znaczenie i nadaje 
jej kierunek. Jego postawę można określić w ten sposób: Niemców nigdy nie 
kochał, ale zawsze nienawidził Rosji (s. 48). Tragizm losu Piłsudskiego, zda-
niem von Oertzena, polega na tym, że jest Polakiem, a polski naród zawsze 
będzie ponosił klęski, dlatego że nie rozpoznaje miary swego historycznego 
posłannictwa i albo przekracza wyznaczone cele, albo tych celów nie jest 
w stanie zrealizować.

Omówiona tu biografia Józefa Piłsudskiego była w II Rzeczypospolitej 
zakazana, podobnie jak wspomniane dwie antypolskie publikacje von Oert-
zena. Trudno się temu dziwić: tak zarysowana postać naczelnika państwa 
mogła być odebrana tylko negatywnie.

Janusz Golec

Marszałek z Kasztanką. Fot. z tygodnika „Płomyk” (18 marca 1935,  
rok 19, t. III, nr 28). Ze zbiorów Wiesławy Turżańskiej.
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ANETA WYSOCKA

Zda się, że są ludzie, którzy żyć muszą dłużej, 
których życie trwa nie latami, a wiekami, 

 wbrew prawdzie przyrodzenia ludzkiego...1

Józef Piłsudski wygłosił to zdanie podczas uroczystości sprowadzenia 
prochów Juliusza Słowackiego na Wawel. Nie trzeba jednak znać kontekstu 
historycznego, by docenić wyrazistość uniwersalizującej, niemal aforystycz-
nej frazy, która po dziewięćdziesięciu latach zyskała jeszcze na szlachetności 
dzięki stylistycznej patynie. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że Piłsudski – 
czy to w sposób mimowolny, czy zamierzony – mówił tyleż o romantycznym 
poecie, co o sobie samym, projektując własną legendę. Marszałek był autorem 
wielu nośnych, wyrazistych sformułowań. Niektóre z nich maturzyści po-
winni skrzętnie zanotować, np. „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”2, „Wielkości, gdzie twoje imię?”3 
i „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle”4. Nie 
wszystko jednak, co w zbiorach skrzydlatych słów znajdziemy pod hasłem 
Piłsudski, można śmiało przytoczyć w rozprawce czy użyć w towarzystwie 
jako bon mot, gdyż – jak wiadomo – jednym ze znaków rozpoznawczych 
komendanta była komunikacyjna dezynwoltura.

Niektóre mocne sformułowania jego autorstwa, takie jak „Polacy są naro-
dem idiotów”5, „Naród wspaniały, tylko ludzie ch.../k...” czy „Racja jest jak 
d..., każdy ma swoją”6, zadomowiły się w polskiej frazematyce pomimo swej 
nieparlamentarności, a może właśnie dzięki niej. Nacechowanie stylistyczne 
powiedzonek tego rodzaju, najpewniej za sprawą autorytetu pierwotnego 
nadawcy, nie budziło sprzeciwu i w użyciach cytatowych czy parafrazach 
służyło zwykle temu, by dobitnie dać wyraz własnej bezkompromisowości, 
a czasem także odwadze, jak w przypadku zdania „Komendant Piłsudski 
powiedziałby: a my was w dupie mamy”, które harcerze umieszczali w 1939 
roku pod obwieszczeniami Generalnego Gubernatorstwa7.

Refleksja o stylu wypowiedzi Pierwszego Marszałka Polski, zachowanych 
w rękopisach, drukach bądź w relacjach świadków, nierzadko stanowiła 
ważny punkt odniesienia w pracach naukowych, służąc egzemplifikacji tez 
historycznych czy polityczno-społecznych. Użyte przez Piłsudskiego sformu-
łowania traktowano jako zwierciadło jego światopoglądu i postawy wobec 
innych. Takie podejście do materiału językowego koresponduje z metodami 
badawczymi kognitywno-antropologicznego nurtu współczesnej lingwisty-
1 Piłsudski do czytania. Red. Z. Najder, R. Kuźniar. Kraków 2016.
2 Autograf Naczelnego Wodza Wojsk Polskich dla redakcji „Żołnierza Polskiego” (podaję za H. Markiewicz, A. Romanowski: 

Skrzydlate słowa. Warszawa 1990, s. 522.
3 Z odczytu pt. Rok 1963 (podaję za H. Markiewicz, A. Romanowski: Skrzydlate słowa..., dz. cyt., s. 524.
4 J. Piłsudski. Myśli i wypsknięcia. Warszawa 2010, s. 5.
5 Zdanie „Polacy są narodem idiotów” to przekształcona wersja fragmentu przemówienia wygłoszonego na zjeździe 

legionistów w Kaliszu 7 sierpnia 1927 roku (podaję za H. Markiewicz, A. Romanowski: Skrzydlate słowa..., dz. cyt., 
s. 523.

6 J. Piłsudski. Myśli i wypsknięcia..., dz. cyt., s. 41.
7 Tamże, s. 44.
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ki, dla którego zasadniczym celem staje się ukazanie związków językowego 
zachowania się człowieka z myśleniem, kulturą i rozwojem cywilizacyjnym8, 
innymi słowy – ze sferą „zachowań psychicznych i społecznych”9. Niemniej 
jednak traktowanie stylistycznego kształtu wypowiedzi jako „świadectwa 
istnienia i doświadczania świata”10 przez jej autora stwarza szereg wyzwań 
metodologicznych, począwszy od technicznej kwestii wierności zapisu 
komunikatów ustnych czy zakresu cudzej ingerencji w to, co zostało opu-
blikowane11, a skończywszy na problemie doboru właściwych kontekstów 
interpretacyjnych oraz wpływu wstępnych założeń badacza na sposób 
odczytania tekstu.

Zestawiwszy ze sobą rozproszone w artykułach i książkach uwagi histo-
ryków oraz filologów na temat języka Piłsudskiego, dostrzegamy, że podob-
ne zachowania komunikacyjne doczekały się różnych interpretacji. Jako 
przykład niech posłużą dwa fragmenty opracowań mówiące o korzystaniu 
z niskich rejestrów stylistycznych polszczyzny. Zacznijmy od wstępu Romana 
Kuźniara do wydanej niedawno, wspólnie ze Zdzisławem Najderem, świetnej 
antologii pt. Piłsudski do czytania: 

Pożytków z czytania Piłsudskiego jest wiele. To nie tylko kontakt z wybit-
ną, fascynującą postacią i osobowością, z jednym z największych Polaków 
w dziejach, to nie tylko przyjemność obcowania z wyborną, bogatą i jędrną 
polszczyzną, jakiej już dzisiaj u żadnego polityka nie uświadczymy, choćby 
przez wzgląd na polityczną poprawność. To także bezpośredni wgląd w jeden 
z najbardziej dramatycznych i przełomowych kawałków historii nowożytnej 
Polski12. 

Uwagę zwraca w tym fragmencie pozytywne określenie „jędrna”, które 
w kontekście wartościowanej ujemnie „politycznej poprawności” odnosi 
się najpewniej do wypowiedzi naruszających tabu językowe. Tymczasem 
Rafał Ziemkiewicz, upatrujący we wszelkich zgoła działaniach marszałka 
głównych przyczyn słabości II Rzeczypospolitej, pisze ironicznie: 

Taki jest Piłsudski z dzisiejszego mitu: nie tylko większy od wszystkich Po-
laków, współczesnych mu, wcześniejszych i późniejszych, ale też tej przewagi 
doskonale świadom i uprawniony przez nią do wyrażania pogardy dla narodu, 
który zbawia. „Polska – naród wspaniały, tylko ludzie kurwy”, „konstytuta – 
prostytuta”, „partyjny burdel, serdel i pierdel” i podobne koszarowe mądrości, 
zapisane w licznych relacjach ze spotkań i rozmów z Piłsudskim, w oczach 
wyznawców przydają mu uroku i świętości. (...) Piłsudski stał się ikoną pogardy 
Polaków dla siebie samych13. 

Jak widzimy, to, co dla jednych świadczy o niezależności światopoglądowej 
czy innych zaletach charakteru, przez drugich może zostać uznane za przejaw 
arogancji, nieumiejętności panowania nad sobą, a nawet złej woli.

8 A. M. Lewicki: Językoznawstwo polskie w XX wieku (w:) Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin 2001, s. 653.
9 J. Bartmiński: Pytania o przedmiot językoznawstwa: pojęcia językowego obrazu świata i tekstu w perspektywie polonistyki 

integralnej (w:) Polonistyka w przebudowie, tom 1. Red. M. Czermińska i in. Kraków 2005, s. 41.
10 B. Witosz: Stylistyka dyskursu – nowe horyzonty badań nad stylem autora (w:) Język i styl twórcy w kręgu badań współ-

czesnej humanistyki. Red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski. Zielona Góra 2009, s. 318.
11 Jeden z takich przypadków opisuje Andrzej Garlicki: Piłsudski napisał na Maderze ostatni swój większy tekst, mianowicie 

„Poprawki historyczne”. Była to polemika z „Pamiętnikami” Ignacego Daszyńskiego oraz „Wspomnieniami i dokumentami” 
Leona Bilińskiego. Tekst dyktował Woyczyńskiemu, a po powrocie polecił generałowi Julianowi Stachiewiczowi zajęcie się 
drukiem. Ten z kolei zlecił przygotowanie tekstu do druku zatrudnionemu od niedawna w Instytucie Badania Historii 
Najnowszej Władysławowi Pobóg-Malinowskiemu. Gdy Pobóg-Malinowski zapoznał się z tekstem „Poprawek historycz-
nych”, ogarnęło go przerażenie. Zorientował się bowiem, że Piłsudski zarzucając Daszyńskiemu i Bilińskiemu kłamstwa 
i przeinaczenia, sam w wielu miejscach mija się z prawdą, co może być bardzo łatwo i w sposób nie budzący wątpliwości 
wykazane przez krytyków. Pobóg-Malinowski nie miał żadnych wątpliwości, że opublikowanie „Poprawek historycznych” 
w tej wersji dostarczy przeciwnikom Marszałka łatwego żeru. Poinformował o tym Stachiewicza, przekonując go o ko-
nieczności poprawienia tekstu. Stachiewicz został wprawdzie przekonany, ale należało o tym przekonać Piłsudskiego, który 
w takich sprawach nie był łatwym rozmówcą. Próba zakończyła się całkowitym fiaskiem. Piłsudski nie chciał w ogóle słuchać 
i polecił wydrukować tekst, nie zmieniając ani przecinka. Mimo wszystko zaryzykowano wprowadzenie bez wiedzy autora 
koniecznych poprawek, licząc na to, że Piłsudski tego nie zauważy, jako że nigdy nie czytał swoich tekstów po wydrukowaniu. 
Tak stało się, na szczęście dla autorów poprawek, i tym razem (A. Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1990, 
s. 608).

12 R. Kuźniar: Słowo w poszukiwaniu wielkości (w:) Piłsudski do czytania..., dz. cyt., s. 28.
13 R. Ziemkiewicz: Złowrogi cień Marszałka. Lublin-Warszawa 2017, s. 12.
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Przyczyny nadużywania konstrukcji nacechowanych rubasznością czy 
wulgarnością wydają się złożone; niejasna pozostaje chociażby sprawa 
intencjonalnego bądź też mimowolnego charakteru takich zachowań. Do 
wyjaśnienia tych kwestii mogłoby się przyczynić uwzględnienie kontekstu 
społeczno-kulturowego w postaci żołnierskich zwyczajów komunikacyjnych 
tamtych czasów. Aluzje do nich czyni zresztą zarówno dziennikarz Rafał 
Ziemkiewicz („koszarowe mądrości”), jak i historyk Andrzej Garlicki, który 
język wypowiedzi politycznych marszałka ocenia jako prymitywny, brutalny, 
raczej żołdacki niż żołnierski14. Rodzi się pytanie, w jakiej relacji pozostaje ów 
styl do tego, co było akceptowane w ówczesnym wojsku – wszak pierwotna 
wersja ostatniej strofy Marsza I Brygady, śpiewanego dziś na szkolnych 
akademiach, brzmiała: Nie chcemy już od was uznania, / Ni waszych słów, ni 
waszych łez. / Skończyły się dni kołatania / Do waszych serc – je...ł was pies15.

Innym ciekawym kontekstem interpretacyjnym, który mógłby rzucić 
nowe światło na interesujące nas zagadnienie, jest mowa środowiska zie-
miańskiego, w którym Piłsudski dorastał. Do tego, by ją uwzględnić, skła-
niają chociażby obserwacje i przemyślenia Kajetana Morawskiego: Był tylko 
najpierw Piłsudski, genialny szlachcic o intuicji męża stanu i temperamencie 
rewolucjonisty, wielkopański i rubaszny, równie bliski trywialności, jak le-
gendy, dla którego Polska była jakimś wielkim Zułowem czy Pikiliszkami, że 
chodził po niej gderząc i dziwacząc i kijem sękatym poganiał lub przepędzał 
parobków i  ekonomów. Swą renesansową bujnością i litewskim uporem, 
szerokością swych koncepcji i małostkową mściwością, swą osobą i legendą 
przysłonił i przytłoczył cały okres dziejów Polski i wdarł się w życie każdego 
z nas. Wszyscy ci, co chcieli i nie chcieli, bardziej niż sobą samym byliśmy jego 
współczesnymi. A potem był Piłsudski stary i chory...16

Jak słusznie zauważa Bożena Witosz, oddzielenie społecznych i jednostko-
wych determinant stylu, choć teoretycznie możliwe, w praktyce (...) okazuje 
się niezwykle trudne do rozstrzygnięcia17, niemniej jednak uwzględnianie 
zewnętrznych uwarunkowań jest nieodzowne w pogłębionej refleksji języ-
koznawczej. Weźmy choćby przykład zdrobnienia „żydki”, które stosował 
Piłsudski w odniesieniu do członków PPS żydowskiego pochodzenia. Dzi-
siejszy odbiorca uznałby to określenie za deprecjonujące i mógłby wyciągnąć 
fałszywe wnioski o negatywnym stosunku marszałka do – jak sam mówił – 
„brodatych współbraci”18. Należy się w tym wypadku zgodzić z historykiem 
Jolantą Żyndul, która zwróciła uwagę na to sformułowanie i dostrzegła w nim 
przejaw nie antysemityzmu, lecz życzliwego paternalizmu19, który mieścił się 
w ówczesnej konwencji mówienia i pisania.

Styl niski w publicznych wypowiedziach postaci tej rangi co Piłsudski 
wzbudza, rzecz jasna, największe kontrowersje, a zatem i niemałe zaintere-
sowanie. Okazuje się jednak, że również opinie o tekstach napisanych stylem 
wysokim, kunsztownym, są wśród badaczy podzielone. Kwestią sporną jest 
chociażby stosunek autora do konwencji literackich epoki. Zdzisław Najder 
chwalił brak wpływu tak zwanej młodopolszczyzny na język marszałka: Ju-
liusz Kaden-Bandrowski, entuzjasta i wierny towarzysz zarówno w Legionach, 
jak i podczas późniejszych dramatycznych początków niepodległości, autor 
„Generała Barcza” (z tytułowym bohaterem wzorowanym na Piłsudskim), jest 
dzisiaj trudno czytelny ze względu na ekspresjonistyczną manierę stylu. Piłsud-
ski pisał bez żadnych manieryzmów, podobnie do Orzeszkowej, ale bardziej 
14 A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 285.
15 Podaję za A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 172. Ciekawym kontekstem interpretacyjnym mogłyby być w tym 

wypadku kawaleryjskie przyśpiewki nazywane żurawiejkami, zebrane i barwnie opisane przez Stanisława Radomyskiego 
(S. Radomyski: Żurawiejki. Pruszków 1995; zob. także P. Jaźwiński: Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe 
kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2011).

16 Cyt. za A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 694.
17 B. Witosz: Podmiot w stylistyce wobec różnych koncepcji podmiotowości w dyskursie współczesnej humanistyki (w:) Podmiot 

w języku i kulturze. Red. J. Bartmiński, A. Pajdzińska, Lublin 2008, s. 136.
18 Piłsudski do czytania..., dz. cyt., s. 57.
19 Wypowiedź na antenie w audycji Cezarego Łasiczki Piłsudski i Żydzi (TokFM 22.09.2017, godz. 11.00).
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nowocześnie; podobnie do Prusa, ale swobodniej poruszając się w przestrzeni; 
podobnie do Sienkiewicza, ale bliżej trzymając się realiów20. Nieco inaczej 
widział tę sprawę Andrzej Garlicki, który stwierdził na przykład, że odczyt 
zatytułowany Rok 1863, jakkolwiek pisany jest świetną polszczyzną, nieco 
archaizowaną, nieco barokową (...), razi już dziś młodopolską manierą21.

Problem zanurzenia języka indywidualnego w przestrzeni intertekstualnej22 
jest zresztą w przypadku dzieł Piłsudskiego znacznie szerszy. Wskazywał 
na to Rafał Ziemkiewicz w kontekście stylu artykułów publikowanych 
w socjalistycznym czasopiśmie „Robotnik”: Od (numeru – przyp. A. W.) 
czwartego, po przeniesieniu pisma z Warszawy na Litwę, a zwłaszcza siódmego, 
przygotowanego już oficjalnie przez „Wiktora”23, coraz bardziej staje się „Ro-
botnik” gazetą niepodległościową. Wypełniające go wcześniej zaklęcia o „walce 
klas”, „klasowych interesach”, „sprawie robotniczej” ustępują stopniowo innej 
zupełnie retoryce. Pełno w nim haseł o wolności, godności, przypominania 
o męczeństwie wieszanych na stokach warszawskiej Cytadeli, a styl artyku-
łów cechować zaczynają cytaty z poezji – owszem, „Czerwonego sztandaru” 
czy „Mazura kajdaniarskiego”, ale coraz częściej i z Mickiewicza. Wplatanie 
w teksty cytatów ze znanych niemal każdemu Polakowi dzieł romantyków jest 
zresztą i pozostanie zawsze szczególną cechą stylu Piłsudskiego, także w jego 
późnych mowach czy wystąpieniach okolicznościowych24.

Nawiązania do romantyzmu, zwłaszcza do utworów Juliusza Słowackiego, 
są u Piłsudskiego dość liczne i nieraz zwracały uwagę badaczy. Mniej oczywi-
sty jest wpływ konwencji charakterystycznych dla następnej epoki literackiej 
i związanych z tą epoką idei. Komendant manifestował wprawdzie krytyczny 
dystans do postulatów pracy organicznej25, a jednym ze skrzydlatych słów, 
które po sobie zostawił, jest: „Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły 
inne metody, należy spróbować i tej”26, niemniej jednak odcienie znacze-
niowe wyrazu „praca”, chętnie i często używanego przez marszałka, wydają 
się w jego tekstach bliższe duchowi pozytywistycznemu niż dyskursowi 
socjalistów. Zobaczmy to na przykładach: Wojsko, gdy wyrusza na wojnę, 
zaczyna od p r a c y, od której myśmy zacząć także musieli, od tzw. mobilizacji. 
Zaopatrzenie żołnierza we wszystko, co mu jest potrzebne do prowadzenia woj-
ny, wyznaczenie miejsc koncentracji najdogodniejszych dla rozpoczęcia z góry 
przewidzianych ruchów operacyjnych, jest pierwszą p r a c ą żołnierską, która 
przez żołnierzy dokonana być musi27; Jestem człowiekiem p r a c y, który jest 
dumny z tego, że własną p r a c ą mógł uczynić tak dużo na świecie i w Polsce28; 
Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig p r a c y, jak przedtem był wyścig 
żelaza, jak przedtem był wyścig krwi29 (wyr. – A. W.).

Weryfikacja hipotez o semantyce słów odzwierciedlającej zindywidualizo-
wany sposób postrzegania i wartościowania świata przez autora30 wymaga 
pogłębionych studiów materiałowych. W wypadku pism Józefa Piłsudskiego 
warto by się pod tym kątem przyjrzeć nie tylko „pracy”, lecz także „Europie”, 
a już zwłaszcza „narodowi” i wyrazom pokrewnym słowotwórczo. W języku 
tego, kto powiedział o sobie, że jechał czerwonym tramwajem socjalizmu 
aż do przystanku „Niepodległość” i tam wysiadł31, derywaty słowa „naród” 

20 Z. Najder: Słowo jako czyn (w:) Piłsudski do czytania..., dz. cyt., s. 8.
21 A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., ss. 284-285.
22 B. Witosz: Stylistyka dyskursu..., dz. cyt., s. 319.
23 Jeden z pseudonimów Piłsudskiego.
24 R. Ziemkiewicz: Złowrogi cień Marszałka..., dz. cyt., ss. 91-92.
25 Mówił o sobie: Być może jestem romantykiem, być może, że dlatego, że nigdy nie byłem zwolennikiem pracy organicznej, 

wszedłem w tę wojnę (cyt. za Piłsudski do czytania..., dz. cyt., s. 229).
26 J. Piłsudski. Myśli i wypsknięcia..., dz. cyt., s. 6.
27 Piłsudski do czytania..., dz. cyt., ss. 174-175.
28 J. Piłsudski. Myśli i wypsknięcia..., dz. cyt., s. 18.
29 Cyt. za H. Markiewicz, A. Romanowski: Skrzydlate słowa..., dz. cyt., s. 522.
30 A. Pajdzińska: Interpretacja w języku (w:) Polonistyka w przebudowie, t. 1, dz. cyt., ss. 302-303.
31 Takiej odpowiedzi miał Piłsudski udzielić dawnym towarzyszom z PPS proszącym o polityczne poparcie (podaję za 

J. Piłsudski. Myśli i wypsknięcia..., dz. cyt., s. 16).
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niosą bardzo zróżnicowaną charakterystykę aksjologiczną, ściśle zależną 
od kontekstu. Wpływają na to co najmniej dwa przeciwstawne czynniki: 
z jednej strony zapatrzenie Piłsudskiego w polski romantyzm z jego apolo-
gią ducha narodowego, z drugiej zaś – niechęć marszałka do haseł endecji, 
toteż na przykład odnoszące się do niej połączenie „narodowa robota”32 ma 
charakter wyraźnie deprecjonujący. Sprawa doboru słów i wykorzystywania 
ich zróżnicowanych odcieni znaczeniowych warta jest szczegółowego zba-
dania, gdyż to właśnie w leksykalnej warstwie tekstu najwyraziściej ujawnia 
się zindywidualizowany sposób myślenia o świecie.

Kolejną frapującą kwestią, jaka wyłania się w toku lektury tekstów Piłsud-
skiego napisanych stylem wysokim, są ukryte zamiary nadawcy realizowane 
poprzez kształtowanie kunsztownej formy wypowiedzi. Intrygujące wydają 
się zwłaszcza intencje, które legły u podstaw stylizowania tekstów powstałych 
w okolicznościach szczególnie dramatycznych, na przykład tuż po tzw. prze-
wrocie majowym. Na przykład krótkie oświadczenie wygłoszone podczas 
konferencji prasowej w nocy z 12 na 13 maja 1926 roku brzmiało następu-
jąco: Nie może być w państwie za wiele niesprawiedliwości względem tych, co 
pracę swą dla innych dają, nie może być w państwie – gdy nie chce ono iść ku 
zgubie – za dużo nieprawości33. W tej wypowiedzi, skomponowanej zgod-
nie z regułami sztuki retorycznej, Andrzej Garlicki dostrzegł udaną próbę 
uniknięcia przez marszałka składania jakichkolwiek wyjaśnień i deklaracji 
programowych: Te niezbyt jasne sformułowania w niczym Piłsudskiego nie 
wiązały, nie wywoływały zaniepokojenia klas posiadających, a jednocześnie 
w bieżącej agitacji mogły być przedstawiane jako dążenie do naprawienia 
krzywd społecznych34. Czy rzeczywiście słowa Piłsudskiego świadczą o tym, 
że dobrze opanował on trudną sztukę „mówienia tak, by nie powiedzieć ni-
czego”35? Ukazałby się wówczas naszym oczom jako zręczny gracz polityczny, 
a nie bezkompromisowy komendant, który mówi to, co myśli.

Podobne pytania nasuwają się w związku z nieco późniejszym rozkazem, 
datowanym na 22 maja 1926 roku. Oto jego najbardziej chyba znany frag-
ment: Gdy bracia żywią miłość ku sobie, wiąże się węzeł między nimi, moc-
niejszy nad inne węzły ludzkie. Gdy bracia się waśnią i węzeł pęka, waśń ich 
również silniejsza jest nad inne. To prawo życia ludzkiego. Daliśmy mu wyraz 
przed paru dniami, gdy w stolicy stoczyliśmy między sobą kilkudniowe walki. 
W jedną ziemię wsiąkła krew nasza, ziemię jednym i drugim jednakowo drogą, 
przez obie strony jednakowo umiłowaną. Niechaj krew ta gorąca, najcenniejsza 
w Polsce krew żołnierza, pod stopami naszymi będzie nowym posiewem bra-
terstwa, niech wspólną dla braci prawdę głosi. (...) Niech Bóg nad grzechami 
litościwy nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my stańmy do naszej pracy, 
która ziemię naszą wzmacnia i odradza36. Wygłoszona w dramatycznej chwili 
wypowiedź, na którą wszyscy zgoła czekali, „nie zawierała wyjaśnienia celów 
walki”37 ani nie ujawniała motywów jej wszczęcia. Zamiast tego przynosiła 
sugestywne metafory, ewokujące utrwalone w kulturze narracje o zwaśnio-
nych braciach, o mistyce krwi i o odradzającej mocy ziemi, skomponowane 
w zgrabną całość za sprawą umiejętnie wykorzystanej składni. Dzięki swojej 
formie stylistycznej ów tekst projektował emocjonalny, intuicyjny, a zatem 
pozarozumowy model odbioru. Trudno się więc dziwić, że skłonił Rafała 
Ziemkiewicza do cierpkiego, lecz niepozbawionego słuszności komentarza: 
Jako pisarz (...) zaświadczam, że jest to świetny kawałek literatury, ale pod 
warunkiem, że czyta się te słowa w oderwaniu od faktów38. Zagadnienie 

32 Piłsudski do czytania..., dz. cyt., s. 309.
33 A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 346.
34 Tamże.
35 Stendhal: Racine i Szekspir (podaję za R. Kapuściński: Cesarz. Warszawa 1999, s, 60).
36 Piłsudski do czytania..., dz. cyt., ss. 322-324.
37 A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 361-362.
38 R. Ziemkiewicz: Złowrogi cień Marszałka..., dz. cyt., s. 368.
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psychospołecznych mechanizmów recepcji wypowiedzi, a także niejaw-
nych zamiarów nadawcy wykracza poza zakres zainteresowań tradycyjnie 
rozumianej stylistyki, niemniej jednak w nowszych ujęciach, akcentujących 
związek między stylem tekstu a jego podmiotowym, humanistycznym39 
charakterem, kwestie skuteczności komunikacji oraz etyki słowa muszą być 
uwzględniane.

Z przedstawionych tutaj – w gruncie rzeczy dość luźnych i z konieczno-
ści jedynie hasłowych – uwag o osobliwościach języka Józefa Piłsudskiego 
mógłby się wyłonić dość ambitny program badań, których cel stanowiłoby 
prześledzenie i opisanie, na tle historycznym, indywidualnych czynników 
stylotwórczych, uwidaczniających się na kolejnych płaszczyznach tekstu: lek-
sykalno-semantycznej, składniowej i genologicznej40, a także w przestrzeni 
intertekstualnej. Przeprowadzenie systematycznych analiz materiałowych, 
bazujących na właściwie dobranym korpusie tekstów41, pozwoliłoby uniknąć 
ferowania pochopnych wyroków i dałoby lepszy wgląd w złożoną, wielo-
wymiarową spuściznę jednej z najważniejszych postaci w naszych dziejach. 
Trzeba się przy tym zgodzić z Małgorzatą Czermińską, która o studiach nad 
stylem indywidualnym pisze następująco: Dyskusyjne jest samo wyszuki-
wanie śladów autora w dziele i odczytywanie ich kształtu, ale najtrudniejsze 
pozostaje scalanie rozproszonego obrazu, nigdy niewykonalne do końca, choć 
konieczne, a przy tym możliwe jako hipoteza, domagająca się kolejnych we-
ryfikacji. Trud badacza-tropiciela nie jest jednak bezowocny, daje przyrost 
poznania, pozostaje dla nas zadaniem, które trzeba podjąć42.

Aneta Wysocka

39 Już w roku 1983 Stanisław Gajda zdefiniował „styl” jako „humanistyczną strukturę tekstu”, eksponując ważność takich 
czynników stylotwórczych jak wiedza i przekonania podmiotu oraz jego intencje. Zob. S. Gajda: Styl jako humanistyczna 
struktura tekstu (w:) Polska genologia lingwistyczna. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008 (prwdr. 1983), 
ss. 122-129.

40 Kolejną sprawą, którą należałoby wziąć pod uwagę, jest zróżnicowanie gatunkowe tekstów marszałka, wśród których 
są rozkazy, listy oficjalne i prywatne, artykuły prasowe, odezwy, przemówienia, referaty, wpisy do ksiąg pamiątkowych, 
odczyty i in.

41 Dodatkową zachętę do tego, by takie badania podjąć, stanowi łatwa dostępność źródeł. Najważniejsze spośród nich 
to współczesny reprint edycji Pism zbiorowych z lat 1937-38 (J. Piłsudski: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas 
drukiem ogłoszonych, tomy 1-10. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989-1991), lecz bardzo cenne są również 
materiały archiwalne zgromadzone w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie (http://pilsudski.org.uk/archiwa) oraz 
Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce (http://archiwa.pilsudski.org), które zostały zdigitalizowane i są nieodpłatnie 
udostępnione w internecie.

42 M. Czermińska: Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność (w:) Polonistyka w przebudowie, tom 1, dz. 
cyt., s. 221.

Medal – Józef Piłsudski Twórca 
Legionów, autorstwa Konstantego 

Laszczki, 1917 r. Ze zbiorów 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
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ZBIGNIEW ZAPOROWSKI

W Drugiej Rzeczypospolitej Józef Piłsudski dwukrotnie sprawował wła-
dzę. W latach 1918-1922 był (tymczasowym) naczelnikiem państwa oraz 
naczelnym wodzem, a po zamachu majowym aż do śmierci (1926-1935) był 
ministrem spraw wojskowych oraz Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. 
Ponadto dwa razy (1926-1928, 1930) pełnił funkcję premiera. Jednak w syste-
mie pomajowym rola marszałka była o wiele większa niż to wynikało z tytułu 
piastowanych urzędów. Stworzył mianowicie obóz, który przywykło nazywać 
się sanacyjnym (łac. sanatio = uzdrowienie) i stał na jego czele. Samodzielnie 
decydował w dwóch dziedzinach: polityce zagranicznej oraz sprawach woj-
skowych; ponadto do 1930 roku uczestniczył w bieżącym administrowaniu 
krajem. W innych kwestiach pozostawiał dużą swobodę współpracownikom, 
którym dawał wskazówki i ogólne dyrektywy, bądź wypowiadał swoje zdanie 
w określonej sprawie. Jeden z pamiętnikarzy relacjonował spotkanie mar-
szałka z najbliższymi współpracownikami, na którym omawiano ten sposób 
rządzenia. Na pytanie [Walerego] Sławka, czy zechce utrzymywać Komendant 
dalej ten właściwie dotychczasowy sposób pracy Komendanta polegający na 
tym, że decyzje w drobnych sprawach podejmujemy sami, a natomiast przy 
każdym ważniejszym zagadnieniu pytamy się, czy Komendant nie ma tu czegoś 
do powiedzenia – odpowiedział Komendant, że ten system pozostawia dalej.

Piłsudski nie był politykiem gabinetowym, doktrynerem tworzącym 
określone systemy i dopasowującym do nich swoją politykę. Był politykiem 
czynu, szukającym różnych alternatywnych rozwiązań, ale opartych na 
spójnym systemie wartości, które przyswoił w domu rodzinnym i dzięki 
samokształceniu, a także pracy publicznej.

Długoletnia działalność w ruchu socjalistycznym zaowocowała wyczu-
leniem i zrozumieniem przez marszałka problemów społecznych, co nie 
było oczywistą cechą polityków jego pokolenia. Wyrazistym przykładem są 
dekrety Piłsudskiego z przełomu 1918/1919 roku. Znalazły się wśród nich 
fundamentalne, określające podstawy odradzającego się państwa. W pierw-
szym rzędzie należy wymienić dekrety O ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego oraz O wyborach do Sejmu Ustawodawczego (28  listopa-
da1918). Ordynacja przewidywała m.in. pełne prawa wyborcze dla kobiet. 
Polska była więc jednym z pierwszych krajów, w których wprowadzono 
takie równouprawnienie. Dla porównania warto przypomnieć, iż kobiety 
w Stanach Zjednoczonych (na poziomie federalnym) pełne prawa wyborcze 
uzyskały w 1920 roku, w Wielkiej Brytanii w 1928 roku, a Francuzki dopiero 
po II wojnie światowej. Dekretami naczelnika państwa wprowadzono także 
8-godzinny dzień pracy i ustawodawstwo socjalne.

Wśród problemów podjętych przez Piłsudskiego znalazły się także sprawy 
szkolne na wszystkich szczeblach nauczania. Przełomowe dla szkolnictwa 
powszechnego były dwa dekrety naczelnika państwa z 7 lutego 1919 roku. 
Pierwszy, O obowiązku szkolnym, wprowadzał obowiązkowe 7-letnie na-
uczanie, któremu podlegały dzieci w wieku od 7 roku życia. Szkoła miała 
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więc być obowiązkowa, państwowa oraz świecka. To był duży krok naprzód, 
zważywszy iż obowiązkowa powszechna szkoła istniała tylko w zaborze 
pruskim; w zaborze austriackim istniał teoretycznie obowiązek szkolny dla 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat w odniesieniu do 4-klasowej szkoły w miastach 
i 2-klasowej na wsi. Natomiast w zaborze rosyjskim nie było zorganizowanej 
sieci szkół powszechnych (ludowych). Dekret zobowiązywał także gminy 
do zakładania i utrzymywania obiektów szkolnych. W dalszych latach 
wypracowano model, w którym samorząd i władze państwowe zapewniały 
funkcjonowanie szkolnictwa; samorząd zajmował się budową i utrzymaniem 
placówek szkolnych (opał, oświetlenie, opłacanie personelu technicznego), 
natomiast nauczyciele podlegali władzy państwowej, tj. Kuratorium Okręgu 
Szkolnego (Inspektoratowi Oświaty). Drugi dekret, O kształceniu nauczycieli 
powszechnym w Państwie Polskim, wprowadzał 5-letnie seminarium nauczy-
cielskie jako właściwe dla kształcenia pedagogów.

Piłsudski, będąc już emerytem politycznym, wziął udział w zjeździe Związ-
ku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (poprzednik Związku 
Nauczycielstwa Polskiego) 10 września 1923 roku. Entuzjastycznie przyjęty, 
oznajmił: Odrodzić dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, 
wyższym, potężniejszym i silniejszym – oto wasze zadanie. Doceniając rolę 
marszałka w sprawach oświatowych Związek przyznał mu tytuł honorowego 
członka (otrzymał legitymację nr 1).

Jako naczelnik państwa przywiązywał także dużą wagę do rozwoju szkol-
nictwa wyższego, powoływał nowe uczelnie, dekretował ich statuty, senaty 
i nadawał tytuły profesorskie. Z największą radością witam otwarcie czwar-
tego polskiego uniwersytetu i życzę z całego serca, aby nowe ognisko kultury 
narodowej płonęło ku pożytkowi i chwale drogiej naszej Ojczyzny – napisał 
w  depeszy z okazji otwarcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (do 
1928 roku Uniwersytetu Lubelskiego). Jednak szczególnym sentymentem 
darzył Uniwersytet Stefana Batorego, którego działalność wznowił dekre-
tem z 28 sierpnia 1919 roku. Dumą odrodzonej uczelni był Wydział Sztuk 
Pięknych – podobnego nie było na innych uniwersytetach. Piłsudski – jako 
naczelnik państwa i później – przekazywał na jego konto darowizny przy 
różnych okazjach. Po przejściu na emeryturę utrzymywał się tylko z pu-
blicystyki i odczytów, a wszystkie inne pieniądze, należne z tytułu sprawo-
wanych niegdyś urzędów, przekazywał uniwersytetowi. W liście do rektora 
prof. Alfonsa Parczewskiego (11 marca 1924 r.) wskazywał, że w pierwszym 
rzędzie chodzi o zabezpieczenie choć cokolwiek pracy młodych sił asystentów 
i asystentek, obawiam się bowiem, że fala oszczędności kierowanej przede 
wszystkim na tych siłach odbić się musi, siłach i tak nisko płatnych i mało 
ubezpieczonych. I dalej: (...) boję się, że zimne podmuchy poziomego, głupiego 
rozumu zdmuchnąć mogą i ten ledwo tlejący się płomyk piękna w życiu, że 
chciałbym choćby trochę protestu z mej strony złożyć. Podobnie było, gdy po 
zamachu majowym objął władzę po raz drugi. Jak wcześniej wspomniano, 
pełnił rozmaite funkcje, ale pensję pobierał tylko jedną – marszałkowską. 
Natomiast dochody z tytułu piastowania urzędu ministra i premiera prze-
kazywał na swój uniwersytet.

Po zamachu majowym piłsudczycy przystąpili do gruntownej zmiany 
dotychczasowego modelu szkolnictwa, metod i treści nauczania. Szkoła 
średnia ogólnokształcąca, czyli gimnazjum, której model został odziedzi-
czony po zaborcach, nie przystawała do systemu szkoły powszechnej. Ta 
bowiem trwała 7 lat, a gimnazjum było 8-letnie. Chcąc zatem kształcić 
dziecko i  w  perspektywie posłać je na studia, rodzice musieli po trzech 
klasach szkoły powszechnej, gdzie nauka była bezpłatna, przenieść je do 
gimnazjum, gdzie nauka była płatna. Stawiało to pod znakiem zapytania bez-
płatność szkoły powszechnej zagwarantowaną ustawowo. Zreformowanie 
tego niekompatybilnego modelu szkolnictwa było trudne z kilku powodów. 
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Przede wszystkim z uwagi na silne związki zawodowe, występujące przeciw 
zmianom; poza tym istniało wpływowe lobby optujące za dotychczasowym 
stanem rzeczy. Stanowili je właściciele gimnazjów. W 1924 roku w Polsce 
było 231 gimnazjów państwowych i aż 495 prywatnych. Ponadto opozycja 
antysanacyjna w zmianie modelu szkolnictwa doszukiwała się wyraźnej 
ingerencji rządu w sprawy oświatowe. Piłsudczycy już jesienią 1926 roku 
powołali Komisję Reformy Szkoły, ale prace przebiegały powoli. (Wybiegając 
w przyszłość: sprawa modelu szkoły ogólnokształcącej została rozwiązana 
w 1932 roku w wyniku tzw. reformy jędrzejewiczowskiej: gimnazjum trwało 
4 lata i kończyło się małą maturą; potem było 2-letnie liceum, które dawało 
uprawnienia do podjęcia studiów wyższych).

Ale nie tylko zmiana modelu szkolnictwa średniego była celem pił-
sudczyków. Podjęli szereg działań wychowawczych, które są nazywane 
wychowaniem państwowym. Jest to bardzo szerokie spektrum zagadnień. 
Generalnie chodziło o to, by obywatel świadomy swej przynależności naro-
dowej był związany z państwem, darzył je sentymentem, był wobec niego 
lojalny i w pełni rozumiał swoje obowiązki. Cechy te powinien posiąść uczeń 
w procesie wychowania szkolnego.

Marszałek nie uczestniczył w tych dyskusjach i pracach, natomiast wypo-
wiadał się na tematy praktyczne, dotyczące funkcjonowania szkoły i proble-
mów wychowawczych. Tutaj trzeba poczynić następującą uwagę. Piłsudski 
ojcem został bardzo późno – w wieku 51 i 53 lat. To spóźnione ojcostwo 
powodowało jego zainteresowanie bieżącym działaniem szkoły, programami 
nauczania i kwestiami wychowawczymi.

Marszałek w wystąpieniach publicznych, jak też w gronie współpracow-
ników wypowiadał zazwyczaj trafne opinie w sprawach szkolnych. Zwracał 
uwagę na psychikę młodzieży gimnazjalnej dojrzewającej intelektualnie 
i fizycznie. Był zdania, że uczniowie są generalnie zbyt obciążeni nauką 
pamięciową. Z przekąsem mówił, że wszyscy mają 8-godzinny dzień pracy, 
z wyjątkiem uczniów. Jeden z bliskich jego współpracowników, minister 
oświaty (oficjalnie: wyznań religijnych i oświecenia publicznego) Kazi-
mierz Świtalski, tak przedstawił stanowisko marszałka. Co do szkolnictwa 
średniego to Komendant dużo i z wielkim przejęciem mówił o konieczności 
zreformowania programu nauczania w szkołach średnich. (...) z dużym wzru-
szeniem mówił o przeciążeniu młodzieży nadmierną pracą. W programach 
nauczania jest przeładowanie materiałem pamięciowym. Dają sobie z nim 
radę tylko uczniowie bardzo zdolni. Normy ośmiogodzinnego dnia pracy, 
które są postulatem dorosłych, są w stosunku do dzieci nierespektowane. (...) 
Trzeba zwłaszcza nie przeciążać nauką młodzieży w okresie jej dojrzewa-
nia płciowego. W innym miejscu. Przeciążenie pamięci w szkolnictwie jest 
istotnie za duże. To jest jednak związane z przerobieniem systemu szkolnego. 
Świtalski po objęciu urzędu ministra polecił w osobnej sali wyłożyć wszyst-
kie podręczniki do gimnazjum. Ów widok przeraził go trochę, bo chociaż 
przed wielką wojną był przez kilka lat nauczycielem, to jednak patrzył na tę 
kwestię z perspektywy ministerialnej i otrzymywał dodatkowo instrukcje od 
marszałka. Zdaniem Piłsudskiego w szkołach powinno się nauczać języków 
nowożytnych kosztem klasycznych. Dotychczasowy model szkół średnich 
ogólnokształcących dzielił je na dwie kategorie: realne i klasyczne – w tych 
drugich, których było więcej, dominowały greka i łacina. 

Ponadto Piłsudski zwrócił uwagę na wychowanie fizyczne młodzieży, 
wtedy zwane ćwiczeniami cielesnymi albo gimnastyką. Co ciekawe, wpro-
wadzenie – jako przedmiotu obowiązkowego – ćwiczeń cielesnych spotkało 
się z dużym oporem rodziców i innych środowisk wychowawczych. Obu-
rzenie i  sprzeciw budziło to, że uczennice musiały się rozebrać do stroju 
gimnastycznego. Trzeba było dużego wysiłku pedagogów, by te nastroje 
uległy zmianie. Jednakże Piłsudski miał córki w wieku szkolnym, a  po-
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nadto patrzył przez pryzmat sprawności fizycznej chłopców – przyszłych 
żołnierzy – i doskonale zdawał sobie sprawę z konieczności wychowania 
fizycznego młodzieży.

Przemyślenia, a w konsekwencji działania marszałka szły w dwóch kie-
runkach: nadania odpowiedniej rangi przedmiotowi wychowanie fizyczne 
w szkołach – co oznaczało kształcenie nauczycieli – oraz tego, co byśmy 
dzisiaj określili jako stworzenie podstaw naukowych dla tej dziedziny nauki. 
Inną kwestią były treści tych zajęć w praktyce. 28 stycznia 1927 roku rozpo-
rządzeniem rządu (premierem był Piłsudski) powstała Rada Naukowa Wy-
chowania Fizycznego, na czele której stanął marszałek. Była agendą rządową 
i powstała pod patronatem Ministerstwa Spraw Wojskowych z udziałem 
przedstawicieli ministerstw: Oświaty i Spraw Wewnętrznych. Jej celem było 
koordynowanie działań i wypracowanie modelu wychowania fizycznego 
obejmującego młodzież nie tylko szkolną. Było to ważne forum wymiany 
doświadczeń oraz ustaleń dotyczących tego problemu. Piłsudski wyłożył 
tam swoje przemyślenia dotyczące wychowania fizycznego w szkole i poza 
nią. Jego zdaniem ten przedmiot posiada własną specyfikę, wobec czego 
nie może być prowadzony jak np. łacina. Przyjął koncepcję, nazwał ją in-
dywidualistyczną, która zmierzała do indywidualnej oceny każdego ucznia. 
Wymaganie indywidualizacji tyczy się specjalnie młodszych klas i młodszych 
dzieci. (...) Próba jakiegokolwiek upodobnienia wychowania fizycznego do 
programu łaciny, tzn. oparcia się na tym co było przed tym, żeby iść dalej, 
nie wytrzymuje zupełnie krytyki w zastosowaniu do dzieci młodszego wieku. 
Przyglądając się moim pannom, przyszedłem do przekonania, że z powodu 
silnego wzrostu, rozwoju siły, rozwoju użycia swych mięśni i swych nóżek, rok 
do roku nie jest podobny i dlatego trudno stosować te same metody, jakie się 
stosowało poprzednio. 

Marszałek uznał więc, że każdy uczeń ma określoną kondycję fizyczną 
i w zależności od niej, indywidualnie, powinien być rozliczany. Brzmi to 
bardzo nowocześnie. Piłsudski miał integralną wizję wychowania fizycznego, 
które – jego zdaniem – powinno obejmować także młodzież akademicką. 
Wprowadzenie obowiązku wychowania fizycznego uznawał za konieczne. 
Była to propozycja śmiała i w tamtym czasie niewykonalna, ponieważ 
uczelnie miały bardzo szeroki zakres autonomii i same decydowały, jakie 
przedmioty i w jakim wymiarze wprowadzić do programu studiów. Od razu 
pojawiły się głosy, wskazujące na nierealność propozycji marszałka, m.in. 
ze względu na brak terenów do budowy obiektów sportowych i brak kadry. 
Ale samo podniesienie tego problemu świadczy dobrze o wizji Piłsudskie-
go. Inne jego uwagi były dyskusyjne. Marszałek twierdził, iż wychowanie 
fizyczne w szkołach miejskich powinno być odmienne od tego w wiejskich. 
Skoro bowiem młodzież wiejska ma stały kontakt z pracą fizyczną, trzeba 
to uwzględnić w planowaniu zajęć. Jeden z dyskutantów, wybitny teoretyk 
i praktyk wychowania fizycznego młodzieży prof. Stanisław Ciechanowski 
zauważył, że nie zna takiego kraju w którym byłyby dwa programy naucza-
nia; osobno dla szkół miejskich i wiejskich.

Na marginesie dyskusji na forum Rady Naukowej WF Piłsudski (za życia 
marszałka odbyły się cztery posiedzenia; w trzech uczestniczył) poczynił 
uwagi dotyczące wychowania fizycznego i sportu w szerszym kontekście. 
Dostrzegł nową rolę sportu. Sport jest olbrzymim elementem propagando-
wym tzn. tym, które wychowanie fizyczne wszędzie bardzo silnie uwydatnia. 
Co interesujące, miał dystans do sportu wyczynowego. Chociaż lubił oglą-
dać zawody sportowe, zwłaszcza mecze piłkarskie, to jednak jego zdaniem 
uprawianie sportu jednostronnie rozwija organizm. Piłsudskiego przerażała 
wizja kobiety albo mężczyzny nieustannie trenujących. Przecież to może 
życie zbrzydzić. Można unieść się w stratosferę sportu i uważać, że zadaniem 
życia jest wyciągnąć jeszcze minutę, jeszcze milimetr. Ale ja nie mogę się nie 
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obawiać o tę dziewczynę w tak młodym wieku, gdy ją zrobiono znakomitą 
płotkarką i specem w płotkowaniu. Toż to koniec świata. Był przekonany, że 
przesada w uprawianiu sportu demoralizuje młodzież i negatywnie wpływa 
na jej zdrowie i psychikę. Było to o tyle dziwne, że przecież już w 1920 roku. 
jako naczelnik państwa objął patronat nad Polskim Komitetem Olimpijskim 
i przygotowaniami do letnich igrzysk olimpijskich w Antwerpii, na których 
to ostatecznie sportowcy polscy się nie pojawili z powodu wchodzącej w de-
cydującą fazę wojny z bolszewikami. Marszałek uważał, że najważniejszą 
kwestią jest nie sam sport, rozumiany jako wyspecjalizowana dyscyplina, 
ale masowe usportowienie młodzieży. Nazwał to „sportowaniem”. Młodzież 
powinna uprawiać sport dla podniesienia swojej kondycji fizycznej, a nie 
dla wyczynu.

W 1927 roku utworzono także Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego. Była to instytucja zhierarchizowana, funk-
cjonująca na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim, koordynująca 
działalność organizacji paramilitarnych i sportowych. Odegrała ogromną 
rolę w przygotowaniu paramilitarnym młodzieży z różnych środowisk. 
Oprócz czysto wojskowych aspektów prowadzono na szeroką skalę działal-
ność sportową, organizując biegi uliczne, przełajowe, marsze na orientację, 
zawody sportowe i inne. Wszystko to było zgodne z przemyśleniami mar-
szałka o „usportowieniu” młodzieży. Dodajmy, że w 1937 roku do programu 
szkół średnich został wprowadzony nowy obowiązkowy przedmiot – przy-
sposobienie wojskowe.

Sprawą pilną stało się kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego. 
Dotąd istniała duża dowolność w tej mierze. Nauczyciele kształcili się po-
czątkowo na kursach wychowania fizycznego; półrocznym i rocznym (1919, 
1920). Na dwóch uniwersytetach – Jagiellońskim i w Poznaniu – powstały 
specjalistyczne instytucje (studium WF), które przygotowywały kadry dla 
tego przedmiotu. Ale z reguły nauczyciele byli osobami przypadkowymi. 
Ktoś na przykład uczył robót ręcznych, więc mógł uczyć i ćwiczeń cielesnych, 
najczęściej ograniczających się do gimnastyki. Piłsudski jednak uważał, że 
wychowanie fizyczne jest odrębnym, posiadającym swoją specyfikę przed-
miotem i w związku z tym wymaga fachowego przygotowania. Tym bardziej 
że sprawa dotyczyła także wojska. 

W latach 1920-1929 w Poznaniu istniała Centralna Wojskowa Szkoła 
Gimnastyki i Sportów kształcąca instruktorów wychowania fizycznego dla 
armii. Piłsudski zatem podjął pewne kroki przygotowujące nowe spojrzenie 
na wychowanie fizyczne w szkołach i w wojsku. Najpierw powołano Radę 
Naukową WF. W jej skład weszli przedstawiciele trzech resortów: Spraw 
Wojskowych, Oświaty i Spraw Wewnętrznych. Na pierwszym posiedzeniu 
(1927) w obecności marszałka dyrektor SWSGiS dr Władysław Osmolski 
wysunął projekt powołania centralnej instytucji kształcącej nauczycieli 
wychowania fizycznego dla szkół wszystkich szczebli oraz instruktorów dla 
wojska. Ta propozycja spotkała się z aprobatą Piłsudskiego. Taka jest geneza 
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Placówka powstała w krót-
kim czasie. Szybko zawiązał się komitet budowy CIWF kierowany przez 
ministra spraw wewnętrznych gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego i przy-
stąpił do działania: kamień węgielny został położony 23 czerwca 1928 roku, 
a już 5 listopada następnego roku zakończono budowę obiektu. Pierwszym 
rokiem akademickim nowej uczelni był 1929/1930. Dyrektorem placówki 
został wspomniany dr Osmolski, który w tradycji warszawskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego figuruje jako jej pierwszy rektor. Powołano też 
radę konsultacyjną, w której skład weszli przedstawiciele ministerstw: Spraw 
Wewnętrznych, Oświaty i Spraw Wojskowych. Po śmierci marszałka CIWF 
przyjął jego imię, a w 1938 roku placówkę przekształcono w AWF Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i taka nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1939 
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roku AWF stała się w pełni uczelnią wyższą, nabyła prawo do kształcenia 
magistrów wychowania fizycznego.

Marszałek Piłsudski bardzo często bywa określany jako polityk dziewięt-
nastowieczny, nierozumiejący nowych czasów ani wyzwań, jakie one niosą. 
Poczynione tutaj uwagi świadczą jednak o czymś zupełnie innym. Piłsudski 
w sprawach oświatowych prezentował zdumiewająco nowoczesne stanowi-
sko uwzględniające wyzwania czasu oraz – przede wszystkim – możliwości 
ucznia.

Zbigniew Zaporowski

Krzesło marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
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KAROL PIASECKI

Za rok, 17 maja 2018 roku, minie sto lat od tragicznej śmierci Bronisława 
Piotra Piłsudskiego, starszego brata marszałka, wielkiego badacza i wielkiego 
człowieka. Wielkiego, choć nie do końca spełnionego. W ojczyźnie przez 
dłuższy czas niedocenianego, w okresie PRL-u nieomal zapomnianego 
(może raczej należałoby powiedzieć – przemilczanego), natomiast w świecie 
cenionego znawcy kultury Ajnów i Niwchów (Giliaków). W Polsce publi-
kacje o Bronisławie Piłsudski są jednak od lat 80. ubiegłego stulecia coraz 
częstsze i na tyle już właściwie liczne, że gdyby wymienić tylko najważniej-
sze, artykuł zamieniłby się w opracowanie bibliograficzne. Odbywają się 
poświęcone mu konferencje naukowe, odsłaniane są pomniki i tablice pa-
miątkowe, a Mennica Państwowa wydała dwuzłotową monetę z Bronisławem 
Piłsudskim. Co ciekawe, zainteresowanie jego postacią i dorobkiem wzrasta 
nie tylko w Polsce, ale i w Rosji oraz Japonii, choć w każdym przypadku 
przyczyny są nieco inne. W Polsce w tym czasie przewartościowaniu uległa 
ojczysta historia, a z nią także historia polskiej nauki. W rosyjskiej nauce też 
wiele zmieniło się na lepsze, w Japonii zaś problem ajnoski, ukrywany przez 
tyle lat, może być wreszcie publicznie debatowany.

Jednakże pomimo wieloletnich badań nad życiem i dorobkiem Bronisława 
Piłsudskiego, prowadzonych głównie przez Antoniego Kuczyńskiego i Al-
freda F. Majewicza, jego biografia wciąż zawiera niejasności i białe plamy. 
Z lektury opracowań, wspomnień, pamiętników i listów wyłania się obraz 
człowieka niezwykłego. Niezwykłego w swoich czasach, a z pewnością i dzi-
siaj. Z drugiej strony jego postać, życiorys, wreszcie droga naukowa są dosyć 
typowym przykładem modelu zesłańca-badacza. Jest bowiem Bronisław 
Piłsudski przedstawicielem dużej grupy Polaków, którzy zapisali się w hi-
storii badań ziem podbijanych przez imperium rosyjskie, badań geografii, 
geologii, przyrody, a przede wszystkim ludów zamieszkujących ziemie leżące 
na wschód od Uralu, określane w całości jako Syberia1.

Od końca XVIII wieku aż po wybuch I wojny światowej badania naukowe 
na Syberii i rosyjskiej Północy prowadzone były w dużej mierze przez zesłań-
ców, głównie polskich. Władze carskie starały się wykorzystać potencjał inte-
lektualny zsyłanych tam cudzoziemców (oczywiście nie wszystkich), a i dla 
nich samych aktywność umysłowa i organizacyjna była ważnym, a często 
jedynym sposobem na przetrwanie niewoli. Zesłańcy polityczni byli z reguły 
wykształceni, zwykle wszechstronnie zorientowani w postępach światowej 
nauki, a ponadto wychowani w duchu pracy organicznej.

Nic więc dziwnego, że Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, 
które zrzeszało światłych przedstawicieli rosyjskiej elity intelektualnej2, 
wykorzystywało badawcze pasje zesłańców do realizacji swych planów, w za-

1 Świetne opracowanie tego tematu, które jednak nie może być z oczywistych powodów uznane za wyczerpujący opis 
zesłańców-badaczy, stanowi książka Antoniego Kuczyńskiego Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia 
i sukces cywilizacyjny Polaków (Krzeszowice 2007).

2 Należy pamiętać, iż zarówno Imperatorska Akademia Nauk, jak i pozostałe rosyjskie towarzystwa naukowe bardzo 
długo składały się głównie z pracujących w Rosji cudzoziemców. Co też mogło mieć znaczenie dla polskich zesłańców. 
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mian pomagając im np. w złagodzeniu kar czy otrzymaniu ułaskawienia. Nie 
sposób ocenić, na ile decydenci towarzystwa kierowali się współczuciem dla 
zesłańców, a na ile patriotycznym poczuciem dbania o imperialne interesy. 
Choć brak było instytucjonalnych mechanizmów „naukowej eksploatacji” 
zsyłanych polskich intelektualistów, można sądzić, iż carski reżim realizujący 
politykę „oswajania” Syberii doceniał wagę tych działań. Za zasługi naukowe 
i organizacyjne wyroki łagodzono, skracano etc3. Nie możemy też oceniać 
pracy badawczej polskich zesłańców, której odbiorcą i beneficjentem był 
w końcu szeroko rozumiany carat, jako swego rodzaju kolaboracji z zaborcą. 
3 Zesłaniec Edward Piekarski, autor słownika języka jakuckiego, powołany został na burmistrza Jakucka! 

Źródło: Wikipedia/domena publiczna
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Kolaboracji jawnej, zakamuflowanej czy też „nieumyślnej”. Chęć rozwoju 
nauki, a więc tworzenia nowego lepszego świata, stanowiła dla wielu drogę 
ucieczki od beznadziejności zesłania. Nie bez znaczenia była pomoc, jaką 
wykształceni zesłańcy, sami potrzebujący przecież pomocy, nieśli miejscowej 
ludności jako lekarze4 czy też reprezentanci tubylców w kontaktach z carską 
administracją.

Bez wątpienia polscy badacze-zesłańcy poprzez swoje odkrycia i pracę na-
ukową w pewnym stopniu przyspieszyli ostateczny podbój Syberii. Podbój, 
który w rosyjskich i radzieckich źródłach nazywany jest „oswajaniem”, choć 
w rzeczywistości realizowany był on przemocą, przy wykorzystaniu metod 
zapożyczonych wprost ze średniowiecznego imperium mongolskiego. Warto 
o tym pamiętać. Tak jak i o tym, że część ludów Syberii i Północy wchodzą-
cych w skład imperium rosyjskiego jeszcze w XIX wieku stawiała zbrojny 
opór. Polscy zesłańcy byli świadomi losu podbijanych ludów i w miarę 
skromnych możliwości, wykorzystując swą wiedzę, pomagali krajowcom5. 
Okazywanie współczucia pokrzywdzonym było dla nich czymś naturalnym.

Biografia Bronisława Piłsudskiego6 w dużym stopniu wpisuje się w schemat 
typowy dla polskich zesłańców politycznych końca XIX wieku. Rozpoczy-
na ją patriotyczne wychowanie w rodzinie. Urodził się 2 listopada w 1866 
roku w Zułowie jako syn Józefa Piotra i Marii z Billewiczów Piłsudskich. 
Po pożarze w lipcu 1874 roku, w którym spłonął zułowski dwór, rodzina 
przeniosła się do Wilna. Tu we wrześniu 1877 roku Bronisław wraz z młod-
szym o rok bratem Józefem rozpoczynają naukę w gimnazjum. Bracia i ich 
koledzy zakładają samokształceniowe kółko „Spójnia”, aby poszerzać szkolną 
wiedzę o tematy, których program rządowego gimnazjum nastawionego na 
rusyfikację polskiej młodzieży nie obejmował, a wręcz ich zakazywał. Były to 
oczywiście historia Polski, jej kultura, najnowsze prądy społeczne i filozoficz-
ne. Władze szybko zlikwidowały tę organizację, a Bronisława relegowano7.

Po wyjeździe do Petersburga w roku 1886 Bronisław Piłsudski zdaje ma-
turę i wstępuje na uniwersytet (Wydział Prawa). Zostaje szybko wciągnięty 
w działalność konspiracyjną. W jego mieszkaniu spotyka się grupa przygo-
towująca zamach na cara Aleksandra III. Aresztowany 14 marca 1887 roku, 
zostaje skazany wraz z Aleksandrem Uljanowem na karę śmierci, zamienioną 
później na 15 lat katorgi (Uljanowa powieszono). Ich młodsi bracia Józef 
i Włodzimierz (Lenin) otrzymują niższe kary.

Zesłanie na Sachalin, będący wówczas miejscem ciężkiej katorgi, głównie 
dla kryminalistów8, było karą wyjątkowo dotkliwą. Zła sława tej „wyspy-
-więzienia” została opisana przez Antoniego Czechowa w książce Wyspa 
Sachalin wydanej w 1895 roku9. Bronisław Piłsudski początkowo pracuje 
jako drwal i cieśla. Szybko jednak jego wykształcenie zostaje wykorzystane 

4 Antoni Kuczyński w swej znakomitej antologii wspomnień zesłańców Ludy dalekie a bliskie (Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1989) przytacza za Wacławem Sieroszewskim opowieść, która doskonale ilustruje ten problem: 
gdy mieszkańcy wioski na północy Syberii dowiedzieli się, że odwiedzający ich jest Polakiem, przynosili do naprawy 
zepsutą broń, pytali o radę co do wędzenia i solenia ryb, żądali, abym uzdrawiał ich ślepców, leczył ich chore kobiety i nie 
wierzono, że tego wszystkiego uczynić nie mogę. „Wszakżeś ty Polak” – mówili Jukagirzy i Jakuci zdziwieni i dotknięci moją 
odmową. Polak według ich mniemania był to człowiek „ze złotymi palcami”, który wszystko wiedział i wszystko umiał.

5 Nie sposób oczywiście pominąć wątku Polaków służących jako ochotnicy w armii zaborczej (Bronisław Grąbczewski, 
Leon Barszczewski) bądź pracujących w służbie zdrowia (Julian Talko-Hryncewicz), którzy zasłużyli się w naukowym 
poznaniu ziem i ludów podbijanych przez carskie imperium. 

6 Brak dotychczas książkowego opracowania. Jedną z najpełniejszych biografii stanowi obszerny artykuł Antoniego 
Kuczyńskiego Bronisław Piłsudski (1866-1918) zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu, „Niepodległość 
i Pamięć”, 2015, 22/2 (50), ss. 7-93. Autora najważniejszego źródła tego opracowania proszę o wybaczenie tytułowego 
plagiatu.

7 Choć oczywiście mogło skończyć się znacznie gorzej, gdyby „Spójnia” rozwinęła swoją działalność. Wystarczy przypo-
mnieć historię filomatów i filaretów.

8 Wszystkie reżimy stosowały i stosują jako dodatkową formę represji osadzanie więźniów kryminalnych razem z poli-
tycznymi. 

9 Antoni Dybowski napisał jest to miejsce największej męki, jaką potrafi znieść człowiek wolny lub uwięziony (zob. 
A. Kuczyński: Bronisław Piłsudski..., dz. cyt.). Sachalińska katorga była jedną z najcięższych. Zesłano tu w sumie ponad 
30 tysięcy osób, w tym zaledwie 54 więźniów politycznych (głównie z „Narodnej Woli” i polskiego „Proletariatu”). 
Oprócz wspomnianej książki Czechowa traktuje o tym Sachalin – Katorga (1903) Własa Michajłowicza Doroszewicza 
oraz liczne artykuły opisujące nieludzkie warunki tam panujące. 
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w więziennej kancelarii, zaczyna też uczyć dzieci strażników10 i z polecenia 
władz prowadzi obserwacje meteorologiczne, budując nawet samodzielnie 
stację meteorologiczną11. Pracowitość, talenty i pogodne usposobienie Pił-
sudskiego sprawiają, że jest on traktowany łagodnie i może mieszkać poza 
kolonią karną. Ma też dużą swobodę w poruszaniu się. Umożliwia mu to 
kontakty z miejscową ludnością – Niwchami (Giliakami) i Ajnami.

Warto w tym kontekście zastanowić się nad sensem etykietki „amator”, 
wielokrotnie używanej w przypadku Piłsudskiego i wielu innych polskich 
badaczy-zesłańców. Większość autorów używa zresztą i innych określeń: 
genialny samouk, genialny amator, naukowiec (badacz) mimo woli, z przy-
padku etc. Jest tak dlatego, gdyż współcześnie wydaje się nie do pomyślenia, 
że ktoś, kto ma jedynie maturę (zresztą wielu zesłańców nie zdążyło jej zro-
bić), mógłby obecnie prowadzić badania naukowe. I to badania na wysokim, 
światowym poziomie, często pionierskie; że można bez studiów wyższych 
pisać poważne rozprawy, tworzyć nowe teorie. Dziewiętnastowieczny matu-
rzysta był nie tylko człowiekiem dosyć wszechstronnie wykształconym, ale 
i dojrzałym oraz w pełni samodzielnym. Niestety po kilkunastu latach zesła-
nia okazało się, że czasy się zmieniły i brak studiów stał się dla Bronisława 
Piłsudskiego powodem wielu problemów, przede wszystkim związanych ze 
zdobyciem pracy w ojczystym kraju12.

Zestawiając listę polskich zesłańców-badaczy, znajdziemy niewielu absol-
wentów uniwersytetów. Zdecydowana większość z nich nie zdążyła ukończyć 
ani gimnazjum, ani studiów, co nie przeszkadzało im w prowadzeniu badań 
naukowych na poziomie w pełni profesjonalnym. Nie bez powodu w tych 
czasach ucznia szkoły średniej nazywano studentem. Szeroka wiedza ogólna, 
jaką zdobywano w szkołach średnich w okresie zaborów, dawała możliwość 
zajmowania się wieloma dziedzinami. Nic więc dziwnego, że Bronisław Pił-
sudski gromadził nie tylko eksponaty etnograficzne, ale także i geologiczne, 
zajmował się meteorologią i antropologią.

Metoda badań prowadzonych przez Bronisława Piłsudskiego była na 
wskroś naukowa. Wykorzystywał on w miarę możliwości najnowsze wzorce, 
techniki i narzędzia badawcze. Wszędzie, gdziekolwiek się znalazł, szukał 
kontaktów z miejscowym środowiskiem naukowym. Zabiegał o spotkania 
z najwybitniejszymi specjalistami, odbywał kwerendy w miejscowych biblio-
tekach, zwiedzał muzea, skupiając się na ich organizacji, sposobach działania 
etc. Wyszukiwał nowinek, prowadził rozległą13 korespondencję naukową. 
Jego działalność była planowa i systematyczna.

Aby poznać kulturę Ajnów, nauczył się ich języka, który zresztą opanował 
nieomal perfekcyjnie14. Mieszkał z nimi, w końcu ożenił się z Ajnoską15. 
A przecież inni etnolodzy terenowi, i to działający długo po nim, ciągle 
korzystali jeszcze z pośrednictwa tłumaczy i prowadzili badania w sposób 
powielający dawne kolonialne relacje pomiędzy Białym a Dzikim. We 
wszystkich zaś przekazach dotyczących Bronisława Piłsudskiego na czoło 
wysuwają się takie jego cechy, jak niesłychana łatwość nawiązywania kon-
taktów międzyludzkich, życzliwość, dobroduszność czy pogoda ducha. Od 
początku pomagały mu one przetrwać zesłanie. Tym to właśnie przymiotom 
10 A. Kuczyński: Bronisław Piłsudski..., dz. cyt. Jeden z pierwszych polskich zesłańców – Maurycy Beniowski także udzielał 

korepetycji dzieciom naczelnika podczas swego zesłania na Kamczatce. I jako pierwszy spisał niewielki słownik języka 
Itelmenów!

11 Opisują to Władysław Łatyszew i Zbigniew Wójciak w tekście Przyrodnicze początki działalności naukowej Bronisława 
Piłsudskiego na katordze sachalińskiej („Niepodległość i Pamięć”, 1996, nr 6, ss. 113-120). 

12 Kto wie, czy nie było to jedną z przyczyn pogłębiającej się depresji, która w końcu doprowadziła go do samobójczej 
śmierci.

13 Trzeba pamiętać o ograniczeniach związanych ze statusem zesłańca i diametralnie odmiennym od dzisiejszej komuni-
kacji internetowej funkcjonowaniem ówczesnej poczty.

14 Zdolności językowe Piłsudskiego potwierdza fakt, iż znał biegle nie tylko rosyjski, ale też francuski, niemiecki i angielski.
15 Nie należy oczywiście sądzić, iż ożenił się w celu ułatwienia sobie kontaktów z Ajnami. Bez wątpienia był ze swą ajnoską 

żoną związany uczuciowo, o czym świadczą relacje rodzinne przekazywane przez jego potomków mieszkających obecnie 
w Japonii. Gdy jesienią 1905 roku wrócił z Japonii, aby zabrać dziecko i żonę będącą w zaawansowanej ciąży i uciec 
z nimi z Rosji, ajnowska rodzina nie zgodziła się na wyjazd brzemiennej Shinhinchou. 
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charakteru, a nie np. socjotechnicznej zdolności manipulowania ludźmi, 
zawdzięcza również swoją wyjątkową pozycję w sachalińskiej kolonii karnej. 
Bronisław Piłsudski doskonale rozumiał i doceniał zastosowanie nowocze-
snych metod dokumentacji, które dziś nazywamy audiowizualnymi. Wyko-
nał samodzielnie kilkaset fotografii16, będących obecnie niezwykle cennym 
materiałem źródłowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje pionierskie 
wykorzystanie przez niego fonografu Edisona do utrwalania ajnoskiego 
folkloru. Szacuje się, że nagrał około stu wałków z pieśniami i tekstami, 
które zapomniane przeleżały pół wieku na strychu jednego z zakopiańskich 
domów i tylko dzięki zaangażowaniu wielu badaczy z Polski i Japonii udało 
się je odczytać17.

Należy pamiętać, iż Piłsudski realizował badania przy użyciu minimalnych 
nakładów, borykając się z trudnościami codziennego życia i ograniczeniami 
wynikającymi ze statusu zesłańca18. Często prowadził badania na własny 
koszt. Doskonale zdawał sobie sprawę z naukowej wartości swej pracy 
i zabiegał o właściwą jej ocenę. Miał poczucie własnej wartości i rangi tego, 
co robi. Choć był człowiekiem niezwykle skromnym, to z pewnością nie 
zakompleksionym.

Zesłano go na Sachalin. Wyspa ta w XIX wieku była przedmiotem kolo-
nialnej rywalizacji Rosji i Japonii. Prawdopodobnie już w 1640 roku Kozak 
Iwan Moskwitin podczas rejsu na południe Morza Ochockiego wpłynął na 
wody Amurskiego Limanu19, później po opanowaniu Kamczatki Rosjanie 
bywali tam częściej. Ale i Japończycy, którzy od XVII wieku podejmują 
próby opanowania zamieszkałej przez Ajnów wyspy Hokkaido są także za-
interesowani Sachalinem. Wiadomo, że już w 1636 roku japońskie władze 
Hokkaido20 wysłały tam ekspedycję, a w latach 1785-1792 Japończyk Mogam 
Tokunai wykonał topograficzne zdjęcia południowego Sachalinu21. Wyspę 
badały też dwie ekspedycje dookoła świata: Jeana François de La Pérouse’a 
(1787) i Iwana Kruzenszterna (1804)22.

W rywalizacji o Sachalin i Wyspy Kurylskie przewagę początkowo mieli 
Rosjanie, po wygranej w 1905 roku wojnie japońsko-rosyjskiej – Japończy-
cy, a po II wojnie światowej znowu Rosjanie. Niestety Ajnowie – rdzenni 
mieszkańcy Sachalinu i Wysp Kurylskich – stali się poniekąd zakładnikami 
tej rywalizacji. Dotyczyło to także potomków Piłsudskiego, których ewa-
kuowano z pozostałymi sachalińskimi Ajnami w 1945 roku, krótko przed 
upadkiem Japonii, na Hokkaido.

Sachalin zamieszkiwali Orokowie (Oroczoni), Niwchowie i Ajnowie. 
Pierwsi należą do ludów tungusko-mandżurskich. Dziś są już grupą wy-
mierającą (ok. 200 osób pod koniec XX wieku), żyjącą z łowiectwa i wypasu 
reniferów. Natomiast Niwchowie, czyli Giliacy (u Piłsudskiego – Gilacy), 
to obecnie nieliczny lud (jeszcze w połowie XX wieku było ich ok. 4 tys.) 
zamieszkujący ujście Amuru i północny Sachalin. Ich język jest językiem 

16 Do dziś zachowało się około 300.
17 Historię tych wałków przedstawili: J. Banczerowski, Zapisy fonograficzne Ajnów, „Biuletyn Fonograficzny, 1964, nr 6, 

i A. Kuczyński, Syberyjskie szlaki, Wrocław 1972. Wałki przekopiowano dzięki japońskim specjalistom i odczytano przy 
użyciu techniki laserowej z pomocą firmy SONY. 

18 Trzeba pamiętać, iż przełom XIX/XX wieku to czasy wielkich badawczych wypraw kolonialnych, dysponujących dużymi 
budżetami, doskonałym wyposażeniem, rozbudowanym personelem, ochroną etc. Natomiast polscy badacze-zesłańcy 
realizowali w tym czasie na Syberii i Północy swe nie mniej ambitne programy naukowe samotnie lub w niewielkich 
zespołach, dysponując skromnym budżetem lub prowadząc je wręcz na własny koszt.

19 Wbrew swej nazwie to nie jezioro ani ujściowy fragment rzeki Amur, ale północna część systemu cieśnin oddzielających 
południkowo rozciągnięty (948 km dł.) Sachalin od kontynentu azjatyckiego. Na północy Amurski Liman zwęża się do 
ok. 20 km, na południu poniżej 10 km. Jeśli Moskwitin wpłynął w liman, to po lewej stronie musiał widzieć Sachalin.

20 Japońska władza na Hokkaido była w dużym stopniu jedynie nominalna, bowiem większość wybrzeży tej wyspy oraz 
całość jej wnętrza kontrolowali do końca XIX wieku Ajnowie (zob. A. F. Majewicz: Dzieje i wierzenia Ajnów. Poznań 
1991).

21 Japońskie poznawanie Sachalinu opisują Iosif Petrovič Magidovič i Vadim Iosifovič Magidovič w pięciotomowej mo-
nografii Očerki po istorii geografičeskich otkrytij (Moskva 1984, t. 4, ss. 172-173). 

22 Ta druga dostarczyła cennych materiałów o charakterze etnograficznym, w większości dotyczących Ajnów (zob. Vokrug 
sveta s Kruzenšternom. Red. A. V. Kruzenštern, O. M. Fedorova. Sankt Peterburg 2005).
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izolowanym23 i podobnie jak ajnoskiego używa go już tylko starsze pokole-
nie. Niwchowie tradycyjnie zajmowali się rybołówstwem i połowem ssaków 
morskich24. W ich strukturze antropologicznej widoczny jest wpływ ajnoski, 
choć zasadniczo reprezentują oni żółtą odmianę.

Najbardziej zagadkową grupę spośród tych trzech ludów stanowią Ajno-
wie. Są oni podwójnym izolatem: antropologicznym i językowym. Według 
Polskiej Szkoły Antropologicznej „element ajnuidalny” jest archaiczną 
formą odmiany białej25. Najliczniejszy wśród Ajnów, rzadziej występuje 
jako domieszka u sąsiednich ludów, ponadto spotykany jest w strukturze 
antropologicznej Aleutów i Indian Ameryki Północnej, zwłaszcza Północ-
no-Zachodniego Wybrzeża i Kalifornii26, oraz w populacjach andyjskich27. 
W  świetle słynnego ajnuidalnego znaleziska z Kennweck na pograniczu 
USA i Kanady (stan Waszyngton, 7 tys. lat p. n. e.) należy liczyć się z tym, iż 
element ten uformował się w Ameryce wśród archaicznych, tzw. protomor-
ficznych, form białej odmiany, które wraz z archaicznymi formami żółtymi 
zasiedliły Amerykę od strony Azji. Następnie, już w holocenie, ajnuidzi 
przewędrowali z Ameryki w najbliższe rejony azjatyckie, skąd ostatecznie 
zostali wyparci do refugiów, jakie stanowiły Kuryle i Archipelag Japoński28.

Historia etniczna Ajnów jest nie do końca jasna, a ich pierwotny zasięg 
trudny do ustalenia. W wieku XVII obejmował on Hokkaido i Kuryle, i być 
może południowy kraniec Kamczatki29. W wieku XVIII zamieszkiwali także 
południową część Sachalinu, gdzie mieliby pojawić się dopiero w XV-XVII 
wieku30. Japończycy w trakcie podboju archipelagu nazwanego później ich 
imieniem zepchnęli przodków dzisiejszych Ajnów na północ, część daw-
nej ludności przesiedlili, zaś część wojowników ajnoskich przekształcili 
w specjalną formację, która w końcu przeobraziła się w kastę samurajów31. 
Kiedy po nastaniu epoki Mejdżi Japonia zrywała z polityką izolacjonizmu 
i dokonała podboju Hokkaido, Ajnowie próbowali walczyć o niepodległość. 
Pokonani, zostali skazani na zapomnienie. Jeszcze do niedawna dyskrymino-

23 Tzn. niezaliczanym do żadnej rodziny językowej; dla którego nie wykazano żadnych języków pokrewnych. Obecność 
w tym regionie aż dwóch izolowanych języków wyraźnie wskazuje na refugialny charakter tutejszej ludności (por. 
A. F. Majewicz: Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa 1989). 

24 Ogromne zasługi w badaniu etnografii i antropologii Niwchów i Oroczonów położył polski etnolog Stanisław 
Poniatowski, który w 1914 roku prowadził badania w Kraju Nadamurskim (S. Poniatowski: Dziennik wyprawy (do kraju 
Goldów i Oroczonów w 1914 roku), „Lud”, 1964-1965, vol. 36, cz. I, ss. 32-68; F. Wokroj: Ludność Nadamurska w świetle 
antropologicznych materiałów Stanisława Poniatowskiego, „Lud”, 1964-1965, vol. 50, cz. I, ss. 121-184) i zebrał niezwykle 
cenne materiały (por. S. Skowron-Markowska: Digitalizacja kolekcji materiałów Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Oddział we Wrocławiu), „Etnografia Nowa”, 2014, nr 6, ss. 171-177).

25 Porównaj: T. Henzel, I. Michalski: Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego, 
„Przegląd Antropologiczny”, 1955, vol. 21, nr 2, ss. 537-662. Współcześnie większość badaczy, tak jak Alexander 
G. Kozintsev (Ainu origins in the light of modern physical anthropology, „Homo”, vol. 44/2, ss. 105-127) traktujący Ajnów 
jako spadkobierców neolitycznych mieszkańców Wysp Japońskich, pozostawia bez odpowiedzi pytanie o ich odmianową 
(rasową) przynależność, ograniczając się do stwierdzenia, iż nie są oni typowymi przedstawicielami odmiany żółtej, 
tj. wg obowiązującej nomenklatury nie są oni mongoloidami.

26 Edward W. Gifford w pracy Californian anthropometry (Berkeley1926) zamieścił zdjęcia kalifornijskich Indian, którzy 
reprezentują czysto ajnuidalny typ!

27 Udział elementu ajnuidalnego w strukturze antropologicznej ludności Peru omawia Andrzej Wierciński w artykule 
Racial taxonomy of some past and living populations of Peru („Wiadomości Archeologiczne”, 1975, vol. 40, ss. 441-456), 
szerzej na całym kontynencie: K. Piasecki, Formacje paleoindiańskie na obszarze środkowych Andów a zasiedlenie 
Ameryki, „Światowit”, 1999, vol. 1 (42), fasc. A, ss. 116-131. Kwestię struktury antropologicznej dawnych Amerindian 
omawia K. Piasecki: The origin and anthropological structure of prehispanic Amerindians: Selected questions, „Ethnologia 
Polona”, 1993, 19, ss. 155-180.

28 Teza ta jest też omówiona w innych artykułach tego autora (Indianie w Azji?, „Archeologia Żywa”, 2002, nr 1(20), 
ss. 28-33, oraz Zasiedlanie Ameryki (w:) Przez granice czasu. Red. A. Buko, W. Duczko. Pułtusk 2008, ss. 515-539). 
Niektóre koncepcje wiążą Ajnów z Aborygenami Australii. Co ciekawe, prócz argumentów natury biologicznej (por. 
J. B. Birdsell: The problem of the early peopling of the Americas viewed from Asia (w:) The physical anthropology of the 
American Indian. William S. Laughlin, ed., New York 1949, ss. 1-68 + appendix) pojawiają się także etnograficzne, np. 
australijskie odpowiedniki ajnoskich pałeczek ofiarnych inau, które opisuje Leonhard Adam w artykule A paralel between 
certain ritual objets of the Ainu and the Australian Aborgines w materiałach „VIe Congrés International des Sciences 
Anthropologiques et Ethnologiques” (Paris 1963, ss. 9-13).

29 Obecność Ajnów na Kamczatce bliżej omawia A. B. Sperakowskij w artykule Drevnee pogrebenie na o. Šikotan i problema 
etnogeneaz ajnov („Sovetskaja Etnografija”, 1989, 5, ss. 50-63).

30 Por. R. V. Kozyrieva: Drevnij Sachalin. Leningrad 1967. Natomiast wg Lwa Szternberga, towarzysza sachalińskiej zsyłki 
Bronisława Piłsudskiego, dzięki któremu otrzymał posadę kustosza we Władywostoku, część Ajnów zajmująca się 
wymianą handlową z kontynentem osiadła nawet na azjatyckim brzegu Cieśniny Tatarskiej (L. J. Šternberg: Giljaki, 
oroči, gol’dy, negidal’cy, ajny. Chabarovsk 1933). 

31 W oczywisty sposób historiografia japońska, mitologizując samurajów, starannie zatarła ich pochodzenie. Badania 
antropologiczne wykazały, że przynajmniej część samurajów miała ajnoskie korzenie (J. Ferrara: La déception des 
samourais, „Science et Vie”, 1989, nr 864, ss. 26-28).
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wani, wegetowali zepchnięci poza margines społeczny. Obecnie ich sytuacja 
stopniowo ulega poprawie32.

Ustalenie zmian liczebności Ajnów jest utrudnione przez politykę władz 
japońskich, które przez całe lata po drugiej wojnie nie wykazywały w ogóle 
ich istnienia (choć spis w 1923 roku wykazał 15 461 Ajnów). Nie wiemy, ilu 
Ajnów zamieszkiwało Kuryle przed opanowaniem tych wysp przez Rosjan 
i Japończyków. W 1884 roku przesiedlono ostatnich 97 na Shikotan33, w roku 
1913 było ich tylko 57, a w końcu wymarli doszczętnie34. Liczebność ajnoskiej 
ludności na Sachalinie, szacowana w 1868 roku na ok. 3 tys. osób, zmalała 
w 1897 roku do 1442 osób, a na początku XX wieku Bronisław Piłsudski 
ocenił ją na 1360. W roku 1908 było ich 1597, w 1939 roku w japońskiej po-
łudniowej części wyspy żyło 1263 Ajnów, a w 1935 w radzieckiej, północnej 
było zaledwie 20-30. Obecnie liczebność ludności ajnoskiego pochodzenia 
szacowana jest na 30-50 tysięcy osób35, zdecydowana większość z nich utra-
ciła jednak świadomość etniczną.

Problem ajnoski, który żywo zajmował antropologów, językoznawców 
i etnologów na przełomie XIX i XX wieku, po wojnie japońsko-rosyjskiej stał 
się częścią trwającego po dziś dzień konfliktu właściwie uniemożliwiającego 
badania naukowe. Stąd też materiały zebrane przez Bronisława Piłsudskiego 
są tak cenne dla nauki. A także dla samych Ajnów, którzy po latach zapo-
mnienia i dyskryminacyjnej polityki władz japońskich przeżywają obecnie 
swego rodzaju „odrodzenie narodowe”. Niestety ich depopulacja i akulturacja 
zaszły już tak daleko, że Ajnowie są w większym stopniu atrakcją turystyczną 
niż dumnym narodem, który do XX wieku stawiał zbrojny opór cesarstwu 
japońskiemu.

Jak widać, Bronisław Piłsudski trafił okrutnym zrządzeniem losu na wyspę, 
na której żył wówczas jeden z najbardziej intrygujących ludów świata. Wkład 
Polaka w jego poznanie jest ogromny, a sposób, w jaki realizował badania 
nad kulturą Ajnów, zasługuje na uznanie. Nic więc dziwnego, że dla Ajnów 
jest on nie tylko wielkim uczonym, ale także wielkim bohaterem.

Pierwsze kontakty Bronisława Piłsudskiego z rdzennymi mieszkańcami 
Sachalinu: Ajnami, później także z Niwchami (Giljakami) i Oroczonami, 
datowane są na rok 1896. Początkowo gromadzi on różne obiekty etnogra-
ficzne, potem kolekcje dla muzeum chabarowskiego i sachalińskiego. Po 
zwolnieniu z katorgi w roku 1897 zostaje „posieleńcem” w Rykowskoje na 
Sachalinie, a w 1898 roku dzięki Towarzystwu Poznania Kraju Amurskie-
go36 Piłsudski zostaje przeniesiony do Władywostoku, gdzie pracuje jako 
kolekcjoner i konserwator w miejscowym muzeum37. Z jego wszystkich 
późniejszych działań wynika, że muzealnictwo etnograficzne uważał za nie-
zwykle istotne dla rozwoju etnologii38. Gdy tylko mógł, odwiedzał muzea, 
szczególnie interesując się ich działami etnograficznymi39.

Ale najważniejsze jego osiągnięcia związane z poznaniem języka i kultury 
mieszkańców Sachalinu pochodzą z okresu od lipca 1902 do czerwca 1905 
roku40, kiedy to z polecenia Akademii Nauk i Cesarskiego Rosyjskiego To-
warzystwa Geograficznego odbywa podróże po Sachalinie. Dwukrotnie też 

32 Historię Ajnów opisuje pokrótce Alfred F. Majewicz w książce Dzieje i wierzenia Ajnów (Poznań 1991).
33 Największa wyspa w grupie Małych Kuryli (182 km2), leżąca stosunkowo blisko Hokkaido (75 km).
34 M. F. Łukaniewicz: Ajnowie. Mps pracy magisterskiej. Warszawa 2002, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
35 Ze względu na silną metysyzację z Japończykami i powszechną akulturację ustalenie dokładnej liczby jest niemożliwe.
36 Jego prezesem był etnograf Lew Szternberg, później współpracownik i przyjaciel Bronisława Piłsudskiego.
37 Pisze o tym Z. Wójcik: Bronisława Piłsudskiego działalność muzealna na Dalekim Wschodzie, „Etnografia Nowa”, 2014, 

nr 6, ss. 193-204.
38 Zob. Jerzy M. Roszkowski: Związki Bronisława Piłsudskiego z Podtatrzem i Muzeum Tatrzańskim (1906-1914), 

„Etnografia Nowa”, 2014, nr 6; Z. Wójcik: Bronisława Piłsudskiego..., dz. cyt.
39 Zob. B. Pasierb: Nieznane teksty Bronisława Piłsudskiego. Doświadczenia własne i innych w muzealnictwie etnograficznym, 

„Wrocławskie Studia Wschodnie”, 2008, nr 12, ss. 233-272.
40 Por. A. Kuczyński: Bronisława Piłsudskiego droga do etnografii, „Lud”, 1991, t. 74, ss. 143-174.
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wyjeżdża do Japonii w celu badania tamtejszych Ajnów (drugi raz w składzie 
ekspedycji Wacława Sieroszewskiego41).

Gdy wybucha wojna rosyjsko-japońska, Bronisław opuszcza Japonię i po-
przez Stany Zjednoczone wyjeżdża do Europy. Podczas pobytu w Ameryce 
zwiedza muzea i nawiązuje kontakty naukowe. Wraca do kraju i osiada 
w Galicji. W 1906 roku w Zakopanem spotyka się z bratem. Po powrocie 
mieszka początkowo we Lwowie, potem w Krakowie i Zakopanem, często 
zresztą podróżując za granicę. We Lwowie korzysta z pomocy innego byłe-
go zesłańca, słynnego badacza Bajkału i Wysp Komandorskich – profesora 
Benedykta Dybowskiego.

Dzięki staraniom profesora Jana Rozwadowskiego wydaje w Krakowie 
w 1912 roku swą podstawową pracę Materials for the Study of the Ainu lan-
guage and Folklore42. Aby zdobyć stopień naukowy niezbędny do uzyskania 
etatu na uczelni, opracował niezwykle ambitny program badawczy folkloru 
polskiego Podtatrza, włączył się w projekt tworzenia Muzeum Tatrzańskie-
go43, założył Sekcję Ludoznawczą Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, był 
też inicjatorem utworzenia czasopisma naukowego poświęconego Tatrom44. 
Rozmach i profesjonalizm planów badawczych Bronisława Piłsudskiego 
jest imponujący. Zderzyły się one z trudną powojenną rzeczywistością, śro-
dowiskowymi animozjami i chorobą, a później śmiercią jego drugiej żony. 
Wszystko to źle wypłynęło na jego zdrowie i psychikę.

Gdy wybucha I wojna światowa, Bronisław Piłsudski w obawie przed 
kłopotami wynikającymi z politycznego i militarnego zaangażowania Józefa 
wyjeżdża w listopadzie do Wiednia, skąd po uzyskaniu paszportu austriac-
kiego kieruje się do Szwajcarii. Nie udaje mu się jednak uniknąć uwikłania w 
politykę. Naczelny Komitet Narodowy powierzył mu tajną misję. W Szwaj-
carii uczestniczy w pracach nad encyklopedią wiedzy o Polsce; działał też 
w  powołanym w 1917 roku w Paryżu Komitecie Narodowym Polskim. 
W tym czasie nasilają się jego kłopoty zdrowotne oraz dają we znaki rozterki 
duchowe wywołane nadziejami, które prawicowe środowisko emigracyjne 
wiąże z nim jako bratem Józefa. Wszystko to prowadzi do depresji i tragicz-
nej śmierci. Bronisław Piłsudski tonie 17 maja 1918 roku w Sekwanie. Jego 
zwłoki identyfikują hrabia Władysław Zamoyski45 i Władysław Mickiewicz46.

Karol Piasecki

Łęgi, 4 października 2017 r.

41 O tym, jak bardzo powiązane były ze sobą losy polskich zesłańców, świadczy życie Wacława Sieroszewskiego (1858-
1945), wielkiego badacz Jakutów, autora m.in. pracy 12 lat w krainie Jakutów, który z owej wyprawy wrócił przez Koreę 
do kraju, włączył się w walkę niepodległościową, zostając bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego! 

42 Bibliografię jego prac zawiera publikacja Alfreda F. Majewicza Bibliography of Works by Bronisław Piłsudski. For the 
Edition of the Collected Workes of Bronisław Piłsudski (Poznań 1990). Inicjatywa opracowania całości materiałów 
Piłsudskiego powstała już w okresie międzywojennym (pisze o tym A. Kuczyński, dz. cyt., ss. 144-145). Ostatecznie 
dzięki zaangażowaniu obu największych znawców jego działalności, profesorów Antoniego Kuczyńskiego i Alfreda 
F. Majewicza, wydawnictwo Mouton de Gruyter rozpoczęło w 1998 roku edycję dzieł wszystkich pod redakcją wspo-
mnianego Alfreda F. Majewicza. 

43 Działalność Bronisława Piłsudskiego w tym zakresie omawia Jerzy M. Roszkowski (Związki Bronisława Piłsudskiego..., 
dz. cyt., ss. 227-251).

44 Pierwszy numer „Rocznika Tatrzańskiego”, którego redakcję Piłsudski ukończył w roku 1914, ze względu na wybuch 
I wojny światowej ukazuje się dopiero w 1926 roku.

45 Hrabia Władysław Zamoyski, właściciel dóbr zakopiańskich, wielokrotnie pomagał Bronisławowi Piłsudskiemu, 
m.in. Piłsudski był rezydentem w Kuźnicach i to właśnie Zamoyski sfinansował prace nad pierwszym „Rocznikiem 
Tatrzańskim” (por. S. Sierpowski: Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim, „Pamiętnik Biblioteki 
Kórnickiej”, 2005, t. 27, Kórnik 2005, ss. 29-52).

46 Władysława Mickiewicza, syna poety, poznał Piłsudski podczas swej działalności w Paryżu, w Komitecie Narodowym 
Polskim.
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MONIKA SZABŁOWSKA-ZAREMBA

Kultura żydowska na ziemiach polskich powstawała w trzech językach: he-
brajskim, jidysz i polskim. Jak zaznaczył znakomity badacz Chone Shmeruk, 
nie można omówić pełnego kształtu tej kultury, nie poznając jej wytworów 
na wszystkich trzech polach równolegle1. Jednak czasem zdarza się, że badacz 
zatrzymuje się na jednym obszarze językowym, gdyż dokładniejsze studia 
wymagają wielu lat pracy. Praca nad tematem, który wybrałam (i wszelkimi 
pokrewnymi zagadnieniami) ma dwie specyficzne cechy. Po pierwsze: oparta 
być musi na licznych kwerendach w różnych miejscach w świecie, bowiem 
prasa żydowska z powodu ogromu zniszczeń w wyniku drugiej wojny świa-
towej jest rozproszona i niekompletna. Po drugie – prasa ta zawiera tak dużo 
informacji z różnych dziedzin życia, że niezbędna jest selekcja zagadnień 
przeznaczonych do opisu. Łączy też w sobie owa praca elementy przynależne 
do badań prasoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, histo-
rycznych, społecznych i politycznych. Odczytane informacje wymagają we-
ryfikacji, gdyż w momencie powstania były one nie tylko lustrem nastrojów 
panujących w danej społeczności, lecz i dokumentowały specyfikę narracji 
świadomie budowanej w mediach.

Przedmiotem moich badań jest prasa syjonistyczna lub prosyjonistyczna. 
Fascynuje mnie bowiem ów moment, w którym w narodzie żydowskim obu-
dziła się nadzieja na budowę nowego państwa i nagle okazało się, że w Polsce 
żyje spora grupa Żydów, którzy nie znają języka jidysz ani hebrajskiego, a za-
tem jedynie w języku polskim można ich pozyskać dla idei syjonistycznych. 
Poza tym elita żydowska chciała też otworzyć się na odbiorcę polskiego, 
pokazać mu dzięki prasie, że polska kultura, historia i współczesność nie 
są Żydom obce. Co więcej, na łamach gazet publikowano wiele przekładów 
z literatury jidysz czy hebrajskiej, by w ten sposób zaprezentować Polakom 
bogactwo swojej sztuki2. Tam też miejsce szczególne zajęli młodzi twórcy 
określani mianem pisarzy polsko-żydowskich, gdyż o żydowskiej tożsamości 
mówili w języku polskim3.

1 Ch. Shmeruk: Hebrajska – jidysz – polska. Trójjęzyczna kultura żydowska. Tłum. M. Adamczyk-Garbowska. „Cwiszn” 
2011, nr 1/2, ss. 21-33. Zob. więcej m.in. M. Fuks: Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939. Warszawa 1979; M. C. 
Steinlauf: The Polish-Jewish Daily Press. „Polin” 1987, ss. 219-245; K. Steffen: Jüdische Polonität. Ethnizität und Nation im 
Spiegel der polnischsprachigen jüdischen Presse 1918-1939. Göttingen 2004; Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej 
na ziemiach polskich (XIX-XX w.). Red. J. Nalewajko-Kulikov, współpr. G. P. Bąbiak, A. J. Cieślikowa. Warszawa 2012; 
Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości. Red. A. Karczewska, S. J. Żurek. Lublin 2016.

2 Więcej zob. A. Landau-Czajka: Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej. 
Warszawa 2015; E. Prokop-Janiec: Szolem Alejchem i publiczność polsko-żydowska (w:) tejżе: Pogranicze polsko-żydowskie. 
Topografie i teksty. Kraków 2013, ss. 249-265; M. Szabłowska-Zaremba: O polsko-żydowskich kontaktach literackich na 
łamach „Naszego Przeglądu” w latach 1923-1939 (w:) Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch prze-
strzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku. Red. M. Szabłowska-Zaremba, B. Walęciuk-Dejneka. Lublin 2013, ss. 223-
249; tejże: Portrety pisarzy jidysz na łamach prasy polsko-żydowskiej 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne” 2016, nr 1, 
ss. 75-89.

3 E. Prokop-Janiec: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków 1992; 
S.  J. Żurek: Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego. 
Lublin 2011.
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W tym szkicu chciałabym tylko wskazać na pewne aspekty związane ze 
sposobem przedstawienia na łamach międzywojennej polskojęzycznej prasy 
żydowskiej postaci Józefa Piłsudskiego. Bardzo interesująco zagadnienie to 
zaprezentowała Monika Adamczyk-Garbowska w pracy Marszałek Piłsudski 
w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, 
Isaac Bashevis Singer i inni)4. Autorka dołączyła przedruki artykułów opu-
blikowanych na łamach „Naszego Przeglądu”5 w maju 1935 roku po śmierci 
marszałka, a także przetłumaczyła nieznaną dotąd polskojęzycznemu odbiorcy 
wypowiedź Singera. Moje rozważania stanowią dopełnienie uwag sformułowa-
nych przez Monikę Adamczyk-Garbowską i odsłaniają kolejne warianty tego 
szczególnego stosunku dziennikarzy żydowskich do Piłsudskiego. Materiał 
źródłowy czerpię z gazet syjonistycznych i prosyjonistycznych, z jednym wy-
jątkiem, jakim jest pismo „Nasza Jutrzenka”6, które do początków lat 30. miało 
charakter asymilatorski. Wydaje mi się jednak, że w wyniku rozgrywających się 
w Europie wydarzeń jego profil uległ zmianie, gdyż drukowano w nim coraz 
więcej artykułów ściśle związanych z kulturą oraz tradycją żydowską.

Portret marszałka w prasie dla dzieci
W latach 20. i 30. XX wieku szybko rozwijały się kierunki pedagogiczne 

oraz psychologiczne związane z edukacją dziecka. Wobec rosnącego zainte-
resowania wychowaniem najmłodszych nie pozostała obojętna elita żydow-
ska. Zaczęto drukować pisma adresowane do dzieci oraz młodzieży, jak np. 
„Nasza Jutrzenka”, „Mały Przegląd”7, „Okienko na Świat”8 czy „Dzienniczek 
dla Dzieci i Młodzieży”9. Miały one przeróżną formę. Były wśród nich gazetki 
szkolne, dodatki do wielonakładowych dzienników czy autonomiczne perio-
dyki. Wydawano również pisma dla nauczycieli, pedagogów bądź rodziców, 
poświęcone m.in. metodom wychowania10. Dorośli zdali sobie sprawę z rangi 
krzewienia określonych zasad moralnych oraz społecznych wśród młodzieży. 
Prasa stała się jednym z narzędzi wykorzystywanych do realizacji tego celu. 
Na łamach czasopism pojawiała się zatem literatura adekwatna do wieku 
czytelników, drukowano dzieła klasyków, powieści współczesne, jak i utwo-
ry tworzone przez dzieci. We wspomnianych pismach znajdziemy szarady, 
zagadki, poradniki oraz artykuły popularnonaukowe. Oprócz tego druko-
wano też teksty dotyczące polityki. Postać Józefa Piłsudskiego była zwykle 
przywoływana dwukrotnie w ciągu roku, a od maja 1935 roku – trzykrotnie. 
Pierwszą okazję stanowił dzień imienin marszałka. Drukowano wtedy szkice, 
dramy oraz wierszyki sławiące wodza:

Żyj, żyj, sto lat Naczelniku,
Ty następco Kościuszkowy!
Biją dłonie w tak okrzyku,
Z czcią się chylą siwe głowy!

4 M. Adamczyk-Garbowska: Marszałek Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer 
Bałaban Isaac Bashevis Singer i inni (w:) Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa 
Piłsudskiego. Red. L. Maliszewski. Lublin 2004, ss. 185-206.

5 „Nasz Przegląd” (1923-1939) – niezależny dziennik ukazujący się w Warszawie o wyraźnej proweniencji syjonistycz-
nej. Redaktorem odpowiedzialnym gazety był Daniel Rozencwajg (Rosenzwejg). Komitet redakcyjny stanowili: Jakub 
Appenszlak, Natan Szwalbe i Saul Wagman.

6 „Nasza Jutrzenka” (1921-1938) – czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży, wydawane we Lwowie. Wpierw dwu-
tygodnik, a od 1929 roku miesięcznik. Jego redaktorem odpowiedzialnym i wydawcą był Dawid Berlas.

7 „Mały Przegląd” (1926-1939) – dodatek do warszawskiego „Naszego Przeglądu”, stworzony przez Janusza Korczaka. 
W 1930 roku redaktorem został Jerzy Abramow-Newerly. Było to wtedy jedyne czasopismo dla dzieci i młodzieży, 
gdzie faktycznie grupę redaktorską tworzyła młodzież. Listy, wypowiedzi, pisane przez młodych autorów reportaże, 
opowiadania, recenzje stanowiły podstawę całego numeru.

8 „Okienko na Świat” (1937–1939) – dwutygodnik, od stycznia 1939 roku tygodnik dla dzieci, wydawcą oraz redaktorem 
odpowiedzialnym była dr Henryka Fromowicz-Stillerowa, redaktorem głównym zaś Marta Hirschprung.

9 „Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży” (1928-1936) – dodatek do krakowskiego „Nowego Dziennika”. Inicjatorką 
i pierwszą redaktorką była lwowianka Runa Reitmanowa; od 1934 roku została nią krakowianka Marta Hirschprung. 

10 Np. w 1932 roku na rynku wydawniczym równolegle funkcjonowały dwa czasopisma: „Dos Kind” w języku jidysz 
oraz jego polski odpowiednik „Dziecko. Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania i opieki nad dzieckiem” pod 
redakcją dr. M. Pekera i A. Pereca, sekretarzem redakcji był Ch. Indelman. Czasopisma wydawane były przez Organ 
Centralnej Organizacji Opieki nad Dziećmi Żydowskimi w Polsce. „Dziecko” ukazywało się od stycznia 1932 roku do 
maja-czerwca 1933 roku, „Dos Kind” zaś – w latach 1924-1938.
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Niech ci tak miło każdy dzień mija,
Jak ten dzisiejszy Twego imienia,
I niech ci zdrowie najlepsze sprzyja,
Takie są dzisiaj nasze życzenia11

Tworzyli je dorośli, np. Stefan Ogonowski, Mieczysław Opałek, Marta 
Hirschprung, Anna Nichthauser czy Maria Obalewska-Pietrasowa, jak 
i dzieci, część tekstów ogłoszono niestety anonimowo, trudno więc ustalić 
ich autorstwo. Utwory te zawsze miały charakter patetyczny, niekiedy sty-
lizowane były na mowę dziecięcą. W związku z tym, że ich przesłanie było 
ściśle określone i podporządkowane jednemu celowi, nie stanowią dziś 
atrakcyjnego materiału do analizy.

Drugą okazją do publikacji tekstów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu 
było Święto Niepodległości. Nawet wyrywkowa ich lektura pozwala zrekon-
struować sposób, w jaki tworzono portret marszałka. Na łamach „Naszej 
Jutrzenki” z 1928 roku znajdujemy rozbudowane, pięciostronicowe sprawo-
zdanie anonimowanego autora z obchodów 11 Listopada w Warszawie. 
Portret Piłsudskiego ulega hiperbolizacji emocjonalnej: W powozie dostojna 
postać ukochanego Marszałka Piłsudskiego, który dokonuje przeglądu wojsk. 
(...) To publiczność cywilna i związki wojskowe (...) witają tak swojego ukocha-
nego Naczelnika i Wodza12. Autor pragnie przekonać małych czytelników, że 
Piłsudski zawsze i wszędzie przyjmowany był z radością oraz miłością. Teksty 
poświęcone marszałkowi często zawierały jego fotografie. W ten sposób 
chciano oczywiście wzmocnić przekaz i oddziaływać na wyobraźnię dzieci 
nie tylko słowem, lecz i obrazem.

11 Anonim: W dniu imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (19 marca 1931), „Nasza Jutrzenka”, 1931, nr 
3, s. 59.

12 Anonim: Radosne Święto Niepodległości Polski, „Nasza Jutrzenka”, 1928, nr 4, ss. 51-55. 

„Nowy Dziennik” 1936 nr 130,  
z zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Także śmierci Piłsudskiego i kolejnym obchodom jej rocznic towarzyszyły 
liczne publikacje prasowe na temat zmarłego. Piłsudski jawi się w nich już 
nie tylko jako wódz, lecz także jako prawdziwy wybawiciel wszystkich miesz-
kańców Rzeczypospolitej. Co ważne, tak właśnie przedstawiają go dzieci:

Czyż to prawda?
On, którego zna każde dziecko, każdy obywatel polski, cały świat... Rycerz 

niezłomny, co tyle wycierpiał i tyle wywalczył – umarł? Trzymam „Nasz Prze-
gląd”. Na pierwszej stronie dobrze znany portret i jedno zdanie. Jak to – nie 
żyje. Tacy ludzie nie umierają.

Był naszym Towarzyszem od pierwszego dnia szkoły. Już na progu pierwsze-
go oddziału szkolnego szkoły powszechnej witała nas życzliwym uśmiechem 
Jego surowa twarz.

Szlamek z Otwocka
W pulsujących skroniach wybija się coś młotem: zmarł ten, który był... 

Dla jednych ukochanym Komendantem, zwycięskim Wodzem, dla innych – 
mądrym Naczelnikiem, Rządcą, a dla nas, szarych ludzi uosobieniem woli, 
poświęcenia i pracy. (...) Smutek – syjonista – lewy, wszyscy bez wyjątku, nie-
zależnie od przekonań politycznych, czują: On nie żyje. Wielu ma czerwone 
oczy, kilku łka jeszcze. Zamiast porannej modlitwy, odczytanie orędzia pana 
Prezydenta.

Lucek Ch.13

Oba teksty zamieszczone zostały w „Małym Przeglądzie” tuż po śmierci 
marszałka. Jednak sposób pisania o nim nie zmieniał się mimo upływu czasu. 
Przykładem niech będą dwa wierszyki opublikowane w „Okienku na Świat” 
w 1939 roku: utwór pt. 12. Maja autorstwa Ani Wilder z Krakowa, uczennicy 
kl. IV szkoły powszechnej, oraz tekst zatytułowany W rocznicę śmierci Mar-
szałka Maryli Sorkin z Krakowa, uczennicy kl. VI szkoły powszechnej. Choć 
od śmierci marszałka minęły 4 lata, chęć budowania jego legendy wśród 
dzieci jest wyraźnie dostrzegalna. Przytoczmy ten drugi utwór w całości:

Tak często słyszałam opowiadanie o Tobie,
I uwierzyć nie chciałam, że spoczywasz już w grobie.
Cierpiałeś, walczyłeś z okrutną przemocą,
Polskę wywalczyłeś swą siłą proroczą.
Śpij spokojnie, nasz drogi Wodzu, bardzo kochany!
Nikomu z polskiego narodu nie będziesz zapomniany!14

Świadczą o tym również teksty co roku ogłaszane na łamach „Małego 
Przeglądu”: wspomnienia dzieci związane z życiem marszałka (czasem były 
to przedruki wspomnień z 1935 roku) lub poświęcone mu krótkie utwory 
panegiryczne15. Co ciekawe, zasadniczo nie znajdziemy żadnych wspomnień 
– oprócz tych zamieszczonych w „Naszej Jutrzence” – które dotyczyłyby 
Piłsudskiego i ukazałyby się w innych okolicznościach niż dotychczas wska-
zane. Można zatem przypuszczać, że redaktorzy poniekąd starali się unikać 
tematów politycznych, dopuszczając druk portretów marszałka wyłącznie 
w określonym kontekście sytuacyjnym.

Na zakończenie tego wątku warto podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze 
– dorośli w dziecięcej prasie świadomie budowali wizerunek Piłsudskiego. 
W zgodzie z polityką państwa jawił się on jako niezłomny wódz, naczelnik 
nowej odrodzonej Polski, która dla wszystkich stała się domem. Po drugie – 

13 Anonim: Echo dzwonów żałobnych, „Mały Przegląd”, 1935, nr 21, s. 1.
14 Maryla Sorkin: W rocznicę śmierci Marszałka, „Okienko na świat”, 1939, nr 19, s. 5.
15 Artykuł pt. 12 V – tu mamy dwa wspomnienia Eli z Siedlec i Mieczysława C. o tym, co czuli, gdy dowiedzieli się o śmierci 

marszałka, „Mały Przegląd”, 1937, nr 20, s. 1; 12 V – wspomnienie Lolka Dudelczyka z Łodzi oraz Z. Kronikówny z Wilna, 
Portret Marszałka, „Mały Przegląd”, 1938, nr 19, s. 1; fotografia Piłsudskiego i wspomnienia Beli z Wilna (archiwum) 
pt. Dwie warty, „Mały Przegląd”, 1939, nr 19, s. 1. 
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tej narracji uległy dzieci, dla których postać marszałka była, choćby z racji 
ich wieku, kreacją stworzoną przez dorosłych. Przyjęły ową legendę bez za-
strzeżeń, gdyż dziecko potrzebuje wzorca, ideału nieskalanego złem świata, 
a nawet pokonującego to zło w imię dobra. Trudno się zatem dziwić, że dzieci 
bezkrytycznie odebrały zaoferowany im portret Piłsudskiego, umacniając 
swoimi emocjami legendę marszałka.

Portret marszałka w prasie dla dorosłych
To temat tak rozległy, że w zwięzłym szkicu można tylko zasygnalizować 

pewne jego aspekty. Obraz Piłsudskiego nie jest monolitem w syjonistycz-
nej prasie żydowskiej w języku polskim. Nie wynika to z temperamentu 
jej twórców, lecz raczej ze specyfiki tamtych czasów. Tuż po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości nastąpiła eksplozja na rynku wydawniczym – 
pojawiło się mnóstwo tytułów prasowych16, które niestety szybko kończyły 
swój żywot. Niemniej w tym początkowym okresie, pomiędzy 1918 a 1923 
rokiem, o Piłsudskim pisano bardzo często. Oczywiście wynikało to z roli, 
jaką odegrał w nadawaniu Rzeczypospolitej prawno-politycznego kształtu, 
choć zaznaczyć trzeba, że jego postawa i czyny nie były oceniane wyłącznie 
pozytywnie. Jeśli nawet nie poddawano ich jawnej krytyce (głównie cho-
dziło o dopuszczenie do licznych pogromów Żydów czy tzw. chuligańskich 
incydentów przeciwko społeczności żydowskiej, ostro potępiono milczenie 
Piłsudskiego wobec pogromu we Lwowie17), to przynajmniej ustosunkowy-
wano się do nich z dużym dystansem. Drugi etap to lata 1925-1935. Ważną 
rolę odegrały wtedy trzy potężne, wielkonakładowe dzienniki: „Nowy 
Dziennik”18, „Chwila”19 i „Nasz Przegląd”. Na rozgrywające się wówczas 
wydarzenia, np. sprawę ugody polsko-żydowskiej czy zamachu majowego, 
dziennikarze reagowali emocjonalnie, aczkolwiek w większości przychylnie. 
Przodował w tym warszawski „Nasz Przegląd”. Piłsudskiemu poświęcano 
mnóstwo uwagi, każde jego wystąpienie, każda podróż, a nawet urlop stawały 
się przedmiotem zainteresowania prasy20. Trzeci etap – od 1935 do 1939 
roku – to czas budowania wizerunku szlachetnego wodza, który na ołtarzu 
ojczyzny złożył swój los oraz szczęście. Krakowski „Nowy Dziennik”, który 
raczej był wstrzemięźliwy i nie świętował co roku imienin Piłsudskiego, od 
momentu jego śmierci przez kolejne lata zamieszczał 12 maja na pierwszej 
stronie olbrzymią fotografię marszałka. Przykład niech stanowi numer 130 
z 1936 roku ze zdjęciami Piłsudskiego na łożu śmierci oraz z jego pochów-
ku, fragmentami jego wystąpień i relacjami z obchodów żałoby w Wilnie 
oraz w Krakowie. Podobnie postąpił „Nasz Przegląd”, a lwowska „Chwila” 
zamieściła na pierwszej stronie dość obszerne anonimowe sprawozdania 

16 I. Szajn: Bibliografia dzienników i czasopism żydowskich wydawanych w latach 1918-1939 w języku polskim, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1971, nr 2, ss. 105-112 – wymienił 172 tytuły. A. Cała: Żydowskie periodyki i druki 
okazjonalne w języku polskim. Warszawa 2005 – autorka podała, że wszystkich tytułów prasowych było 1115. W języku 
angielskim ukazały się prace P. Gliksona (Preliminary Inventory of the Jewish Daily and Periodical Press Published in the 
Polish Language 1823-1982, Jerusalem 1983) oraz J. Szeintuch (Preliminary Inventory of Yiddish Dailies and Periodicals 
Published in Poland Between the Two World Wars, Jeruzalem 1986). Pierwszy z badaczy wskazał na 512 pozycji, drugi 
zaś na 1715.

17 „Chwila” przedrukowała wywiad z warszawskiego „Kuriera Polskiego” z dn. 31.01.1919, jaki przeprowadził Kohen, 
współpracownik „Times’a” z Józefem Piłsudskim. Na pytanie o pogromy rozmówca odpowiedział, że nie potępi ich 
żadną odezwą, bo potępienie jest oczywiste, ludzkie. Niemniej społeczność żydowska oczekiwała takiego gestu, gdyż 
uważała, że głośne wystąpienie Piłsudskiego zatrzymałoby falę nienawiści. Gdy redaktor wspomniał o zwolnieniu 
z funkcji kolejarza 1000 Żydów, Piłsudski stwierdził, że nigdy żaden Żyd nie mógł być kolejarzem (Piłsudski i Paderewski 
o sprawie żydowskiej, „Chwila”, 1919, nr 23, s. 2).

18 „Nowy Dziennik” (1918-1939) – dziennik ukazujący się w Krakowie, redaktorami naczelnymi byli: Wilhelm 
Berkelhammer (w latach 1918-1920 i 1925-1934), Ignacy Izaak Schwarzbart (1921-1925) oraz Mojżesz Kanfer (1934-
1935).

19 Chwila” (1919-1939) – dziennik ukazujący się we Lwowie. Jego redaktorami naczelnymi byli: Gerszon Zipper, Henryk 
Rosmarin, Leon Weinstock i Henryk Hescheles.

20 Np. Marszałek Piłsudski we Lwowie, „Chwila”, 1923, nr 1585, s. 5; Marsz. Piłsudski w Sejmie, „Chwila”, 1927, nr 2841, 
s. 3; Marszałek Piłsudski w Rumunii, „Chwila”, 1931, nr 4509, s. 3; Marsz. Piłsudski na urlopie w Zaleszczykach, „Chwila”, 
1933, nr 5195, s. 3; Zeznania marszałka Piłsudskiego przed sądem w procesie o inwigilację, „Nowy Dziennik”, 1924, nr 
70, s. 2; Prezydent Mościcki i marsz. Piłsudski wyjechali z Wilna, „Nowy Dziennik”, 1927, nr 175, s. 2; B. Singer, Sportowe 
rewelacje marsz. Piłsudskiego, „Nowy Dziennik”, 1932, nr 142, s. 6; Uroczyste złożenie prochów Słowackiego w grobach 
królewskich na Wawelu. Marszałek Piłsudski składa hołd Wieszczowi, „Nasz Przegląd”, 1927, nr 177, s. 2.
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z Wilna: Hołd Pana Prezydenta RP największemu Sercu Polski i Cała Polska 
patrzy dziś na Wilno21.

Po 1935 roku postać Piłsudskiego często pojawiała się na łamach prasy 
codziennej. Przodowały w tym trzy wymienione wcześniej dzienniki o ogól-
nopolskim zasięgu. Publikowały, zwykle bez odniesień do kolejnych rocznic, 
artykuły przywołujące postać Piłsudskiego jako człowieka i wodza, wspo-
mnienia o nim, a nawet porównania z innymi politykami. Portret marszałka 
wyłaniający się z tych tekstów był zawsze jednaki: to człowiek niesłychanie 
prawy i szlachetny, wielokrotnie nazywano go „Rycerzem”, a zatem odwoły-
wano się do wzorców bliższych kulturze polskiej niż żydowskiej. Wizerunki 
te pełne były patosu i nostalgii, gdyż Piłsudski jawił się jako ostatni ze spra-
wiedliwych, nieskażony obłudą oraz grami politycznymi, dla którego dobro 
wszystkich obywateli było celem najwyższym.

Wśród elit żydowskich fascynacja osobą Piłsudskiego jest niepodważalna. 
Myślę, że wypływała ona z różnych pobudek. Czasem na łamach gazet wypo-
wiadali się ci, którzy znali marszałka osobiście i oceniali jego czyny na gorąco. 
Czasem jego charyzma jak magnes przyciągała niepewnych oraz strwożo-
nych i dawała im nadzieję na tzw. lepsze jutro. Majer Bałaban czy Mojżesz 
Schorr, których wypowiedzi przywołała Monika Adamczyk-Garbowska22, 
widzieli w nim symbol odrodzonej Polski. Być może Piłsudski uosabiał ideał 
takiego bohatera, o jakim skrycie marzono – przywódcy, który twardą ręką 
i odważnymi decyzjami pozwoli zniewolonemu narodowi odrodzić się na 
nowo. Być może przywracał wiarę w to, że z utopijnych marzeń powstanie 
realne państwo, dające schronienie odwiecznym żydowskim tułaczom.

Monika Szabłowska-Zaremba

21 „Chwila” Wydanie wieczorne, 1936, nr 523, s. 1.
22 M. Adamczyk-Garbowska: Marszałek Piłsudski w oczach Żydów..., dz. cyt., ss. 187 i dalsze.

Moneta 10 zł, 1939 r.  
Ze zbiorów Muzeum 

Lubelskiego w Lublinie.
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MONIKA GABRYŚ-SŁAWIŃSKA

Recepcja Legionów Piłsudskiego nie udokumentowała się w publicystyce 
Kongresówki jako odzwierciedlenie czynów tej formacji zbrojnej, choćby w na-
świetleniu krytycznym czy tendencyjnym, co byłoby naturalne w sytuacji wojny 
i dzielnicowego rozdarcia. Przeciwnie, od razu została przestrojona na pasmo 
czarnej legendy, degradując to, co dziś zwykliśmy określać mianem epopei, 
do rangi partyzanckiej awantury czy beznadziejnej krucjaty obałamuconych 
dzieci. Widmowe obrazy „hufczyków” Piłsudskiego, którymi straszy prasa war-
szawska, pojawiają się głównie w funkcji ilustracji horrendalnego pomieszania 
pojęć, głupoty politycznej, krańcowego zaślepienia1.

Tak Krzysztof Stępnik charakteryzuje sposób funkcjonowania Legionów 
i  postaci Józefa Piłsudskiego w prasie warszawskiej w pierwszym roku 
działań wojennych. Do modelowania negatywnej wizji współpracujących 
z Austriakami oddziałów przyczyniła się także redakcja „Tygodnika Ilustro-
wanego”, choć wypada zaznaczyć, iż stroniący od skrajności periodyk zacho-
wał w porównaniu z innymi pismami sporą wstrzemięźliwość. Co prawda 
w publikowanych na jego łamach komentarzach nie zabrakło ostrzeżeń przed 
germańską destrukcją2, jednak unikano potępiania rodaków wspierających 
wrogą armię. Nie zamieszczano także artykułów poświęconych Piłsudskie-
mu. O takim stanie rzeczy z jednej strony zdecydowała ostrożność charak-
teryzująca politykę pisma od 1859 roku3, z drugiej zaś – przyjęta strategia 
informacyjna, którą opisać można jako pokazywanie działań zbrojnych 
z perspektywy cywila przerażonego totalnością konfliktu.

Sytuacja zmieniła się wraz z wkroczeniem do Warszawy wojsk niemiec-
kich, redakcja musiała od nowa opracować strategię informacyjną, a przede 
wszystkim odnieść się do kwestii legionowej. Taką próbą zajęcia stanowiska 
wobec galicyjskich oddziałów był artykuł Adama Grzymały-Siedleckiego 
Niepodległość. Opublikowany 21 sierpnia 1915 roku (nieco ponad dwa tygo-
dnie po opuszczeniu stolicy przez rosyjskich żołnierzy) tekst pokazuje stosu-
nek „Tygodnika Ilustrowanego” do Legionów. Dziennikarz, pisząc o odezwie, 
która na początku sierpnia obiegła miasto, przywołuje postać Piłsudskiego 
i jego oddziałów; zaznacza przy tym, iż przedstawianie galicyjskich legionów 
jako siły mogącej potwierdzić i legitymizować niepodległościowe deklaracje 
władz uznać wypada za mało wiarygodne4. Wytrawny dziennikarz stwier-
dza: Wobec prawno-politycznych warunków, w jakich wojna ustawiła całe 
okupowane dziś Królestwo Polskie, nikt inny tylko wódz s a m o d z i e l n e g o 
1 K. Stępnik: Legenda Legionów. Lublin 1995, s. 9.
2 Antygermańskie nastawienie ewoluowało – początkowo redakcja jako źródło zła wskazywała niemiecko-pruski 

biurokratyzm, który prowadzi do dehumanizacji, zmuszając ludzi do niegodnych zachowań. W miarę upływu czasu 
odpowiedzialnością za okrucieństwa wojenne zaczęto obarczać skłonną do przemocy, bezwzględną nację. Równocześnie 
starano się pomijać kwestię zaangażowania polskich żołnierzy w działaniach wrogich wojsk. Por. M. Gabryś-Sławińska: 
Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1918. Lublin 2015, ss. 310-312.

3 Por. tamże, ss. 273-323; M. Brykalska: „Tygodnik Ilustrowany” (w:) Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka 
i in. Wrocław 1996, s. 1138.

4 Historię proaustriackiej orientacji w polskiej polityce przedstawi w „Tygodniku Ilustrowanym” Kazimierz Bartoszewicz 
w szkicu Narodziny orientacji austriackiej (1915, nr 45, ss. 643-644).
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wojska polskiego może być uprawniony do historycznego aktu ogłoszenia s a -
m o d z i e l n e j  państwowości polskiej. (...) W takich warunkach narodowych, 
w jakich my pozostajemy, ogłoszenie samodzielności wtedy dopiero przestaje 
być aktem platonizmu politycznego, gdy aktu tego dokonać się podejmuje 
jedyny, niezależny organ państwowy narodu: jego siła zbrojna. Czy legiony 
galicyjskie mają moc dokonać podobnego aktu w Warszawie? Nie5.

Formowanie się oddziałów Grzymała-Siedlecki uznaje za przedwczesny 
wysiłek, który może zostać zmarnowany. Przedstawiając sytuację Legionów, 
publicysta przypomina o ich zależności od armii austriackiej oraz o przysię-
dze wierności złożonej cesarzowi Franciszkowi Józefowi, wskazuje także na 
brak jasnych deklaracji ze strony dwuprzymierza co do losów Polski6. Pod-
waża zasadność optymistycznych rojeń galicyjskich organizacji, demaskując 
równocześnie atrakcyjność legionowego etosu, wyrastającego z romantycz-
nej tradycji „nimbu bohaterstwa” i „pamięci potomnych”. W obszernym 
omówieniu nie zabraknie także analogii do losów polskich żołnierzy walczą-
cych pod sztandarami Napoleona na San Domingo7. Kluczowa jednak dla 
zrozumienia stanowiska Grzymały-Siedleckiego – a wydaje się, że również 
redakcji opiniotwórczego periodyku – była następująca deklaracja: Wyzna-
jemy otwarcie, że w danym razie wolimy pozostać na stanowisku apolitycznym 
i nieideologicznym. Ani na chwilę nie podzielaliśmy tego zacietrzewienia, które 
podawało w niechęć legionistów galicyjskich. Jeżeli rzecz brać od oceny psycho-
logicznej, to na tę garść dzielnych ludzi patrzymy jako na jeden z najbardziej 
wartościowych odłamów pokolenia. Przed bohaterstwem i tężyzną ofiarną 
uchylamy czoła. Inna jednak rzecz, czy wszystkie te cenne zalety tych ludzi 
poszły na dobrą drogę, z punktu widzenia politycznego. Dlatego też – jak i dla 
innych mniej ważnych względów – jak najenergiczniej zwalczać musimy agi-
tację werbunkową, którą pewne koła rozpoczęły w Warszawie. Nie potrafimy, 
niestety, odurzać się tymi marzeniami, które bodaj powodują kołami werbun-
kowymi, że liczny, kilkusettysięczny zastęp legionistów zadecyduje o sprawie 
polskiej8. Konkluzja pozostaje zatem negatywna – działalność legionistów, 
chociaż nie można odmówić im dobrych intencji, bohaterstwa i poświęcenia, 
może być katastrofalna w skutkach dla polskiej zbiorowości, dlatego nie zyska 
poparcia redakcji (co poświadczało ekspresywne zakończenie artykułu9).

Piłsudski jako wódz staje się częścią ideowej pomyłki, a jego rola, mimo że 
została odnotowana, ulega marginalizacji. Dzieje się tak po pierwsze dlatego, 
że nazwisko dowódcy oddziałów wspomniane jest w tekście zaledwie dwa 
razy. Po drugie – oba przywołania pojawiają się w kontekście niezrealizo-
wanego wkroczenia Legionów do Warszawy, co zdaje się podważać wpływ 
brygadiera na sytuację polityczną10. Destrukcyjność legionowych mrzo-
nek, a pośrednio również sugerowany zgubny wpływ komendanta, zdaje 
się potwierdzać materiał ikonograficzny dołączony do rozważań. Artykuł 
uzupełniony został bowiem dwoma wymownymi zdjęciami: zajmującą pół 
5 A. Grzymała-Siedlecki: Niepodległość. „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 34, s. 510.
6 Wyznacznikiem owego braku pewności staje się pominięcie milczeniem przez władze austriackie odezwy Naczelnego 

Komitetu Narodowego oraz – cytowanego w artykule – adresu wiernopoddańczego Koła Polskiego w Wiedniu. Grzymała-
Siedlecki miał na myśli zapewne Manifest Naczelnego Komitetu Narodowego wydany 8 sierpnia 1915 roku, w którym 
deklarowano, że złączenie niepodzielonego Królestwa z niepodzieloną Galicją jest podstawą dążeń Polaków, przestrzegając 
równocześnie przed zgubnym rusofilizmem, co w prorosyjskiej Warszawie mogło budzić opór. Treść telegramu Koła 
Polskiego, który opublikowała prasa codzienna (np. „Ziemia Lubelska”), była powszechnie znana, więc przywołanie 
in extenso rezygnacji z samodzielności na rzecz unii realnej z Austrią musiało budzić jeśli nie gniew, to przynajmniej 
sprzeciw, co pełniło funkcję perswazyjną, przyczyniając się do przyjęcia argumentacji piszącego. Zob. Legiony Polskie 
16 sierpnia 1914 – 16 sierpnia 1915. Dokumenty. Piotrków 1915, ss. 116-119; „Ziemia Lubelska” 1915, nr 236, s. 1.

7 Potencjalna analogia mogła budzić niepokój; z ponad 5 tysięcy wysłanych na Haiti polskich żołnierzy wróciło około 
200 bądź – jeśli weźmiemy pod uwagę ustalenia Zbigniewa Filipiaka – około 700 ostatecznie „nie zostało straconych dla 
sprawy narodowej”. Por. Z. Filipiak: Walki legionów polskich na San Domingo (Haiti) w latach 1802-1803. http://www.
publikacje.edu.pl/pdf/7934.pdf (01.08.2017).

8 A. Grzymała-Siedlecki: Niepodległość, dz. cyt., s. 511.
9 Nie łudźcie więc siebie i nie łudźcie tych dzieci, które pragniecie wydać na nieznany los, gwoli uzyskania nieznanych celów 

(tamże, s. 510).
10 Oto oba przywołania: Wzywała ona (odezwa – uzup. M. G.-S.) społeczeństwo nasze do formowania legionów, zapowiadała 

wreszcie, iż ku Warszawie kroczy już na czele legionów galicyjskich wódz ich i organizator, brygadier Józef Piłsudski. (...) 
zapowiedź wkroczenia do Warszawy brygadiera Piłsudskiego okazała się albo wymysłem, albo wynikiem mylnej informacji 
(tamże).
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strony „fotografią specjalną” Most kolejowy pod Cytadelą w chwili wybuchu d. 
5 sierpnia oraz znajdującym się poniżej portretem Józefa Piłsudskiego, w ge-
ście napoleońskim wsuwającego dłoń pod połę płaszcza. Zestawienie obrazu 
zniszczeń z dumną postacią dowódcy mogło w odbiorcach budzić niepokój.

Po tak wyrazistej deklaracji nie dziwi pomijanie szeroko rozumianej kwe-
stii legionowej. Poza incydentalnie pojawiającymi się materiałami (głównie 
ilustracyjnymi)11 niechętna legionowemu czynowi redakcja w 1915 roku 
nie poświęci ani oddziałom, ani ich wodzowi szczególnej uwagi. Podobną 
strategię pismo będzie realizowało w kolejnym roku. I chociaż coraz czę-
ściej zaczną się wówczas pojawiać materiały dotyczące Legionów, obecność 
Piłsudskiego konsekwentnie będzie eliminowana. I tak w lutym redakcja 
zamieści zdjęcia oraz notatkę poświęcone śmierci zaledwie dwudziestosied-
mioletniego pułkownika 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich (Beliniaków) 
Kazimierza Karskiego12, w kwietniu pojawi się informacja o zaangażowaniu 
legionistów w lubelskie obchody rocznicy 1863 roku13, w maju czytelnicy 
dowiedzą się o otwarciu „Wystawy Legionów”14, w lipcu zostanie wydruko-
wane zdjęcie pokazujące polskich malarzy związanych z Legionami15 oraz 
11 Na łamach pisma ukaże się m.in. reprodukcja demaskatorskiego w wymowie obrazu Wojciecha Kossaka Legiony polskie 

w r. 1914 – artyleria („Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35, s. 521; następujący po stronie tytułowej artykuł poświęcony 
sprawom ekonomicznym porusza kwestię działalności zorganizowanych w Królestwie komitetów pomocowych, przez co 
zdaje się kierować uwagę czytelników nie na czyn zbrojny, lecz na pracę dla dobra narodu – Tyg. Ill.: Zagadnienia ekono-
miczne. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 35, s. 522). Zamieszczona zostanie także fotografia Ostatnie posiedzenie komisji 
werbunkowej w biurze Legionów w Warszawie, przed wyjazdem do Piotrkowa, zestawiona z informacją o zlikwidowaniu 
przez władze okupacyjne Centralnego Komitetu Obywatelskiego, który zdobył się w krótkim czasie na dostateczny zasób 
woli i energii w kierunku wytworzenia organizacji jeśli nie wzorowej, to imponującej swoją sprawnością i dojrzałością do 
załatwienia spraw najpoważniejszych – skuteczność likwidowanego przez okupanta CKO zderzona z obrazem biura 
werbunkowego wypełnionego przez urzędników i wojskowych, a nie potencjalnych rekrutów zyskiwała zdecydowanie 
antyniemiecką wymowę. Zob. Tyg. Ill.: CKO. „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 39, s. 576.

12 W notatce znajdzie się symptomatyczne stwierdzenie, że młody żołnierz, który pochodził z ziemiańskiej rodziny o pa-
triotycznych tradycjach, pospieszył natychmiast po wybuchu wojny do Galicji, gdzie zaciągnął się pod sztandar Legionów. 
Zginął w kwiecie wieku, pozostawiając po sobie szczery żal wśród towarzyszy broni. Pogrzeb legionisty miał uroczysty 
charakter, wzięli w nim udział m.in. Władysław Sikorski (szef Departamentu Wojskowego NKN), reprezentanci władz 
austriackich i niemieckich, liczne duchowieństwo (mszę celebrował ks. Romuald Pozowski), mieszkańcy stolicy; uro-
czystości pogrzebowe trwały od godziny 10.30 do wieczora. Relacje z pogrzebu ukazały się w prasie, np.: Śp. Kazimierz 
Karski. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 8, s. 96; Pogrzeb legionisty. „Kurier Warszawski” 1916, wydanie poranne, nr 
45, ss. 1-2.

13 H. Wiercieński: Obchód rocznicy 1863 roku w Lublinie. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 14, s. 166.
14 Tygodnik nie pokusi się o pokazanie zdjęć ilustrujących artystyczne dokonania inspirowane Legionami. Zob. 

L. Szczepański: Listy z Krakowa. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 22, s. 259.
15 Na zdjęciu znaleźli się pełniący funkcję legionowego malarza Stefan Sonnenwend, który w maju 1916 roku przywiózł na 

front sympatyzującego z oddziałami Piłsudskiego Leona Wyczółkowskiego, oraz służący w Legionach malarz Wincent 
Wodzinowski. Zob. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 27, s. 323.

„Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 51.
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wiersz Józefa Relidzyńskiego dedykowany rotmistrzowi Władysławowi Be-
linie-Prażmowskiemu16. Nieco więcej uwagi legionistom poświęcono przy 
okazji opisu uroczystości 5 listopada 1916 roku17, ale również wówczas nie 
padło nazwisko Piłsudskiego.

Jego niechętnie przywoływana obecność zaznaczyła się pośrednio w pu-
blikowanych na łamach pisma relacjach z działań wojennych. Postać legio-
nowego dowódcy pojawiła się w opowieści Bolesława Zygmunta Lubicza 
(właściwie Bolesława Fostowicza-Zahorskiego). Wspomnieniowe zapisy 
zatytułowane Nowoczesny krajobraz wołyński, które ukazywały się nie-
regularnie między czerwcem a grudniem 1916 roku18, dotyczyły działań 
zbrojnych prowadzonych nad Styrem i Stochodem. Przy wyborze opisanych 
przez żołnierza I Brygady wydarzeń decydującymi kryteriami były nastrój 
i emocje19. Nie dziwi zatem przywołanie postaci Piłsudskiego – jest to jednak 
obecność zapośredniczona. Podziwianego przez podkomendnych dowódcę 
„wprowadzają” do tekstu słowa piosenki:

Tyś wyrósł z gleby, gleby ojczystej,
Co wiatr przeorał i miecze bodły,
Krew Cię spłukała – więc idziesz czysty
Drogami, które Twych przodków wiodły.
Nie chciałeś czapką popa z Kronsztadu
Gasić wolnego ducha narodu
Ani ciał polskich dać smagać batu...
(...) Ani serc poić Zachodem Wschodu!
(...) Tyś poznał dawne, wieczne różnice!
Tyś zaznał mękę turm i Sybiru,
Dlatego jeszcze unosisz lice
Od błot mazurskich po brzegi Styru...20.
Malowany emocjami portret Piłsudskiego jawi się jako obraz idealizowany, 

wobec którego czytelnicy zachowują pewien dystans. Sam autor zaznacza 
bowiem, że słowa te śpiewano nie ustami, lecz sercami walczących żołnierzy. 
Liryczny obraz, mimo iż wzruszający, nie mógł stać się wiarygodną podstawą 
kształtowania czytelniczego wyobrażenia komendanta. Był raczej przypad-
kowym odpryskiem wrażeń, który nie znalazł potwierdzenia w kolejnych 
zapisach Lubicza21.

Mimo że – jak wskazuje Tomasz Serwatka – po akcie 5 listopada 1916 roku 
popularność brygadiera w społeczeństwie (również królewiackim) zaczęła 
rosnąć22, warszawski tygodnik konsekwentnie unikał zamieszczania infor-
macji o Piłsudskim. Nazwisko legionowego dowódcy przywołane zostanie 
jako dalekie echo w pełnej rezerwy i dystansu relacji z wkroczenia 1 grudnia 
1916 roku Legionów do Warszawy. Przybywający do stolicy żołnierze nie byli 
witani zbyt entuzjastyczne, co w rzeczowym i raczej chłodnym sprawozdaniu 
redakcja tłumaczy faktem, iż radość (...) Warszawy mąciła, bo musiała mącić, 
gorzka myśl o tych, którzy daleko w tej chwili od nas, w obcych mundurach 
stoją jeszcze pod obcym sztandarem, krwią swoją broniąc obcej sprawy na 

16 J. Relidzyński: Jadą ułani... „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 27, s. 322.
17 Por. obszerna relacja z uroczystości z fragmentem dotyczącym obecności legionistów oraz fotografia Wacława Saryusza-

Wolskiego, ukazująca reprezentantów polskiego wojska podczas podpisywania aktu (Tyg. Ill.: 5 listopada 1916 roku. 
„Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 46, ss. 547, 551).

18 Wspomnienia ukazywały się w numerach 25, 27, 35, 36, 51.
19 Szerzej o cyklu Zahorskiego zob. M. Gabryś-Sławińska: Konflikty zbrojne..., dz. cyt., ss. 341-343.
20 B. Z. Lubicz: Nowoczesny krajobraz wołyński. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 27, s. 320.
21 Postać Piłsudskiego nie pojawi się także w materiale ilustracyjnym towarzyszącym wspomnieniom. Zob. T. Serwatka: 

Józef Piłsudski a Niemcy. Wrocław 1997, ss. 54-55.
22 O ostrożnej modyfikacji nastawienia do Piłsudskiego zdecydowała zmiana stanowiska politycznego wodza – już 

w sierpniu 1916 roku postanowił on złożyć dymisję z Legionów, by odciąć się od niemieckiej polityki zmierzającej do 
wykorzystania polskich żołnierzy; dowództwo austro-węgierskiej armii zdymisjonowało go 26 września. Listopadowy 
akt, w którym pojawiła się deklaracja o tworzeniu polskiej armii, wiązano z uporczywym dążeniem Piłsudskiego do wy-
kreowania niezależnego polskiego ośrodka polityczno-militarnego, z jego ponaddwuletnią intensywną pracą (T. Serwatka: 
Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 56).
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całej przestrzeni olbrzymiego frontu, przecinającego Europę od Bałtyku do 
Morza Czarnego23. W relacji pojawia się informacja, iż tupot maszerujących 
żołnierzy zagłuszał tu i ówdzie zrywający się okrzyk na cześć Piłsudskiego24, 
słowom tym towarzyszy obraz rzucanych na ulice białych i czerwonych pą-
ków, co sytuuje postać brygadiera w kontekście patriotycznym, chociaż jest 
to zaledwie sygnał, a nie rozwinięta metafora.

Sytuacja zmienia się nieco po 12 grudnia 1916 roku, gdy w „Tygodniku 
Ilustrowanym” pojawią się dwie fotografie autorstwa Wacława Saryusza-
-Wolskiego przedstawiające Piłsudskiego z entuzjazmem witanego przez 
mieszkańców stolicy25. Zdjęcia Przyjazd pułkownika Piłsudskiego i powitanie 
na stacji oraz Tłumy publiczności witają pułkownika Piłsudskiego na placu 
przed Dworcem Wiedeńskim zamieszczono wewnątrz numeru, publikując 
obok nich wiersz Edwarda Słońskiego Mój brat, kończący się wymownym 
wezwaniem „Wstań, bracie, Polska woła!”26. Redakcja nie pokusi się jednak 
o krótką bodaj notatkę wyjaśniającą okoliczności przybycia Piłsudskiego 
czy przedstawiającą polityczne rachuby z tym związane. Wydaje się to o tyle 
zastanawiające, iż sytuacja sprzyjała podjęciu politycznego dyskursu – Pił-
sudski przyjechał do Warszawy, by spotkać się z generał-gubernatorem 
Hansem von Beselerem w sprawie organizacji werbunku do polskiej armii. 
Tymczasem sylwetka dowódcy modelowana jest przez pozbawiony komen-
tarza obraz oraz wiersz, które – chociaż wzruszające – nie wypełniały luki 
w doniesieniach, nie zaspokajały potrzeby informacyjnej odbiorcy.

Krzysztof Stępnik w pracy poświęconej legendzie Legionów wskazywał, 
iż mit Piłsudskiego budowany był pospiesznie i niemal zachłannie jako od-
powiedź na psychologiczną potrzebę Wodza, zaspokajającą duchowe tęsknoty 
idących do boju legionistów27. Echa tego mitu w postaci cytowanej pieśni czy 
metaforycznego zestawienia przeniknęły do pisma, nie przyczyniając się do 
stworzenia wyrazistego wyobrażenia. Jednak wobec rosnącego znaczenia 
Piłsudskiego redakcja tygodnika w styczniu 1917 roku zdecyduje się na 
zaprezentowanie postaci brygadiera. Aby odjąć temu wydarzeniu rangę 
niezwykłości, poinformowano czytelników, iż opublikowany w pierwszym 
tegorocznym numerze wywiad z Józefem Piłsudskim otwiera cykl rozmów 
z najwybitniejszymi osobistościami doby obecnej w Polsce28. Istotne wydaje 
się poczynione przez pismo zastrzeżenie: Przedmiotowo podane ich (tj. roz-
mówców – przyp. M. G.-S.) głosy oświetlą niewątpliwie niejedno zagadnienie 
współczesnego życia politycznego. Oczywiście nie za wszystkie poglądy redakcja 
bierze na siebie odpowiedzialność29. Redakcja, asekurując się, zaznaczała 
ideowy dystans do Piłsudskiego.

Sygnały odmienności przekonań znalazły się również w obszernym 
wstępie do rozmowy z brygadierem. Stanisław Dzikowski, nim przedstawi 
czytelnikom przebieg wywiadu, zaproponuje rozważania stanowiące specy-
ficzne przygotowanie do lektury. Publicysta deklaruje, iż wobec nieprzewi-
dywalności dziejowych wypadków człowiek staje się bezradny i pozostaje 
mu bądź pochopność, bądź beznadziejna dezorientacja. Dlatego piszący 
uznaje, że obowiązkiem społeczeństwa jest umożliwienie czynu osobom, 
które mają wolę i zdolność działania. Nie oznacza to akceptacji wszelkich 
poczynań, nie jest również aprobatywną antycypacją programu Piłsudskiego, 
gdyż Dzikowski zastrzega: Człowiek, który napina cięciwę czynu, powinien 

23 Tyg. Ill.: Legiony w Warszawie. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 50, s. 594.
24 Tamże.
25 Por. W. Suleja: Józef Piłsudski. Wrocław 1995, s. 165.
26 E. Słoński: Mój brat. „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 51, s. 611.
27 Andrzej Garlicki zwraca uwagę, iż Piłsudski rozumiał znaczenie „kapitału politycznego”, jakim był umiejętnie budowany 

kult. Potrafił skutecznie stymulować proces kształtowania się własnej legendy, wykorzystując w tym celu m.in. artystów 
zasilających szeregi Legionów. Zob. A. Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1988, ss. 173, 181; K. Stępnik: 
Legenda Legionów..., dz. cyt., ss. 156-157.

28 S. Dzikowski: U brygadiera Piłsudskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 1, s. 5.
29 Tamże.
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mieć miejsce dla swego ramienia, choćby wypuszczona przezeń strzała miała 
w pustkę ugodzić. (...) Każdy płomień energii powinien być podsycany w wiel-
kie, błogosławione ognisko. (...) Pierwszym naszym obowiązkiem w chwili 
dzisiejszej jest rozbijanie przeszkód, a nie ich budowanie. Zwalczać można 
tylko szaleńców albo bezpłodnych marzycieli. (...) Człowiekiem, który w chwili 
dzisiejszej domaga się w Polsce miejsca dla swego czynu, jest Józef Piłsudski. 
Cokolwiek o nim kto powiedział, nikt go już nazwać nie może ani szaleńcem, 
ani marzycielem bezpłodnym30.

Publicysta dostrzega potencjał Piłsudskiego, choć nie rozstrzyga, czy jego 
decyzje przyniosą dobre skutki dla Polski. Odrzucenie skrajnych opinii, 
a jednocześnie odsunięcie w przyszłość wyroków i ocen narzucają tryb per-
cepcji wywiadu – rozmowy ze zdolną do czynu jednostką, której polityczne 
posunięcia zweryfikują potomni. Można odnieść wrażenie, że Dzikowski 
świadomie neguje legendotwórczy typ dyskursu o Piłsudskim. Służy temu 
również sposób anonsowania rozmówcy. Dziennikarz poprzestaje na zasy-
gnalizowaniu najważniejszych etapów życia brygadiera, wskazuje na jego, 
urastającą do rozmiaru legendy, popularność, by następnie za pomocą ciągu 
pytań zaznaczyć swój dystans – postępowanie Piłsudskiego wymaga próby 
czasu i wbrew pozorom wynik przyszłego osądu nie jest tak jednoznaczny 
i oczywisty, jak chcieliby zwolennicy wodza: Nie miejsce tu ani czas, abym 
choćby w rysach pobieżnych i ogólnikowych mógł skreślić dziwną i osobliwą 
historię działalności Piłsudskiego – Piłsudskiego niestrudzonego aktywisty 
polskiego, Piłsudskiego rewolucjonisty, twórcy żołnierza polskiego, polityka 
o niestrudzonej wytrwałości i męża stanu, wyrastającego wysoko ponad dok-
trynerstwo partyjne. (...) Przyszłość pokaże, jakie będą istotne rezultaty jego 
żelaznych wysiłków. Potomność będzie mogła dokładnie określić niezwykły 
w jego działalności stosunek logicznej, konsekwentnej, zimnej i wyrachowa-
nej celowości do romantycznej legendy, która się wiąże nierozdzielnie z jego 
30 Tamże.

„Tygodnik 
Ilustrowany” 1917, 

nr 27.
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postacią. Najbliższe dni okażą, czy człowiek ten, który większą część życia 
swojego spędził w mrokach konspiracji i w spiskowych katakumbach, potrafi 
rozwinąć równą energię w słońcu wolności? Czy oczy, które przenikały ciem-
ność niewoli, będą patrzyły równie bystro poprzez wschodzącą zorzę życia? 
Czy potrafi stworzyć nowe metody działalności i odrzucić od siebie wszystko, 
co jest pleśnią więzienną?31.

Zaznaczająca się w pytaniach nieufność znajduje odbicie w rozmowie. 
Dzikowski dostrzega pewność siebie brygadiera, który zdaje się panować 
nad wszystkim, ale jakby wbrew temu rozmowa nie dotyczy konkretów, lecz 
charakteru narodowego. Piłsudski krytykuje wewnętrzne rozbicie narodu, 
przyznając, że Polacy pomiędzy sobą są, niestety, wrogami nieubłaganymi32, 
podważa skuteczność powszechnego werbunku, odnosi się sceptycznie 
do funkcjonującego w świadomości i tradycji polskiej modelu żołnierza, 
stwierdza, że Polacy są narodem cywilów. Jakby tego nie było dość, wska-
zuje, że na drodze do budowania polskiej państwowości staną abnegacja 
oraz apaństwowa kultura, gdyż rodacy sami tworzą przeszkody uniemoż-
liwiające działanie, nie są zdolni do realnej pracy. Przebieg wywiadu może 
zaskakiwać. Dziennikarz próbuje łagodzić jednoznacznie negatywne oceny 
formułowane przez brygadiera, który bez ogródek wytyka polskie błędy 
i pomyłki. Zanegowanie romantycznego modelu bohaterstwa, podważenie 
sensowności ideałów pracy propagowanych przez „Tygodnik Ilustrowany”, 
sceptycyzm wobec twórczego potencjału zbiorowości nie mogły zjednać 
sympatii wychowanych w kulcie tych wartości czytelników periodyku. Za-
skakujący radykalizmem ideowy portret Piłsudskiego jawić się musiał jako 
obcy, sprzeczny z oczekiwaniami odbiorców, niemożliwy do zaakceptowania, 
budzący rezerwę i dystans.

Zaskoczeniem dla czytelnika mógł być również materiał ikonograficzny 
zaproponowany jako dopełnienie tekstu. Pięć zdjęć dołączonych do wywiadu 
to ujęcia zbiorowe, które wraz z obszernymi podpisami mają na celu przy-
bliżenie nie postaci dowódcy, lecz tworzących polskie wojsko żołnierzy33. 
Zabrakło wśród nich zdjęcia prezentującego sylwetkę bohatera wywiadu; 
ukrycie twarzy rozmówcy pogłębiało nieufność i podejrzliwość wobec wy-
powiadającego krytyczne uwagi brygadiera.

Owo „wycofanie Piłsudskiego” potwierdzą kolejne numery pisma, stycz-
niowy wywiad nie oznaczał bowiem zmiany stanowiska redakcji, wydaje się, 
że dopuszczenie brygadiera do głosu potwierdziło słuszność obranej wcze-
śniej strategii informacyjnej. Piłsudski nadal traktowany będzie zrezerwą, 
która ujawni się m.in. przy okazji informowania o powstaniu Tymczasowej 
Rady Stanu (TRS). Dekrety nominacyjne członkom rady wręczono 14 stycz-
nia 1917 roku, relację z uroczystości „Tygodnik Ilustrowany” opublikował 
20  stycznia, 24 lutego zaś zamieścił fotografie kierowników wydziałów. 
W opisie przebiegu inauguracji nazwisko Piłsudskiego nie pada, co szcze-
gólnie nie dziwi, gdyż artykuł ma charakter sprawozdania składającego się 
głównie z zestawienia wygłoszonych wówczas przemówień. Inaczej sprawa 
wygląda w przypadku ikonografii. Eksdowódca, mimo iż pojawia się na zdję-
ciu zbiorowym34, zostaje tak naprawdę pominięty. W podpisie do fotografii 
pojawiają się bowiem jedynie nazwiska reprezentantów władz okupacyjnych 
(Hugona Lerchenfelda, Bogdana Hutten-Czapskiego, Józefa Żychlińskiego, 
Jana Konopki, Ignacego Rosnera, Stefana Iszkowskiego), a sama reprodukcja 

31 Tamże, s. 5-6.
32 Tamże, s. 6.
33 Zaproponowane podpisy układają się w miniopowieść o legionistach (od oficjalnego wystąpienia po chwile relaksu): 

Po tylu, tylu latach Plac Zamkowy ujrzał znów przeciągającą pod Kolumną Zygmunta artylerię polską; Pod Zamkiem 
Królewskim stoją zwartym szeregiem armaty polskie, których służba w wojnie obecnej zyskała szacunek powszechny; 
Tłumy publiczności pozdrawiają oddział artylerii polskiej, maszerujący przez Krakowskie Przedmieście; Żołnierz polski 
w koszarach potrafi bawić się doskonale. Słusznie mu się to należy po ciężkich trudach wojennych; Młoda orkiestra legiońska 
popisuje się przed sztabem pułku.

34 Redakcja zamieściła wykadrowaną część fotografii zbiorowej.
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jest na tyle niewyraźna i mała, że wśród wielu postaci trudno odnaleźć i roz-
poznać brygadiera. Pełniący funkcję kierownika Referatu Wojny Piłsudski 
jako jeden z ważniejszych członków TRS powinien się znaleźć na publi-
kowanych w styczniu zbliżeniach, które z tłumu osobistości wydobywały 
sylwetki członków TRS. Tak się jednak nie dzieje35. Fotografia pokazująca 
Piłsudskiego w nowej funkcji zostanie opublikowana dopiero trzy tygodnie 
później, gdy na okładce numeru 6 redakcja zamieści wizerunki „dyrektorów 
wydziałów” rady. Usytuowany w prawym górnym rogu obok ośmiu innych 
zdjęć portret pokazuje Piłsudskiego jako referenta-urzędnika w służbie zależ-
nego od okupantów organu władzy36. Brygadier miał zajmować się sprawami 
wojennymi, tymczasem mundur został sfotografowany tak, że przypomina 
bardziej cywilne ubranie niż strój żołnierza. Modelowany w ten sposób 
wizerunek postaci zdawał się odsuwać na dalszy plan żołnierską legendę37.

Świadome pomijanie Piłsudskiego zauważyć można także w kolejnych 
tygodniach. Co prawda na łamach tygodnika pojawiały się publikacje 
dotyczące Legionów38, jednak o Piłsudskim jako dowódcy, polityku czy 

35 Na zdjęciach – wraz z identyfikującymi podpisami – pojawia się aż 16 członków TRS. Oprócz sześciu wymienionych 
będą to: marszałek koronny Wacław Niemojewski, wicemarszałek Józef Mikułowski-Pomorski, kierownik Referatu 
Gospodarstwa Społecznego Stanisław Janicki, kierownik Referatu Sprawiedliwości Stanisław Bukowiecki, Adam 
Łuniewski, ks. Henryk Przeździecki, Stefan Dziewulski, Artur Śliwiński, Andrzej Maj, Błażej Stolarski.

36 W warszawskim „Świecie”, prezentując TRS, zamieszczono zdjęcie Piłsudskiego w mundurze, co wskazuje, iż o sposobie 
przybliżania sylwetek członków Rady decydowały redakcje, a nie odgórne zarządzenia. Por. „Świat” 1917, nr 3, s. 7; 
T. Serwatka: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 60.

37 Trudno rozstrzygnąć, czy za sprawą przypadku, czy z rozmysłem fotografię Piłsudskiego zrobiono w ten sposób, iż 
połowa ciała brygadiera pozostaje w cieniu. Zdjęcie wydaje się niepełne, co mogło sugerować niewiadomą związaną 
z postępowaniem Piłsudskiego, a jednocześnie zaznaczało dystans wobec niego.

38 Por. np. wspomnienie Mariana Dąbrowskiego z cyklu Żołnierz I Brygady („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 4, ss. 49-50); 
sprawozdanie Stanisława Jarkowskiego Korpus lekarski Legionów Polskich („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 6, ss. 79-81); 
informację o podarunku dla żołnierzy Dar Podhala („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 14, s. 175); zdjęcie z zawodów 
sportowych zamieszczone na okładce („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 15, s. 181); relację Edwarda Ligockiego W go-
ścinie u Wojska Polskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 15, ss. 183-184); materiały poświęcone udziałowi żołnierzy 
w uroczystościach religijnych („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 24) i akcji pomocy dzieciom („Tygodnik Ilustrowany” 
1917, nr 24, ss. 299-301).

„Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 27.
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wreszcie członku TRS pismo milczało39. Nawet wówczas, gdy niemal nie 
sposób było pominąć twórcę Legionów, redakcji się to udawało. Przykła-
dem takiej publikacji może być relacja z otwarcia w Zachęcie wystawy po-
święconej Legionom. Wilhelm Mitarski, przedstawiając charakterystyczne 
dla prezentowanych dzieł wątki tematyczne, wymienił w tekście nazwiska 
pułkownika Leona Berbeckiego (dwukrotnie) oraz porucznika J. Zycha, nie 
napisał jednak o ukazywanym zarówno w dziełach malarskich, jak i rzeźbie 
brygadierze40.

Sytuacja zmieniła się nieco w lipcu 1917 roku, gdy najpierw (2 lipca) Pił-
sudski zrezygnował z członkostwa w Tymczasowej Radzie Stanu, a następnie 
został aresztowany (22 lipca). Wolta twórcy Legionów – oznaczająca koniec 
współpracy z niemieckimi władzami – musiała spotkać się z aprobatą ze 
strony konserwatywnych, antygermańsko nastawionych czytelników war-
szawskiego pisma. O tym, jak społeczeństwo reagowało na zakończenie 
współpracy Piłsudskiego z Niemcami i internowanie go w Magdeburgu, 
świadczy relacja Jana Antoniego Hupka, który – obserwując zachodzące 
zmiany – pod koniec lipca zanotował: ponieważ Niemcy go uwięzili i wywieźli, 
popularność jego znów urośnie – jako męczennika. Po wojnie wróci jako bo-
hater, męczennik i najpopularniejsza w Polsce osobistość41.

O ostrożnej modyfikacji nastawienia wobec Piłsudskiego świadczą także 
publikowane przez redakcję „Tygodnika Ilustrowanego” w lipcu 1917 roku 
materiały związane z Legionami. Redaktorzy, którzy do tej pory dość sku-
tecznie unikali na łamach swego pisma informacji dotyczących Piłsudskiego, 
przypominając losy bitwy pod Kostiuchnówką (4-6 lipca 1916)42, zamieszczą 
zdjęcie komendanta, fotografię Włodzimierza Koniecznego, który dla Pił-
sudskiego przygotował imieninowy prezent w postaci statuetki legionisty, 
i wreszcie fragment rozkazu brygadiera. Rocznicowe wspomnienie pozwa-
lało poznać ogrom legionowego poświęcenia, ale również niepokazywane 
w piśmie oblicze wodza. Jego wizerunek otwierał relację (pierwszy akapit tek-
stu poprzedzono zdjęciem brygadiera) – czytelnicy mogli zobaczyć fotografię 
wykonaną na „pozycji 1. baonu 5. pułku”43 zaledwie kilka dni przed krwa-
wymi zmaganiami. Piłsudski stoi samotnie, patrząc z zamyśleniem i troską 
w dal. Takie ujęcie odbiegało zasadniczo od przedstawień prezentowanych 
do tej pory w tygodniku, wpisując się raczej w dyskurs legendotwórczy niż 
proponowane wcześniej dość sceptyczne wypowiedzi. Wrażenie to wzmac-
niało zdjęcie opatrzone podpisem Porucznik Włodzimierz Konieczny, znany 
artysta-rzeźbiarz, poległ 5 lipca w kontrataku na „Górę Polską”. Zdjęcie przy 
pracy nad statuetką ofiarowaną kom. Piłsudskiemu w dniu imienin. Model 
żywy i artysta zginęli44. Wydaje się, iż zdjęcie znanego artysty wybrano nie-
przypadkowo – wykonana przed 19 marca 1916 roku (w tym dniu Piłsudski 
otrzymał imieninowy upominek) fotografia była bowiem czytelnym znakiem 
przywiązania legionistów do komendanta, jedności z nim, gotowości do 
39 Najwyraźniejszym przejawem obecności Piłsudskiego na łamach periodyku staje się zamieszczona w marcu (nr 12, 

s. 147) infografika prezentująca medal Piłsudskiego wykonany przez Stanisława Romana Lewandowskiego. Na awersie 
umieszczono popiersie z napisami: Józef Piłsudski wódz Legionów Polskich 6 VIII 1914, na rewersie – sylwetkę żołnierza ze 
skrzydłami husarii, który trzyma tarczę z orłem strzeleckim i napisem mówiącym o zmartwychwstaniu. Zdjęcie medalu 
wraz z podpisem opublikowano na stronie poprzedzającej zamykający numer odcinek powieściowy. Dla porównania 
warto nadmienić, iż w listopadzie 1917 roku (nr 575, wydanie poranne) na łamach „Ziemi Lubelskiej” informowano na 
pierwszej stronie o możliwości kupienia aż 4 medali związanych z Legionami: medalu autorstwa Lewandowskiego Na 
cześć Brygadiera Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, dwóch medali Raszki Na cześć legionistów Ślązaków poległych za 
ojczyznę 1914-1916 i Na cześć Józefa Piłsudskiego. Brygadiera Legionów Polskich 1914-15-1916 oraz medalu Wysockiego 
Na cześć Legionów Polskich 1914-1915 i 1916. Jak widać, redakcja warszawskiego tygodnika była dość powściągliwa – 
nawet w odniesieniu do związanych z brygadierem materiałów komercyjnych.

40 Odmienną strategię przyjęła redakcja „Świata”, która informując o wystawie, jako jedno z interesujących dzieł wymieniała 
rzeźbę Konstantego Laszczki Piłsudski, a także pokazała reprodukcję obrazu Komendant J. Piłsudski pędzla Juliana Fałata. 
Zob. W. Wankie: Wystawa legionowa w Salonie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. „Świat” 1917, nr 14, ss. 4-5.

41 J. Hupka: Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta. Niwiska 1936, ss. 307-308 (cyt. za:) T. Serwatka: Józef 
Piłsudski..., dz. cyt., s. 70.

42 W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara: Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej. Kraków 1998, 
s. 179.

43 Pełny podpis brzmiał Komendant Józef Piłsudski na pozycji 1. baonu 5. pułku pod Kościuchnówką na kilka dni przed 
atakiem („Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 27, s. 331).

44 Tamże, s. 332.
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poświęcenia. Wobec bohaterskiej śmierci artysty (i modela) zdjęcie zyski-
wało dodatkowe znaczenie symboliczne i emocjonalne45. W tym kontekście 
dołączenie fragmentu rozkazu, w którym Piłsudski objaśnia znaczenie jed-
nego z ataków, jest potwierdzeniem kompetencji dowódcy. Tak budowany 
wizerunek Piłsudskiego-wodza nawiązuje do legionowej legendy, przy czym 
włączenie owego wizerunku w narrację o jednej z najbardziej krwawych 
bitew wołyńskich sprawia, iż postać brygadiera nie dominuje nad infor-
macjami dotyczącymi działań zbrojnych. Wobec dramatycznego przebiegu 
bitwy oraz wiadomości o kolejnych bohaterskich śmierciach legionistów 
portret Piłsudskiego musiał pozostać na drugim planie.

Podjęta w lipcu 1917 roku próba nakreślenia obrazu Piłsudskiego pozo-
stanie przypadkiem odosobnionym. Redakcja warszawskiego periodyku 
nie będzie wracała nawet aluzyjnie do postaci internowanego dowódcy, co 
wynikało zapewne z jednej strony z przekierowania uwagi czytelników na 
aktywność mającą przygotowywać do budowania niepodległego państwa, 
z drugiej zaś z faktu, iż w doniesieniach o polskich działaniach zbrojnych 
pojawiły się opisy bohaterstwa walczących po stronie rosyjskiej ułanów, 
co automatycznie eliminowało patronat Piłsudskiego46. Zapewne nie bez 
znaczenia dla takiego stanu rzeczy było też funkcjonowanie niemieckiej 
cenzury. Wydaje się jednak, iż o eliminowaniu materiałów dotyczących le-
gionowego dowódcy decydowała w znacznym stopniu rezerwa wynikająca 
z realizowanej strategii informacyjnej47. Niechętne przywoływanie postaci 
Piłsudskiego na łamach warszawskiego pisma, podyktowane początkowo 
nieufnością wobec człowieka namawiającego do współpracy z germańskim 
prześladowcą, z czasem utrwaliło się, wyznaczając stosunek redakcji do 
twórcy Legionów. Konserwatywna redakcja nie zdecydowała się na całko-
wite pominięcie osoby brygadiera, lecz zachowała znaczący dystans wobec 
jego poczynań, konsekwentnie modelując atmosferę jeśli nie nieufności, to 
przynajmniej niepokojącej tajemnicy i niedopowiedzenia. I chociaż z czasem 
na stronach pisma zaczęto publikować relacje legionowych propagandystów, 
nie doszło do inkorporowania popularnego wśród żołnierzy i znacznej części 
społeczeństwa mitu Piłsudskiego-wodza.

Manifestowany w „Tygodniku Ilustrowanym” cichy sprzeciw wobec apo-
teozowania Piłsudskiego znalazł potwierdzenie tuż po odzyskaniu niepod-
ległości. Redakcja, słowami Grzymały-Siedleckiego (ukrywającego się za 
pseudonimem Jan z Marnowa), co prawda złoży wówczas deklarację uznania 
przywódczej roli Piłsudskiego (Naczelny wódz Piłsudski! Oto wyraz chwili 
dzisiejszej48), nie omieszka jednak przestrzec wodza, by nie zaprzepaścił 
pokładanych w nim nadziei. Mimo iż entuzjazm pierwszych dni wolności 
wręcz wymuszał ujęcia hiperbolizujące, redaktorzy pisma, zamieszczając 
portret komendanta wraz z poświęconym mu wierszem Zygmunta Stefań-
skiego, zdołali zaznaczyć swój dystans. Już samo plastyczne opracowanie 
portretu Piłsudskiego budzi niepokój – „wycięta” ze zdjęcia, obrysowana 
wyraźnym konturem postać wodza odcina się od pustej, białej płaszczy tła. 

45 Artysta na zdjęciu zwrócony jest w tę samą stronę co Piłsudski. Pozostałe fotografie ilustrujące relację to konwencjonalne 
portretowe ujęcia żołnierzy oraz widoki z miejsca walk.

46 Np. Tyg. Ill.: Tragedia polska. „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 33, s. 405; W. Sieroszewski: Ułan krechowiecki. „Tygodnik 
Ilustrowany” 1918, nr 13, s. 151. Periodyk publikował także wspomnieniowe relacje legionistów, postać Piłsudskiego 
się w nich jednak nie pojawiała (zob. np. M. Dąbrowski: Żołnierz I Brygady. Fragment z kampanii na Wołyniu w roku 
1915. „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 47, ss. 575-576).

47 Za taką interpretacją przemawiać może sposób medialnej obecności na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” postaci 
generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. W roku 1918 zdjęcia dowódcy zastanawiająco często gościły wśród doniesień 
pisma, pojawiały się także materiały poświęcone I Pułkowi Ułanów w Bobrujsku. Być może była to próba zapropono-
wania czytelnikom konkurencyjnego obrazu wodza. Wobec demobilizacji podległego Dowbór-Muśnickiemu I Korpusu 
(21 maja 1918 roku) plany te musiały ulec modyfikacji, choć sentyment do dowborczyków pozostał. Rozpoznanie to 
uznać jednak wypada za wstępne, wymagające weryfikacji. Publikacje związane z postacią Józefa Dowbór-Muśnickiego 
i dowborczykami to m.in.: tekst Stefana Barszczewskiego Z pamiątek wojennych. Marki I Korpusu Wojska Polskiego 
(„Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 37, ss. 404-405); zdjęcia („Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 14, s. 161; nr 21 i 22, 
ss. 249, 256; nr 27 i 28, s. 313; nr 31 i 32, s. 340; nr 42, s. 476; nr 47, s. 541); pośrednio również relacja brata Józefa – 
Konstantego – zatytułowana Moje przygody („Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 33, s. 354).

48 Jan z Marnowa: Warszawa, d. 11 listopada 1918 r. „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 46, s. 532.
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Dopełniające portret słowa lirycznej quasi-autobiografii, w której podmiot 
mówiący – Piłsudski – deklarował: Wództwo mi dał nie żaden król, / Ale 
mój duch niezłomny, / Narodu mego bunt i ból, / O Wolność krzyk ogromny49, 
również zyskały modyfikujący filtr w postaci komentarza, iż naznaczony 
emocjami utwór pochodził z moskiewskich Jasełek wygnańczych pisanych 
z myślą o Polakach oczekujących z niecierpliwością każdej wieści o wodzu 
narodowym50. Tak przedstawiany Piłsudski byłby więc odpowiedzią na po-
trzebę chwili. Czy jednak był dobrym wyborem na przyszłość? W tej kwestii 
redakcja, która w czasie wojny z dystansem odnosiła się do brygadiera, 
zachowała dyplomatyczne, acz wymowne milczenie51.

Monika Gabryś-Sławińska

49 Z. Stefański: Piłsudski. „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 46, s. 533.
50 Tamże.
51 Milczenie, które polega na powstrzymaniu się od publikowania materiałów poświęconych Piłsudskiemu w kolejnych 

tygodniach 1918 roku.

„Tygodnik 
Ilustrowany” 
1918, nr 46, 

s. 533.
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WIESŁAWA TURŻAŃSKA

ZIEMKIEWICZA  
WERYFIKOWANIE WARTOŚCI

Potężnym cieniem wzdłuż i wszerz przesłaniasz Polskę całą / Bo Polska Twoim 
dziełem jest. Zasługą Twą i chwałą. Ten infantylny dystych znajduje się na okładce 
„Płomyka” z 9 września 1935 roku. Dopełnieniem jest umieszczona powyżej 
ilustracja: w prostokąt wypełniony błękitem wpisana została mapa II Rzeczpo-
spolitej w pomarańczowym kolorze, na nią zaś cieniem kładzie się olbrzymi profil 
Józefa Piłsudskiego. Wspominam zachowany w domu numer przedwojennego 
tygodnika, gdyż skojarzył mi się z tytułem wydanej w 2017 roku książki Rafała 
Ziemkiewicza Złowrogi cień marszałka. To pewnie zbieg okoliczności, nie można 
jednak wykluczyć świadomej inspiracji, ponieważ RAZ (jak nazywają niektórzy 
autora) przez kilkanaście lat badał teksty źródłowe dotyczące okresu przedwojen-
nego, a także studiował liczne opracowania historyczne. W efekcie opublikował 
w 2014 roku publicystyczno-historyczną książkę Jakie piękne samobójstwo, na 
okładce której zamieścił prowokacyjne pytanie: Dlaczego Polacy walczyli o swoje 
zniewolenie? Prowokacja odniosła skutek, gdyż posypały się gromy, szczególnie 
ze strony dziennikarzy gazet prawicowych, w tym rodzimego dla Ziemkiewicza 
tygodnika „DoRzeczy”. Jednym z najbardziej obrazowo sformułowanych zarzu-
tów, jakimi posłużono się w polemikach, było oskarżenie autora o „panświnizm”. 
Natomiast historycy zachowali powściągliwość, wskazywali na różne lapsusy, 
nadinterpretację faktów prowadzącą do uproszczeń czy przesadnych uogólnień. 
Zwracali też uwagę na emocjonalny język pełen dosadnych kolokwializmów oraz 
brak bibliografii. Ponieważ zarzuty te odnieść można zarazem do Złowrogiego 
cienia marszałka, będącego przedłużeniem prac nad wcześniejszą książką, warto 
poświęcić jej nieco uwagi.

Zapewne na żarliwość dyskusji wpłynął fakt, że Jakie piękne samobójstwo 
ukazało się w 70. rocznicę powstania warszawskiego oraz 75. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. RAZ nie negował bohaterstwa ani żołnierzy, ani ludności 
cywilnej, nie ujął też czci milionom ofiar, lecz stwierdził, iż piłsudczykowski 
model patriotyzmu, oparty na insurekcjonizmie, zawierał w sobie gen zagłady. 
Skrytykował też koncepcję Władysława Sikorskiego, który mówił o potrzebie 
wniesienia przez Polaków „kapitału krwi”. Zdaniem Ziemkiewicza kapitał ów 
nie miał znaczenia dla wielkiej trójki podczas konferencji w Teheranie, Jałcie 
i Poczdamie, a sam wybuch powstania warszawskiego był Stalinowi wręcz na 
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rękę. Źródeł wojennej hekatomby autor dopatrywał się w zapoczątkowanej przez 
przewrót majowy polityce sanacji. Szczególnie ostre słowa skierował pod adresem 
nieudolnych następców Piłsudskiego – Edwarda Rydza-Śmigłego i Józefa Becka.

RAZ przedstawił również swoją koncepcję Realpolitik – jego zdaniem należało 
przyjąć żądania Hitlera w kwestii Gdańska, zgodzić się na budowę autostrady 
eksterytorialnej i przystąpić do paktu antykominternowskiego zamiast ulegać 
cynicznej polityce Wielkiej Brytanii i podpisywać z nią w imię propagandy 
mocarstwowej układy sojusznicze, kierujące agresję Rzeszy na Polskę. Nawia-
sem mówiąc, podobnie uważał Stanisław Cat-Mackiewicz: Posunięcie angielskie 
w sprawie gwarancji (...) było dyplomatycznie znakomite. Nadawało agresji Hitlera 
ten kierunek, którego sobie Anglia życzyła1. RAZ strawestował słynne przemówie-
nie Becka o honorze, stwierdzając, iż jedyną rzeczą bezcenną w życiu narodów 
jest biologiczne przetrwanie2, po czym dodał, że skoro już do wojny doszło, to 
należało podpisać korzystny akt kapitulacji, by zminimalizować straty wśród 
ludności. Gdy weźmiemy pod uwagę te opinie, łatwo zrozumiemy powracające 
w książce twierdzenie, iż tytułowe „piękne samobójstwo” Polacy popełnili w imię 
gangsterskich interesów Anglii, Francji, USA i ZSRR. A ponieważ autor jest – jak 
mówił o sobie Jerzy Giedroyć – „zwierzęciem politycznym”, w publikacji znalazło 
się wiele komentarzy na temat bieżącej sytuacji w Polsce. Oczywiście Ziemkiewicz 
bywał stronniczy, zarówno na sprawy aktualne, jak i na historię patrzył często 
przez pryzmat idei Romana Dmowskiego (Złowrogi cień marszałka zadedykował 
zresztą swojemu dziadkowi, legioniście i działaczowi Stronnictwa Narodowego). 
Nie można jednak zanegować poglądu, że zbudowany na klęskach kompensacyj-
ny mit „szlachetnego cierpiętnictwa” do dziś tkwi silnie w mentalności Polaków 
i odrywa ich od rzeczywistości.

Trudno nie zauważyć, że nad przedstawioną w książce Jakie piękne samobójstwo 
analizą przyczyn narodowych katastrof wyraźnie unosił się „cień” Józefa Piłsud-
skiego. Tym samym w najnowszej publikacji wiele wątków tematycznych, ocen, 
diagnoz powtarza się, tylko w innych konfiguracjach i z odmiennie rozłożonymi 
akcentami. Ponadto obie książki to eseje historyczno-polityczne, a Ziemkiewi-
cza można uznać za kontynuatora konwencji zapoczątkowanej w Polsce przed 
II wojną światową przez Karola Zbyszewskiego, którego Niemcewicz od przodu 
i tyłu ukazał się w lutym 1939 roku i wywołał oburzenie krytyków związanych 
z różnymi opcjami politycznymi, zarzucających autorowi „szarganie świętości”. 
Jest jednak pewna różnica: Zbyszewski, wskazując, iż mitologizowanie przeszłości 
wiedzie do klęski, poszedł w kierunku błazenady, Ziemkiewicz natomiast posłu-
żył się ostrą perswazją, opartą na starannym doborze argumentów. Zapowiedzią 
takiej taktyki jest już prowokacyjne zdanie umieszczone na okładce publikacji: 
„Odzyskał Polskę – zniszczył polskość”. Uzasadnieniu tego twierdzenia służy cały 
wywód (poprowadzony zresztą w trochę meandryczny sposób), co nie oznacza, 
że autor całkowicie pomija zasługi komendanta, jakkolwiek ogranicza je tylko 
do lat 1918-1922.

Ziemkiewicz dowodzi, że ukształtowany w okresie sanacji kult Piłsudskiego 
jako twórcy Legionów, wskrzesiciela niepodległości oraz wodza mającego moral-
ne prawo do sprawowania rządów dyktatorskich miał na celu uzasadnienie prze-
wrotu majowego i etyczną legitymizację reżimu. A zgodnie z zasadą, że zwycięzcy 
tworzą historię, propaganda sanacyjna eliminowała niewygodne fakty, kreując 
wizerunek marszałka jako wręcz nadczłowieka. Dlatego w artykułach prasowych 
dominowały w latach 30. takie określenia jak: „ojcowski opiekun i bohaterski 
obrońca Ojczyzny”, „wielki budowniczy Polski Odrodzonej”, „wielki wychowawca 
narodu” czy „największy skarb narodu” (s. 14). Można tylko dodać, że zacytowany 
przeze mnie na początku wierszyk mieścił się w tej konwencji. W eseju Ziemkie-

1 S. Cat-Mackiewicz: Lata nadziei. 17 września 1939 – 5 lipca 1945. Warszawa 1990, s. 22.
2 R. A. Ziemkiewicz: Jakie piękne samobójstwo. Narracje o wojnie, cynizmie i szaleństwie. Lublin 2014, s. 38.
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wicza jest poza tym mowa m.in. o indoktrynacji, jakiej poddano system oświaty, 
a także o absurdalnym i jedynym w swoim rodzaju akcie prawnym z kwietnia 
1938 roku, czyli Ustawie o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. Zarazem – opie-
rając się na eseju Andrzeja Kijowskiego Krypta św. Leonarda – autor wskazuje, 
iż popularność kultu wodza wynikała z zaszłości historycznych, bowiem po 
zdradzie ostatniego króla masową wyobraźnią zawładnęli przywódcy wojskowi 
(książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt), a Roman 
Dmowski, Wojciech Korfanty i Wincenty Witos do takiego wzoru nie pasowali.

Jednakże Ziemkiewicza interesuje nie tyle demitologizacja samego kultu, ile 
kwestia, że stał się on elementem tożsamości narodowej, przez co rzutuje na 
współczesność, sprawiając, że Polacy od ponad ćwierć wieku mają problem 
z zagospodarowaniem odzyskanej suwerenności. Zgodnie z tą tezą autor stara się 
unaocznić, jak po 1989 roku ów sanacyjny paradygmat przywództwa wykorzystu-
ją politycy różnych opcji w walce o „rząd dusz”. Dlatego w książce – a szczególnie 
w ostatnim rozdziale, zatytułowanym Pompowanie wielkości – pada tak wiele 
ostrych słów pod adresem Lecha Wałęsy, Donalda Tuska, Adama Michnika i śro-
dowiska „Gazety Wyborczej”, a także Jarosława Kaczyńskiego. Z tego też wypływa 
niezbyt optymistyczna diagnoza sytuacji polskiego społeczeństwa, w którym nie 
zdążyły wykształcić się ideały republikańskie i które bez sprzeciwu przyjmuje 
model wodzowski oparty na tzw. dyktaturze moralnej. Oczywiście wiele w tych 
dywagacjach subiektywizmu wynikającego z przekonań ideowych. Nie dziwi 
więc, że jednym z największych zarzutów, jakie RAZ stawia marszałkowi, jest 
oskarżenie o zniszczenie polskiego republikanizmu, który autor uznaje za wartość 
rudymentarną: istotę polskości stanowi republikanizm, pęd ku wolności, równości 
i sprawiedliwości, przekonanie, że naród jest suwerenem króla, że prawa kardynalne 
gwarantujące wolność są nadrzędne wobec czyjejkolwiek despotycznej woli (s.19).

Taki pogląd pociąga za sobą daleko posuniętą idealizację ideologii sarmackiej, 
którą Ziemkiewicz uznaje za prefigurację koncepcji endeckiej: ale myśl narodowej 
demokracji była republikańska z ducha, a przez to arcypolska, żądanie demokracji 
było jej rdzeniem, istotą, budowa klasy średniej i republikańskiej, polskiej elity – 
sposobem na odzyskanie państwa i niepodległości (s. 435). By przypomnieć słabo 
utrwalony w świadomości społecznej program stronnictwa, autor przedstawia 
jego historię. Najpierw pisze o założonej w 1887 roku z inicjatywy Zygmunta 
Miłkowskiego, uczestnika powstania styczniowego, Lidze Polskiej, następnie 
o przekształceniu się tej partii w Ligę Narodową pod przewodnictwem Romana 
Dmowskiego, wreszcie – o współtworzonym przez Dmowskiego i powstałym na 
gruncie Ligi Narodowej Stronnictwie Narodowo-Demokratycznym, założonym 
w 1897 roku i od roku 1905 działającym legalnie w zaborze rosyjskim. Dość ob-
szerna analiza programu i działań endecji ma służyć podważeniu obciążającego ją 
stereotypu, a także ukazaniu Dmowskiego jako człowieka o większej dojrzałości 
politycznej niż Piłsudski.

Rozważania owe, dotyczące przede wszystkim koncepcji odzyskania niepod-
ległości, zajmują sporą część publikacji. Zresztą trzy czwarte liczącej 443 strony 
książki odnosi się do okresu przed przewrotem majowym. Wynika to z faktu, że 
Złowrogi cień marszałka nie jest biografią, a autora interesują przede wszystkim 
mechanizmy tworzenia mitu i jego konsekwencje. Ziemkiewicz wychodzi z za-
łożenia, że Piłsudski i Dmowski wysnuli odmienne wnioski z klęski powstania 
styczniowego, choć obaj dążyli do odrodzenia Polski. Pierwszy z nich, pod 
wpływem fascynacji literaturą romantyczną, szczególnie utworami Juliusza Sło-
wackiego, postawił na nieustający zbrojny opór wobec caratu, tzw. ubojowienie, 
Dmowski zaś poszedł w kierunku organicyzmu, zakładając, iż należy upolitycznić 
lud, by nie powtórzyła się sytuacja znana choćby z Wiernej rzeki czy Rozdzióbią 
nas kruki, wrony Stefana Żeromskiego. RAZ podważa również podręcznikowe 
uproszczenia dotyczące stosunku Dmowskiego do Rosji, wskazując, iż stawiał on 
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na Wielką Brytanię, będącą w sojuszu z Francją i z Rosją, ponieważ zakładał, że 
po pokonaniu Austrii i Prus oraz scaleniu ziem trzech zaborów będzie możliwe 
odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Nie bez powodu Ziemkiewicz wylicza dziesiątki organizacji powstałych w cza-
sach zaborów w celu prowadzenia walki cywilnej i podkreśla, że efektem ich 
istnienia był akces najniższych warstw społeczeństwa do wojska w czasie nawały 
bolszewickiej. Przy tej okazji oddaje też sprawiedliwość działaniom ludowców 
oraz samemu Wincentemu Witosowi, który w krytycznym momencie wojny 
stanął na czele Rządu Obrony Narodowej i wydał odezwę do chłopów. Zara-
zem autor uważa, że niekwestionowaną zasługą Piłsudskiego było zwycięstwo 
w wojnie z sowiecką Rosją. Jednakże portret osobowościowy marszałka wypada 
w książce nieciekawie – to egocentryk, megaloman działający często na zasadzie 
„jakoś to będzie”, a nawet „człowiek demolka”: Gdzie się pojawi, oczekuje bezwa-
runkowego podporządkowania się albo rękami tych, którzy mu się bezwarunkowo 
podporządkowali, wszystko rozpieprzy (...). Niezdolny do jakiejkolwiek kooperacji, 
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do funkcjonowania innego niż w roli dyktatora, nadczłowieka (s. 117). Natomiast 
Dmowski jawi się jako polityczny analityk, strateg, zwolennik patriotyzmu pracy, 
racjonalista jasno formułujący założenia ideowe swojej partii. Jego antysemityzm 
jest zaledwie wzmiankowany, i to jedynie w odniesieniu do finansowych elit, choć 
pojawia się też informacja, że przywódca endecji był zwolennikiem wysiedlenia 
ludności żydowskiej z Polski.

Nie można się jednak zgodzić ze stwierdzeniem, że odpowiedzialność moralna 
endecji za zabójstwo Gabriela Narutowicza to wymysł. Choć Ziemkiewicz pisze 
o rozbuchanej atmosferze nienawiści, a Niewiadomskiego nazywa człowiekiem 
zaburzonym psychicznie i dodaje, że prawica jednoznacznie potępiła ów mord 
polityczny, nie przywołuje w tym przypadku cytatów z ówczesnej prasy. A prze-
cież w kilka dni po zamachu działacz endecki ksiądz Kazimierz Lutosławski pisał 
w „Myśli Narodowej”: Co się właściwie stało? Oto do walki o to, kto ma być w Polsce 
gospodarzem, stanął Naród Polski z jednej strony, a blok mniejszości, pod żydow-
skim przewodem, z drugiej. Polskie narzędzie tej samej siły międzynarodowej – spi-
sek belwedersko-masoński, wystąpił stanowczo do walki przeciw Narodowi, chcąc 
przez wspólne z Żydami i ich podkomendnymi narzucenia Polsce nieznanej osoby 
prezydenta utwierdzić swoje nad Polską panowanie3. RAZ mimowolnie konstatuje 
też nieprzystawalność idealistycznych koncepcji Dmowskiego do rzeczywistości 
II RP, gdy zauważa, że w latach 30. endecka młodzież, którą biła policja po ulicach, 
która przedarła się przez tortury zboczonego Kostka-Biernackiego w Berezie Kar-
tuskiej (...), uznała to za niewarte uwagi pierdzielenie starych zgredów (s. 436).

Za to ciekawie zostaje podważone przeciwstawienie: Piłsudski socjalista 
i  Dmowski katolik. Ziemkiewicz udowadnia, że obaj przywódcy byli w tym 
zakresie pragmatystami. Dmowski darwinista uznał, iż katolicyzm może być 
czynnikiem łączącym wszystkich Polaków, a Piłsudski jako towarzysz Wiktor 
zamieszczał w „Robotniku” artykuły o niepodległościowej tematyce (notabene, 
jako podwójny konwertyta także zabiegał o dobre stosunki z Kościołem, choć 
starał się oddzielać wiarę od polityki). Cóż, już dawno powiedziano: „Paryż 
wart jest mszy”. Jak też twierdzą inni biografowie marszałka, wybór przez niego 
socjalizmu był przypadkowy, a szybkie osiągnięcie w PPS pozycji lidera wynika-
ło z faktu aresztowania większości działaczy. Ziemkiewicz uznaje, że Piłsudski 
zawsze był szczęściarzem, dlatego jako motto zamieszcza wypowiedź jego brata, 
Bronisława: Ten Ziuk ma szalone szczęście, wszystko mu na dobre wychodzi, 
a wszystko dlatego, że siebie stawia na pierwszym planie (...), a durni wierzą mu 
i zachwycają się nim. (...) Zawsze gbur, egoista i zarozumiały, i szczęście jego coraz 
bardziej go psuje. Przywołana ocena z lat gimnazjalnych ukierunkowuje sposób 
postrzegania większości działań komendanta, któremu RAZ nie odmawia ani 
wielkiego patriotyzmu, ani idealizmu, ani też charyzmy. Dowodzi jednak, iż 
na fenomen Piłsudskiego złożyły się w jednakowym stopniu jego osobowość 
i czynniki zewnętrzne. Wywód, choć oparty na faktach ustalonych przez bio-
grafów i historyków, pozostaje jednocześnie zgodny z Realpolitik Ziemkiewicza 
i intrygująco ukazuje drugą stronę medalu.

Przykładem może być fragment poświęcony latom, kiedy Piłsudski jako to-
warzysz Mieczysław kierował Organizacją Bojową PPS, dokonującą zamachów 
na carskich urzędników, czego efektem były nasilone represje i śmierć cywilów. 
Źródło terroru widzi RAZ w fascynacji powstaniem styczniowym, a konkretnie 
ideą Stefana Bobrowskiego: im więcej krwi wyleją z Polaków Moskale, tym lepiej; 
braciom, synom i innym krewnym zabitych tym trudniej będzie potem układać 
sobie normalne życie w „wychodku” zaboru (s. 57). Ziemkiewicz przypomina 
też, że finansowanie PPS odbywało się głównie poprzez akcje ekspropriacyjne, 
te zaś polegały na napadach zarówno na polskich kapitalistów, jak i na urzędy 
gminne, kasy pocztowe, sklepowe czy fabryczne. A do bojówkarzy dołączali, 

3 C. Miłosz: Wyprawa w dwudziestolecie. Kraków 1999, s. 217.
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zwabieni żądzą zysku, zwykli kryminaliści. Autor zaznacza jednak, że w kwe-
stiach finansowych marszałkowi nigdy nie można było zarzucić nieuczciwości. 
Krytycznie ocenia natomiast tzw. przemoc brutalną wobec opornych rodaków 
oraz konkluduje, że próba wywołania w 1905 roku rewolucji w Kongresówce nie 
tylko zakończyła się klęską, ale też doprowadziła do wojny polsko-polskiej, co 
na długo zraziło do Piłsudskiego tamtejszą ludność, powodując m.in., że w 1914 
roku wrogo przyjęto na ziemiach królestwa Pierwszą Kompanię Kadrową.

Pojawia się też pogląd, iż wtedy właśnie marszałek zaczął pogardzać roda-
kami, uznając ich za tchórzy, co znalazło wyraz m.in. w – licznie cytowanych 
w książce – wulgarnych sentencjach typu: Polacy naród wspaniały, tylko ludzie 
kurwy (s. 12). Jednocześnie w tym okresie ujawnia się w pismach Piłsudskiego 
mitotwórcza autokreacja, gdyż klęskę potraktował on jako zwycięstwo moralne, 
pisząc o „wyżynach dyktatury moralnej” (s. 85). Uzasadniając autorytarne zapę-
dy Piłsudskiego, autor przywołuje dość znaną historię o wizycie Żeromskiego 
w 1909 roku w Zakopanem, kiedy to przyszły marszałek, siedząc przy pasjansie 
w kalesonach, bo jedyną parę spodni oddał do zacerowania, oświadczył, że jeśli 
karty dobrze się ułożą, to zostanie dyktatorem Polski. Zdaniem Ziemkiewicza 
Piłsudski przez całe życie chciał być polskim Napoleonem i już jako towarzysz 
Mieczysław potrafił wytworzyć w oddziałach strzeleckich ślepą karność, poczu-
cie odrębności czy wręcz wyjątkowości, co spowodowało, że w kolejnych latach 
środowisko legionistów działało na zasadzie sitwy.

RAZ porusza też kwestię drażliwą, a często pomijaną, czyli zagadnienie 
współpracy Piłsudskiego z wywiadem Austrii i Niemiec. Opierając się na książce 
Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1914-1918 Ryszarda Świętka, 
dowodzi, iż bez wywiadowczych kontaktów nie byłoby możliwe utworzenie 
związków strzeleckich, a następnie Pierwszej Kompanii Kadrowej. W zamian 
jednak zobowiązano się dostarczać informacji szpiegowskich zbieranych przez 
działających w Kongresówce socjalistów. Co więcej, wywołanie antyrosyjskiego 
powstania – mimo odmiennego celu – było w interesie zarówno Piłsudskiego, jak 
i Austrii oraz Niemiec. Przy okazji autor rozbija mit marszałka jako twórcy Legio-
nów, wskazując, że po fiasku wyprawy Pierwszej Kompanii Kadrowej w zaborze 
rosyjskim Austriacy chcieli wcielić strzelców do c.k. armii. Sytuację uratował 
Władysław Sikorski oraz popierający go wpływowy Juliusz Leo, inicjujący powsta-
nie Legionów. Powołany wówczas Naczelny Komitet Narodowy Piłsudskiemu – 
ikonie ruchu strzeleckiego – przydzielił funkcję dowódcy I Brygady. Ziemkiewicz 
szczegółowo opisuje konflikty komendanta z NKN oraz grę z wywiadami aż do 
kryzysu przysięgowego w 1917 roku, kiedy to Legiony przeformowano w Polni-
sche Wehrmacht. Wskazuje przy okazji, iż Niemcy oddali Piłsudskiemu ogromną 
przysługę, gdyż internując go w Magdeburgu, przysporzyli mu popularności 
i unieważnili wszystkie oskarżenia o kolaborację z wywiadami innych państw.

Podważony został ponadto mit Sulejówka. RAZ dowodzi, że w 1923 roku 
naczelnik nie tyle wycofał się w prywatność, ile przeniósł walkę o władzę w dzie-
dzinę moralności. Jeżdżąc po kraju, agitował, przedstawiał siebie i swych żołnie-
rzy w roli ofiar. Wyzywał rządzących, przede wszystkim endeków, od złodziei, 
kanalii, łotrów, krwiopijców, a wtórowali mu wierni legioniści, z którymi widy-
wał się często. Można więc mówić o tzw. pełzającym zamachu stanu. Zdaniem 
Ziemkiewicza, 12 maja miał być w planach Piłsudskiego demonstracją siły, ale 
przekształcił się w wojnę domową, zakończoną szybko dzięki odpowiedzialnej 
postawie Wincentego Witosa i Stanisława Wojciechowskiego. Autor dodaje, iż do 
przewrotu doszło, kiedy republika zaczynała podnosić się z kryzysu, na sanacji 
nie zostawia zaś suchej nitki, obwiniając o wszystko marszałka. I tu pojawiają się 
wątpliwości, gdyż RAZ przyznaje, że Piłsudski nie był typowym dyktatorem, lecz 
swego rodzaju romantycznym idealistą, przekonanym, że odrodzenie moralne 
nastąpiło jedynie w wojsku. Dlatego wyjście widział w narzuceniu całej Polsce 
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wojskowości i wojskowych rządów (s. 363), a to oczywiście okazało się zgubne, 
gdyż kierownicze stanowiska – od tych najwyższych do najniższych – obejmowali 
dawni legioniści, ludzie niekompetentni. Dodajmy, że o fatalnej polityce kadro-
wej pisali nawet apologeci marszałka, tacy jak Mieczysław Pruszyński: A jeden 
z naszych ministrów skarbu, przydzielony z wojska pułkownik, objąwszy funkcję, 
nie wiedział, czym się różnią dewizy od dywizji wojska!4.

Ziemkiewicz konstatuje, że każdy dyktator staje się zależny od ludzi, na których 
się opiera, a owo wierne wojsko – choć nie dyskutowało, tylko potakiwało i prężyło 
się na baczność – zaczęło sterować Marszałkiem (s. 363). Nie można więc mówić 
o jednoosobowej odpowiedzialności. Bez wątpienia Piłsudski niszczył znienawi-
dzonego Władysława Sikorskiego, zadecydował o aresztowaniu i przetrzymywa-
niu w strasznych warunkach generała Tadeusza Rozwadowskiego (który zmarł 
po wypuszczeniu) i podobnie postąpił z opozycją w czasie – urągającego prawu 
– procesu brzeskiego. Za zgodą marszałka utworzono w 1934 roku – na wzór 
ówczesnego Dachau – obóz w Berezie Kartuskiej dla przeciwników politycznych, 
przy czym warto zauważyć, że na rok przed śmiercią Piłsudski był już człowie-
kiem schorowanym, toteż nie można go do końca obciążać winą za stosowane 
tam tortury. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, na ile marszałek odpowiadał 
za zaginięcie bądź śmierć generała Włodzimierza Zagórskiego, tajemnicze 
zgony innych niewygodnych ludzi czy też ich brutalne pobicia. No i do tej pory 
nie wyjaśniono zagadkowego samobójstwa Eugenii Lewickiej, ostatniej miłości 
naczelnika. Zapewne też jako Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Piłsudski nie 
docenił roli lotnictwa, ale trudno krytykować jego politykę zagraniczną, skoro 
w 1933 roku – jak wiele wskazuje – bezskutecznie proponował Francji wojnę 
prewencyjną przeciwko Niemcom, rok później zaś podpisał z nimi korzystne 
traktaty, będąc zwolennikiem zachowania równowagi między Rzeszą a ZSRR. 
Decyzja Becka o podpisaniu umowy z Wielką Brytanią stanowiła wyraźne zła-
manie tej reguły. Wspomniany już Pruszyński zakłada, że właśnie z tego powodu 
Walery Sławek po śmierci Piłsudskiego wykluczony został przez obóz rządzący 
z polityki i popełnił samobójstwo.

Ziemkiewicz w swoim oglądzie rzeczywistości jest tendencyjny, co zresztą 
mieści się w konwencji personal view. Czytelników może drażnić ogromna 
dygresyjność i powtarzalność spostrzeżeń, a także emocjonalizm, który prawie 
eksploduje w ostatnich partiach publikacji. Powstaje wrażenie, że autor pisał je 
w pośpiechu, chcąc, by Złowrogi cień marszałka ukazał się w uchwalonym przez 
sejm Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mimo tych mankamentów książkę mo-
żemy uznać za znakomitą podstawę do dyskusji nad przeszłością i jej wpływem 
na czasy obecne. Zarazem przychodzą mi na myśl słowa Tadeusza Konwickiego, 
które kilkakrotnie powtarzał w rozmowach z Przemysławem Kanieckim: Nie ma 
historii, są tylko jej interpretacje.

Rafał A. Ziemkiewicz: Złowrogi cień marszałka. Fabryka Słów, Lublin 2017, ss. 425.

4 M. Pruszyński: Tajemnica Piłsudskiego. Warszawa 1997, s. 186.

MONIKA GABRYŚ-SŁAWIŃSKA

PRZYWRACANIE PAMIĘCI O ANDRZEJU STRUGU
Anna Kargol w zakończeniu monografii poświęconej Tadeuszowi Gałeckie-

mu zaproponowała podsumowanie, które stanowić może dobrą rekomendację 
tej publikacji: Dlaczego Strug został zapomniany? Przyczyn zapewne jest wiele. 
Konsekwencja jego postawy wyrażająca się w niekonsekwencjach przynależności 
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partyjnych dziś jest dalece niezrozumiała. Trudno dziwić się, że zmienność legity-
macji partyjnych postrzegana jest pejoratywnie. Pacyfizm podstępnie i zwodniczo 
wydaje się obecnie ideologią niepotrzebną, zbędną. Poglądy Struga dotyczące 
demokracji, którą utożsamiał z socjalizmem, budowy nowego państwa, armii 
dziś są już przeżytkiem, choć wówczas były z pewnością wyjątkowo nowoczesne. 
Michał Śliwa podkreśla, że z dzisiejszej perspektywy wiele jego przemyśleń jawi się 
jako utopijne lub wręcz naiwne. Zaś ponadczasowe hasła stawiania sensu prawa 
ponad jego literę, rozumienia w szerszym kontekście wielkich dziejowych procesów 
i łączenia ich z postawami ludzkimi, służba publiczna czy służba społeczeństwu to 
w ogromnej mierze wartości dziś bliskie nielicznym (s. 321).

Wyjaśniając powody, które sprawiły, że życie i działalność Tadeusza Gałeckie-
go zostały zapomniane, autorka poświęconej mu obszernej (351 stron) książki 
wskazuje jednocześnie paradoksalną atrakcyjność jego postaci. Pozorne niekon-
sekwencje postawy Struga, przyjmowane przez niego role życiowe1, które starał 
się łączyć w codziennych sytuacjach, sprawiają bowiem, iż w owej opowieści 
o artyście, legioniście, wolnomularzu, polityku, mężu i działaczu każdy znajdzie 
coś dla siebie. Przyjęty przez Kargol układ chronologiczny pozwala prześledzić 
kolejne etapy życia bohatera monografii, a konieczne ze względu na tok wywodu 
„powroty” do wcześniejszych wydarzeń z prywatnej i publicznej biografii An-
drzeja Struga nie zakłócają lektury.

A lektura owa jest tym bardziej interesująca, że przenosi nas w czasy skompli-
kowane, burzliwe, stawiające jednostkę i zbiorowość przed trudnymi wyzwaniami 
i wyborami, gdy ojczyzna była nie tylko pięknie brzmiącym pojęciem, lecz zada-
niem do wykonania i obowiązkiem, jaki należało stale, od nowa podejmować. Na 
kartach opowieści o Strugu, który nie jako świadek, lecz jako uczestnik brał udział 
w tworzeniu historii, nie mogło zabraknąć informacji o rewolucji lat 1905-1907, 
paramilitarnym Związku Strzeleckim, I wojnie światowej i ruchu legionowym 
(nie pominięto także legendarnego wjazdu legionistów do Lublina 30 lipca 1915 
roku czy krwawej kampanii wołyńskiej), powstaniu Tymczasowego Rządu Lu-
dowej Republiki Polskiej (tzw. rządu Daszyńskiego), wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 roku, zamachu majowym 1926 roku i jego politycznych konsekwencjach. Już 
to zestawienie pokazuje, w jak ciekawym okresie historii Polski przyszło Strugowi 
żyć i działać – warto podkreślić, iż ów historyczny kontekst autorka wprowadza 
w sposób zdyscyplinowany2, dzięki czemu nie traci z oczu głównego bohatera 
swojej książki, a odbiorcy nie czują się zagubieni w meandrach skomplikowa-
nych relacji politycznych. Omawiana biografia pokazuje człowieka uwikłanego 
w zmieniającą się rzeczywistość, który często musiał podejmować trudne wybory, 
starając się pozostać wierny wyznawanym ideałom. Strug, potomek szlacheckiej 
rodziny, wybrawszy drogę socjalistycznej konspiracji, już na początku stanął 
w kontrze wobec świata (za co zapłacił uwięzieniem najpierw na lubelskim zam-
ku, później w X Pawilonie cytadeli, wreszcie – zesłaniem do Archangielska), a pod 
koniec życia ponownie znalazł się w opozycji, tym razem do dawnych towarzyszy, 
z którymi łączyła go wspólnota doświadczeń oraz ideałów3.

Kargol dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji (materiałów ar-
chiwalnych, literatury przedmiotu, tekstów literackich i publicystycznych Struga, 
aktów prawnych)4 buduje barwną wizję epoki, przypomina namiętności i ambicje 

1 Ich odzwierciedleniem jest w pewnym sensie struktura tomu, podzielonego na cztery rozdziały, z których każdy nosi 
tytuł odwołujący się do kolejnego „wcielenia” Tadeusza Gałeckiego: Towarzysz August (etap socjalistyczny), Kapral 
Borsza (działalność konspiracyjno-wojskowa), Brat Borszowski (etap działalności politycznej i masońskiej), Andrzej 
Strug (ostatni okres życia bohatera biografii, w tym czasie opozycjonisty i pacyfisty).

2 Gwoli ścisłości zaznaczyć należy, iż czasami owa dyscyplina jest zbyt rygorystyczna, np. gdy autorka poprzestaje na 
dość enigmatycznym stwierdzeniu, że z wybuchem wojny rosyjsko-japońskiej „Strug i jego towarzysze wiązali tak duże 
nadzieje”, a następnie przechodzi do informacji o podróży poślubnej Andrzeja i Honoraty Strugów do Zakopanego (zob. 
tamże, s. 29). 

3 Zob. na przykład takie kwestie jak konflikt z Wacławem Sieroszewskim czy rozczarowanie polityką Józefa Piłsudskiego 
(tamże, ss. 257-260).

4 Kargol wymienia także jako osobne źródło tytuły prasowe – pokrywają się one jednak z literaturą przedmiotu, więc 
wyodrębnienie ich jako kolejnego typu zasobów bibliograficznych wydaje się niepotrzebne.
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postaci decydujących o kształcie odradzającej się po latach niewoli Polski, przy-
bliża doniosłe wydarzenia. Często inkrustuje przy tym swój wywód cytatami 
z pism Struga, by po latach wybrzmiały nie tylko jego słowa, lecz również emocje. 
Nawet dziś ze wzruszeniem czyta się na przykład przywołane w książce zdania, 
które Strug zapisał 4 sierpnia 1920 roku, w przededniu Bitwy Warszawskiej, 
w liście do przyszłej żony, Nelly Grzędzińskiej: Przeżyłem okropności, jak bardzo 
wielu ludzi. Obecnie opanowałem się i przygotowany jestem nawet na wszystko 
najgorsze – do czego z pewnością nie dojdzie nigdy. Bronimy się i nie poddamy 
bez walki do ostatniego tchu. Bardzo wiele poprawiło się u nas. Polska zebrała się 
w kupę i zbudziła się z letargu – czemuż tak późno! Przeszliśmy straszliwą rewizję 
naszych cnót i wad, pożegnaliśmy się z iluzjami łatwych zdobyczy, pożegnaliśmy 
niejedno drogie złudzenie – na zawsze (s. 162). Jest w tym fragmencie niepewność 
zmagająca się z nadzieją, są rozczarowanie i świadomość popełnionych błędów, 
jest wreszcie prawda czasu, którą trudno przecenić.

Prezentując fakty z życia Struga, autorka ustrzegła się pokusy nadmiernego 
ingerowania w jego prywatność. W czasach gdy „badacze” z godną lepszej spra-
wy dociekliwością starają się odkryć „podziemne życie” pisarzy (jak na przykład 
niektórzy biografowie Bolesława Prusa), Anna Kargol z dystansem i wyczuciem 
opisała relacje bohatera swojej książki z kobietami: pierwszą żoną Honoratą 
Rechniewską, przyjaciółką Janiną Suchorzewską i drugą żoną – Nelly. Na uwagę 
zasługuje w tym kontekście zwłaszcza epizod związany z Suchorzewską. Autorka 
najpierw pisze o jej tragicznym losie, wspominając, że ta młoda członkini Pol-
skiej Partii Socjalistycznej Frakcja Rewolucyjna z powodu „słabej konstrukcji 
nerwowej” nie zdołała sprostać roli kurierki przewożącej nielegalne przesyłki dla 
towarzyszy i została zamknięta w austriackim więzieniu. Rekonstruując natomiast 
charakter relacji Struga z Suchorzewską, biografka oddaje głos autorowi Dziejów 
jednego pocisku – cytuje obszerne fragmenty jego dziennika oraz listów do Witol-
da Jodki-Narkiewicza i Bolesława Jędrzejowskiego. Przedstawione przez Kargol 
interpretacje są wyważone, oparte na zachowanych dokumentach, uwzględniają 
literackie świadectwa. W pozbawionej sensacyjnych spekulacji opowieści pojawia 
się również trzecia postać owego uczuciowo-literackiego trójkąta – żona pisarza, 
traktująca muzę męża nie jako rywalkę, lecz jako siostrzaną duszę troszczącą się 
o talent artysty.

Równie ważną rolę jak przekazy dokumentarne odgrywają w książce teksty 
literackie, wykorzystywane jako dodatkowe źródło informacji5. W opowieści 
o Strugu nie braknie ponadto świadectw spisanych ręką obcą – dobrym przy-
kładem może być zanotowana przez Nelly Strugową „niezwykła historia” do-
tycząca Izydora Koszykowskiego (ss. 171-173). Rozbudowana relacja nie tylko 
pozwala prześledzić losy społeczno-kulturalnego awansu protegowanego Struga, 
lecz również staje się okazją do pokazania osobowości pisarza, którego cechą 
charakterystyczną było angażowanie się w pomoc drugiemu człowiekowi. Jak 
pisze autorka monografii: zawsze pomagał, jak mógł, we wszystkich życiowych 
kłopotach tym wszystkim, którzy się do niego o taką pomoc zwracali. Znajdował 
pracę, pośredniczył w konfliktach, ułatwiał studia młodzieży, zabiegał o pomoc 
dla chorych i starszych, służył radami kolegom i młodym szukającym swej drogi 
życiowej. Ktokolwiek się do niego zgłaszał, zostawał przyjęty (s. 173).

O wrażliwości pisarza Kargol wspomina wielokrotnie, dzięki czemu w biografii 
polityczne wybory Struga interpretowane są z perspektywy osobistej. Autorka 
stara się pokazać emocjonalne koszty podejmowanych przez niego decyzji, co 
jest zadaniem o tyle trudnym, iż – jak zauważył Samuel Sandler – Strug był 
człowiekiem zamkniętym w sobie, zdystansowanym6. Aby wiarygodnie i od-
powiedzialnie oddać jego uczucia, autorka musiała zatem mocno się pilnować. 
5 Ze źródła tego obficie korzystał Tadeusz Nasierowski w tomie Żeromski, Strug, Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze. 

Warszawa 1997, ss. 69-99.
6 S. Sandler: Przedmowa (w:) Wspomnienia o Andrzeju Strugu. Red. S. Sandler. Warszawa 1965, s. 7.



231

I chociaż w przeważającej mierze jej się to udało, momentami nie ustrzegła się 
przed nadmierną lakonicznością. Dobrym przykładem może być podrozdział 
„Pilno mi uwieńczyć to, co przez tak długi czas było moją chimerą”, otwierający 
czwartą część biograficznej opowieści. Traumatyczne doświadczenie przedwcze-
snego odejścia Honoraty, zmarłej po trzech miesiącach choroby, skomentowane 
zostało dwoma cytatami nie do końca jasnymi dla czytelników, którzy – w prze-
ciwieństwie do biografki – nie znają dzienników Struga i jego sposobu określania 
własnych doznań. Niedosyt pozostawia również fragment dotyczący związku 
z Nelly. Kargol jedynie kilka zdań poświęca finałowi „dziejów miłości” swojego 
bohatera – w zaledwie dwóch akapitach zamyka narzeczeństwo, ślub, wspólne ży-
cie, współpracę i obawy mężczyzny doświadczającego kompleksu starości wobec 
młodszej odeń o 21 lat żony. Wieńcząca ten podrozdział informacja, iż Strug na 
marginesie jednego z rękopisów wyliczał sobie lata życia i zadawał sobie pytanie, 
czy zdąży jeszcze ukończyć pracę (s. 229), pozbawiona została objaśniającego 
komentarza, przez co wątek ten pozostaje otwarty.

W opisanym przez Annę Kargol życiu Struga uderza różnorodność podej-
mowanych przez niego działań. Wydaje się jednak, że jednym z ciekawszych 
wątków zaprezentowanych przez autorkę jest wolnomularski etap jego życia7. 
Problematyką związaną z masonerią Anna Kargol zajmuje się od dawna8, 
a świetna znajomość tego tematu pozwoliła jej zapanować nad trudną materią 
i przedstawić w sposób nie tylko wyważony, ale zarazem ciekawy i przekonujący 
tak rolę, jaką odegrał Strug w polskim ruchu wolnomularskim, jak i znaczenie 
działań członków organizacji w procesie najpierw odzyskiwania niepodległości, 
później zaś kształtowania oblicza politycznego II Rzeczpospolitej.

Tajny ruch, do dziś budzący kontrowersje i spekulacje co do zasięgu wpływów 
jego członków, którzy są często oskarżani o szerzenie ateizmu, skłonność do prak-
tyk okultystycznych czy antykatolickie nastawienie, zyskuje w książce o Strugu 
odmienne oblicze. Po pierwsze, Anna Kargol stara się przystępnie przedstawić 
sytuację polskiej masonerii w latach 1918-1930. Po drugie, wskazuje, jaką rolę 
miało – zgodnie z kalkulacjami Piłsudskiego – odegrać wolnomularstwo w kształ-
towaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i w polityce wewnętrznej. 
Po trzecie wreszcie, autorka pokazuje działalność Struga jako Wielkiego Mistrza 
Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz Wielkiego Komandora Rytu Szkockiego, 
starając się jednocześnie wyjaśnić przyczyny opuszczenia przez zasłużonego i ce-
nionego w świecie brata szeregów polskiego wolnomularstwa. Opisuje dylematy, 
przed jakimi stanął opowiadający się za apolitycznością masonerii Strug, który 
po majowym przewrocie stał się świadkiem (a także uczestnikiem) politycz-
nych tarć i rozłamu. Była to dla pisarza sytuacja o tyle trudna, iż – jak stwierdza 
Kargol – w 1928 roku zachwiały się dwa środowiska, z których wywodził swoje 
ideowe korzenie. Właściwie tylko z początkiem lat 20., kiedy to budował Związek 
Legionistów, rozluźniły się jego kontakty z PPS, choć z pewnością w świadomości 
Struga PPS tamtego okresu, piłsudczycy, legioniści i wolnomularze to jedno. Teraz 
ludzie ci stawali po przeciwnych stronach barykady. Leon Kozłowski, wolnomularz, 
któremu w 1920 roku Andrzej Strug pisał list rekomendujący do pracy w sekcji 
propagandy w II Oddziale, a także polecający go do weryfikacji stopnia oficerskiego 

7 W krótkiej recenzji nie sposób omówić wszystkich podejmowanych przez Annę Kargol tematów. Zainteresowanego 
początkami II Rzeczypospolitej czytelnika bez wątpienia zaciekawią także wątek socjalistyczny, trudne i zmieniające się 
w czasie relacje Struga z Józefem Piłsudskim, związki pisarza z prasą, jego wojenne doświadczenia, udział w tworzeniu 
Akademii Literatury, pacyfistyczne wystąpienia.

8 Potwierdzeniem tych naukowych zainteresowań i badań Kargol są jej publikacje poświęcone masonerii, m.in.: Ryty 
masońskie – źródła i korzenie („Państwo i Społeczeństwo” 2001, nr 1, ss. 191-206), Polskie wolnomularstwo – organizacja 
publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy. Zarys charakterystyki („Państwo i Społeczeństwo” 2003, nr 2, ss. 123-133), 
Problem państwa żydowskiego w Palestynie w świetle korespondencji lóż B’nei B’rith („Ars Regia” 2007/1008, t. 10, nr 17, 
ss. 263-278), Loża „Solidarność” i Zakon B’nei B’rith. Z dziejów parawolnomularstwa żydowskiego na ziemiach polskich 
(„Przegląd Historyczny” 2008, nr 2), Czarna legenda wolnomularstwa. Fakt i fałsz w służbie bieżącej polityki („Państwo 
i Społeczeństwo” 2008, nr 2, ss. 69-81), Po Jakubowej drabinie. O rytuale inicjacyjnym żydowskich lóż parawolnomularskich 
B’nei B’rith w okresie międzywojennym (Kraków 2013), „Pod egidą” prawa i patriotyzmu. Rzecz o zakonie faszystowskim 
w międzywojennej Polsce 1922-1924 („Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2014, t. 15, nr 2, ss. 75-104). Zaznaczyć należy, 
iż wymienione tytuły nie zamykają listy publikacji autorki na temat wolnomularstwa.
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na podstawie doświadczeń z POW, niebawem stanie się inicjatorem ostrej nagonki 
antymasońskiej, w wyniku której ulegnie rozwiązaniu całe polskie wolnomularstwo. 
(...) Pomajowa rzeczywistość najpierw zaczęła rozczarowywać, następnie budzić 
grozę. Niewiele później trzeba było odsunąć się od braterskiego kręgu wtajemniczo-
nych, który łudził niezłomnością i stałością postaw i raz obranych dążeń (1929) 
(ss. 225-226).

Niewątpliwym atutem omawianej biografii są – obok rzetelności faktogra-
ficznej i dobrze zakomponowanej narracji – zamieszczone w tomie ilustracje. 
Zaproponowany materiał ikonograficzny jest różnorodny, obejmuje bowiem 
zdjęcia Struga z kolejnych etapów jego życia9, fotografie bliskich pisarzowi 
osób, okładki i fragmenty jego utworów, rękopisy, ekslibrys, rysunki, zdjęcia 
z pogrzebu i wystawy wspomnieniowej ku czci artysty. Dwadzieścia dziewięć 
ilustracji przybliża postać bohatera książki, pokazuje realia ówczesnego świata. 
Przeglądając fotografie, patrząc na poważne oblicze Struga, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że mimo zachodzących w jego życiu zmian, mimo ideowych zawi-
rowań wciąż pozostawał człowiekiem wyznającym jasno określone wartości – 
wiernym samemu sobie idealistą, który wbrew życiowemu doświadczeniu i tak 
dziś popularnej postawie pragmatyzmu nie zdecydował się na odstąpienie od 
własnych zasad.

Starannie wydany tom niewolny jest jednak od drobnych wad, które roboczo 
podzielić można na merytoryczne i techniczne. Do pierwszej z wyróżnionych 
grup zaliczyć wypada pewne mankamenty związane z treścią przypisów. Skon-
centrowana na przedstawieniu biografii politycznej autorka z reguły nie decy-
duje się na umieszczanie w nich zbyt rozbudowanych komentarzy, poprzestając 
zazwyczaj na odsyłaczach lokalizujących cytowane bądź omawiane źródła oraz 
wskazujących literaturę przedmiotu. I o ile zaproponowane rozwiązanie spraw-
dza się, gdy w tekście głównym przywoływany jest stosowny fragment czy fakt, 
o tyle zawodzi w sytuacji sugerowania określonych treści, których rozwinięcie, 
dopełnianie czy wyjaśnienie chcielibyśmy znaleźć w rozszerzającym komentarzu. 
Gdy na przykład czytamy, iż w korespondencji Mariana Dąbrowskiego zachowały 
się ciekawe świadectwa realiów życia „z pisarstwa” za granicą w drugiej dekadzie 
XX wieku, oczekujemy nie tylko odesłania do sześciu listów zamieszczonych 
w tomie Ich noce i dnie, ale i bodaj krótkiego cytatu obrazującego owe warunki 
i okoliczności. Gdy autorka stwierdza, że opis wjazdu Legionów do Lublina 
w sierpniu 1915 roku pozostawiony przez wachmistrza Janusza Olszamowskiego 
stanowił podstawę literackiej wizji tych wydarzeń z Odznaki za wierną służbę 
Struga, oprócz przywołania relacji pierwotnej przydałoby się przypomnienie 
stosownego fragmentu powieści (por. s. 116). Gdy wreszcie czytelnicy dowia-
dują się, że wybuch I wojny światowej przerwał proces odradzania się polskiego 
wolnomularstwa oraz że grupa „około 50 osób wzięła udział w wydarzeniach 
chwili”, chcieliby zapewne – oprócz odesłania do pracy Leona Chajna Polskie 
wolnomularstwo 1920-1938 – otrzymać krótkie dopowiedzenie, na czym tak 
ogólnikowo określony udział polegał.

O ile niedostatki typu merytorycznego związane są zazwyczaj z kwestiami 
literackimi, kontekstem kulturowym czy zagadnieniami społecznymi, o tyle 
„techniczne” mankamenty dotyczą sposobu przedstawienia cytowanych przez au-
torkę źródeł. W wydanym przez Oficynę Wydawniczą RYTM (wspólnie z Oficyną 
Wydawniczą AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) 
tomie zdecydowano się na zaznaczanie przywoływanych słów cudzych – niezależ-
nie od rozmiaru – za pomocą cudzysłowu. Rezygnacja z rozwiązania polegającego 
na graficznym wyodrębnieniu większych partii listów, dokumentów, wspomnień, 
opracowań czy dzieł literackich (np. przez zmniejszenie kroju czcionki oraz 

9 Z najwcześniejszej fotografii patrzy na nas kilkuletni Tadeuszek siedzący na dużym psie, na chronologicznie ostatniej 
widzimy 66-letniego Struga na cztery miesiące przed śmiercią.
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zastosowanie dodatkowych wcięć) sprawia, iż chwilami czytelnicy mogą się 
poczuć zagubieni, nie wiedząc, czy śledzą przemyślenia i komentarze autorki, 
czy też poznają argumenty i racje opisywanych w książce osób. W podzielonym 
na rozdziały i podrozdziały tomie przydałoby się także zastosować wyróżnienia, 
które pomogłyby odbiorcom zapanować nad tekstem, wydobyć z niego najważ-
niejsze informacje.

Poczynione uwagi krytyczne nie wpływają na zdecydowanie pozytywną ocenę 
napisanej przez Annę Kargol biografii politycznej Andrzeja Struga. Publikacja 
ta przybliża nam fascynującą postać, którą niesłusznie miniona epoka skazała 
na zapomnienie10. Tom Strug. Biografia polityczna. „Miarą wszystkiego jest czło-
wiek” jest udaną próbą wydobycia z niepamięci autora Dziejów jednego pocisku, 
a przywrócenie wiedzy o jego dokonaniach politycznych, organizacyjnych i lite-
rackich pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć nie tylko bohatera tej publikacji, 
lecz również skomplikowany układ zależności i motywacji determinujących 
postępowanie polskiej elity intelektualnej na początku XX wieku.

Anna Kargol: Strug. Biografia polityczna. „Miarą wszystkiego jest człowiek”. Warszawa-Kraków 2016, ss. 351.

10 Dla porządku przypomnieć należy także dwie wcześniejsze próby wydobycia Struga z niepamięci: tom poświęcony jego 
dokonaniom literackim zatytułowany Andrzej Strug (pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011) oraz interdyscy-
plinarne opracowanie Andrzej Strug. Dzieło i czasy (red. A. Kargol, Warszawa 2014).

IWONA HOFMAN

CZYTANE PO LATACH
Pierwsze wydanie książki Józefa Czapskiego Tumult i widma ukazało się w 1981 

roku nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Autor miał wówczas 85 lat, przed 
sobą jeszcze ponad dekadę życia (zmarł w 1993 roku), wypełnioną p o d s u m o -
w y w a n i e m. Używam rozstrzelonego druku, wzorując się na samym Czapskim, 
który zwykł w ten sposób podkreślać ważne dla siebie słowa. Podsumowywanie 
odbywało się w niewielkim pokoiku „na górce” domu „Kultury” w Maisons-Laf-
fitte. Czapski mieszkał tam wraz z siostrą Marią, znawczynią polskiej literatury 
romantycznej, zmarłą w 1981 roku. Miał prawo, gdyż od początków Instytutu 
Literackiego był z nim związany najściślej, bo tylko tak ów niezwykły człowiek 
poświęcał swe myśli i energię sprawom, które go absorbowały.

Czapski, pełniąc obowiązki szefa Wydziału Propagandy i Informacji II Korpusu 
i ciesząc się zaufaniem generała Władysława Andersa, zaangażował – w 1942 
roku – Jerzego Giedroycia do redagowania frontowych pism: „Parady” i „Orła 
Białego”. Po zakończeniu działań wojennych, zarządzając magazynami demo-
bilizowanego wojska, wsparł bezdomną redakcję „Kultury” (jeśli można tak 
powiedzieć o szczupłym zespole poddanym woli Redaktora), ofiarowując gościnę 
w podparyskim miasteczku. Bez wahania kładł na szali swój autorytet i przyjaźnie 
m.in. w relacjach z generałem Charles’em de Gaullem, Andrém Malraux, Anato-
lem Mühlsteinem, Jeanem Lalayem, Danielem Halévym, Philippe’em Arièsem, 
Nicolasem Nabokovem, aby uzyskać instytucjonalną i finansową pomoc dla 
debiutującego wydawnictwa. Sam Giedroyc mawiał, że Czapski był ministrem 
spraw zagranicznych „Kultury”. W tomie Tumult i widma znalazły się znakomite 
reportaże dokumentujące wyjazdy kwestorskie do USA, Kanady, państw Ameryki 
Południowej, odbywane w latach 1950-1955. Starania Czapskiego, aby zachęcić 
Polonię amerykańską do fundowania numerów „Kultury”, prenumeraty zagrożo-
nego w istnieniu pisma, przekazywania datków, Melchior Wańkowicz skwitował 
zabawnie: potrafi jak Mojżesz puścić wodę ze skały. Autor Tumultu i widm nie czuł 
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się jednak dobrze w roli „wielkiego jałmużnika”. Tęsknił do malowania i lektur, 
przez które rozpoznawał świat – w gruncie rzeczy taki sam, jaki odkrywa się w in-
dywidualnym doświadczeniu od urodzin do śmierci. Być może stąd tak widoczna 
u niego i wzruszająca predylekcja do nakładania planów i klisz wspomnień na 
teraźniejszość, do skojarzeń z już doświadczanym. Stopniowo oddalał się „na 
górkę”; już w 1957 roku miał dwie wystawy w Polsce (w Poznaniu i Krakowie); 
prezentował prace m.in. w Brukseli, Paryżu, Genewie, Amiens, Londynie, No-
wym Jorku czy Rio de Janeiro. W grudniu 1953 roku Giedroyc napisał w liście 
do Juliusza Mieroszewskiego: Czapski wsiąka coraz bardziej w malarstwo i jest 
dziś bardziej przyjacielem redakcji niż aktywnym współpracownikiem1. Trudno 
się dziwić rozgoryczeniu Redaktora, skoro zaledwie trzy lata wcześniej, wspólnie 
reprezentowali stanowisko polityczne emigracji podczas berlińskiego Kongresu 
Wolności Kultury (1950 rok).

Czapski zatem, oddalając się, niezauważalnie zmieniał swój status w domu 
„Kultury”. Już po wielu latach Bohdan Osadczuk, „filar” linii ukraińskiej w Ma-
isons-Laffitte, zanotował – jakże trafną – obserwację: Na górze Czapski to było coś 
innego, dół i góra w „Kulturze”... Dół to fabryka koncepcji politycznej, a na górze 
dobroć eseisty i człowieka niesłychanie tolerancyjnego. Marynia Czapska, jego 
siostra, należała oczywiście do tych osób o bardzo szerokim spojrzeniu na Europę2.

Dla porządku jedynie przypomnę, że Józef Czapski pochodził z arystokratycz-
nego rodu (był synem hrabiego Jerzego Hutten-Czapskiego i Józefy z hrabiów 
Thun-Hohenstein), osiadłego w majątku Przyłuki koło Mińska litewskiego. 
Razem z sześciorgiem rodzeństwa został wcześnie osierocony przez matkę. Roz-
począł studia prawnicze w Petersburgu, w 1916 roku wstąpił do Korpusu Paziów, 
a w 1917 – do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Wydarzenia rewolucyjne w Rosji 
spowodowały, że Czapski współtworzył religijno-pacyfistyczną komunę wspól-
nie z Antonim i Edwardem Marylskimi. W 1918 roku wyjechał do Warszawy 
z zamiarem studiowania w Akademii Sztuk Pięknych. Wybuch niepodległości 
i wojna polsko-bolszewicka przekreśliły te plany. Po ponownym wstąpieniu do 
wojska Czapski obarczony został misją odnalezienia zaginionych w Rosji oficerów 
1. Pułku. Dopiero w Smolnym Instytucie uzyskał informację o ich rozstrzelaniu. 
Utrata majątku rodzinnego przypieczętowała rozpad świata, który odtąd stał 
się mitem szczęśliwości, wielokrotnie i wielowarstwowo opisywanym, zawsze 
w kontekście w z m o c n i e n i a  i  p o g o d n e j  r e z y g n a c j i, rozumianej jako 
akceptacja różnych ograniczeń w samorealizacji człowieka.

W 1921 roku Czapski rozpoczął studiowanie malarstwa w Krakowie, pod 
okiem Józefa Pankiewicza. W latach 1924-1931 przebywał we Francji, współtwo-
rząc Komitet Paryski. Powrócił do Warszawy w 1932 roku, po pierwszej własnej 
wystawie. Podjął pracę krytyka sztuki. Jednocześnie utrzymywał kontakty z ro-
syjskimi przyjaciółmi skupionymi wokół Dmitrija Fiłosofowa w swoistym klubie 
„Domek w Kołomnie”. We wrześniu 1939 roku, jako oficer 8. Pułku Ułanów, 
dostał się do niewoli. Przebywał w obozie w Starobielsku, a potem aż do 1941 
roku w Griazowcu. Należał do nielicznych ocalałych, obok m.in. Stanisława Swia-
niewicza, wybitnego ekonomisty i znawcy spraw rosyjsko-niemieckich. Wstąpił 
do armii generała Andersa, który powierzył mu odnalezienie współwięźniów. 
Historia zatem powtórzyła się i znów Czapski doświadczył tragicznego poczucia 
bezsiły – zwłaszcza gdy w marcu 1943 roku Niemcy odkryli groby katyńskie.

Dalsze losy autora Tumultu i widm wyznaczał szlak bojowy 2. Korpusu i... 
„Kultura”: najdłuższy pobyt w jednym miejscu, ustabilizowany, mimo o d d a -
l a n i a, gęstniejący od z n a c z e ń świadomego życia. Wierny dziennikom, teraz 
nadał im Czapski wymiar egzystencjalny. Zapisał ponad dwieście zeszytów. Dużo 
w nich cytatów, „złotych gwoździ”, wokół których oscyluje jego myślenie o sztu-

1 J. Giedroyc, J. Mieroszewski: Listy 1949-1956, t. 1. Warszawa 1999, s. 317.
2 B. Kerski, A. S. Kowalczyk: Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. Lublin 2001, s. 86
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ce, kondycji człowieka, przyjaźni, historii. „Złote gwoździe”, wraz z odręcznymi 
rysunkami, wklejkami prasowymi, recenzjami wystaw i książek składają się na 
strukturę „biblioteki biednych”, czyli – według Czapskiego – właśnie dzienników.

Te wyjaśnienia i przypomnienia są – moim zdaniem – konieczne, aby właści-
wie odebrać publicystykę zebraną w tomie Tumult i widma. W posłowiu Adam 
Zagajewski zaproponował następujący klucz interpretacyjny: Książkę otwiera 
motto z Pascala. Pascal stawia naprzeciwko siebie „le tumulte” i „le repos”. Słownik 
mówi nam, że „tumulte” to zamieszanie, wzburzenie, pełne bezładu, „repos” nato-
miast to spoczynek. (...) Czapski modyfikuje sens Pascalowskiej antynomii, miejsce 
s p o c z y n k u, medytacji, zajmują u niego widma niedawnej strasznej przeszłości, 
powracające nawet w pozornie rajskiej scenerii beztroskiego statku pasażerskiego. 
Ale przecież to, co u Pascala jest drugim biegunem, spokojna medytacja, wraca 
u Czapskiego, wraca w pasji autora dla dzienników intymnych, do u w a g i, którą 
wysławiała Simone Weil. Gdybym był poważnym uniwersyteckim uczonym, za-
proponowałbym w tym miejscu pewnego rodzaju triadę: u Czapskiego mamy nie 
dwa elementy, trwające w sporze naprzeciwko siebie, tylko triadę właśnie, rozrywka 
i medytacja uzupełnione są tu przez w i d m a, obrazy wyłaniające się z historycznej 
przeszłości (s. 431).

W pożegnalnym tekście Śmierć Mauriaca Czapski cytuje Zygmunta Haupta: 
W tym spojrzeniu na uciekające, minione, wkrada się własny kłębek myśli..., kom-
ponuje to nasz świat osobisty, nieprawdziwy, nie istniejący naprawdę. Odnajduję 
w tych słowach potwierdzenie domysłu Zagajewskiego, ale też szczególną wy-
kładnię f i l o z o f i i Czapskiego. Jego lektury, fascynacje malarskie, muzyczne, 
pejzażowe przepuszczane są przez filtr wspomnień. Układają się warstwami na 
mocnej podstawie rudymentów domu rodzinnego. Dom i matka stanowią trwałe 
„złote gwoździe” w życiu i twórczości Czapskiego. Lektura tomu Tumult i widma 
utwierdza mnie w tym przekonaniu, gdyż w omówieniach ważnych dla autora 
książek stale występują analogie i tropy do tych prezentowanych poprzednio.

Zagajewski w posłowiu wyznacza Czapskiemu rolę eseisty, reportera, publi-
cysty (w tym – historycznego), wspominkarza, ziemianina? (dosłownie tak, 
z pytajnikiem, definiuje poeta tę rolę). Stwierdza też, że jednym z paradoksów 
Czapskiego było to, że jego pasje i zaangażowanie, podróże i relacje z nich zdawały 
się niemal przesłaniać centralny dla niego fakt, fakt jego własnej twórczości (s. 434). 
Tym samym dotyka Zagajewski kapitalnego zagadnienia, jakim jest k o m p e -
t e n c j a artysty do recenzowania. W przypadku Czapskiego wiedza, obycie 
malarskie i literackie, przygotowanie merytoryczne stanowią ważny, ale d r u g i 
p l a n  p i s a n i a. Pierwszy organizuje wrażliwość autora – prymarna kategoria 
o d c z y t y w a n i a  ś w i a t a.

Książka składa się z trzech części, zawierających w sumie 35 tekstów opu-
blikowanych przez Czapskiego w „Kulturze” w latach 1948-1979 (z wyjątkiem 
pierwszego artykułu, Ze wspomnień, drukowanego w „Życiu”, nr 52/53). Zostały 
one podzielone na sekwencje tematyczne, odpowiadające zainteresowaniom 
autora, tj. Z pierwszych lat Paryża, Tumult i widma, Ludzie i książki. We wszyst-
kich widoczne jest charakterystyczne przenikanie się motywów – nawroty, 
nawarstwienia, zbieżności. Przykładowo: w opisie bazy przerzutowej Polaków 
w Ahwaz, dokąd w 1942 roku dotarło blisko 2 tysiące cywilów, na pierwszy 
plan wysuwają się chwile modlitwy inicjowane przez kobiety, podbijane wspo-
mnieniem z dzieciństwa i obozu w Wołoczyskach (Ze wspomnień). Dlaczego 
te modlitwy rozsiane przez życie przeważały mój gorzki i próżny sceptycyzm? – 
zastanawia się Czapski. Nie wprost odpowiada zdaniami, które stanowią żarliwe 
wyznanie wiary i miłości: Wówczas, pod szarym od piasku niebem, słuchając 
znowu różańca i litanii i znów tych pieśni przeciągłych i piskliwych, odczuwałem 
je jak wejście do swego domu, jak coś organicznie związanego z drogą przeszło-
ścią, z oddechem Matki, która cały rytm naszych dni tym religijnym stosunkiem 
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do życia przepoiła; tak że żadne zdrady czy ciosy, żadne sceptycyzmy, miesiące 
i lata oddalenia i oschłości nie zagłuszyły, nie przerwały tej świadomości, że 
wobec tłumu, który się modli najbardziej naiwnie i nawet bezrozumnie, wszyst-
kie rozumowania wydają mi się niewymierne i nie zdołają przekreślić nadziei 
wewnętrznej, a w pewnych krótkich chwilach życia wiedzy, że Bóg jest i słucha 
tych modłów (ss. 15 i 16).

Kolejny tekst, Błok i swoboda tajemna, to opowieść o „zgasłej” literaturze 
rosyjskiej w ZSRR widzianej przez pryzmat tragicznych losów Zinaidy Gip-
pius, Dmitrija Mereżkowskiego, Fiodora Sołoguba, Andrieja Biełego, Nikołaja 
Gumilowa, a później – Anny Achmatowej i Michaiła Zoszczenki. Artykuł 
Groby czy skarby – o Francji czasów wojny i powojnia, ale przecież i tej choćby 
z początków XX wieku – to konglomerat sprzeczności zaakcentowany zdaniem 
finalnym: Jesteśmy na ziemi francuskiej, od nas również zależy, czy ta stara ziemia 
będzie grobem czy skarbem (s. 37). Teksty Pamięci Bernanosa (pisarza krytycz-
nego wobec nacjonalistycznej Francji) i Spowiedź dziecięcia wieku, poświęcone 
przeglądowi literackich obrazów społeczeństwa powojennego Francji, Rosji 
i Polski, zawierają gorący apel o niepowielanie stereotypów i dopełniają część 
pierwszą publikacji.

Druga część – ważna, bo dwukrotnie oznaczona tytułem Tumult i widma – 
składa się z reportaży, które można także klasyfikować jako sprawozdania lub 
eseje adaptujące elementy kroniki podróży. Oto Czapski jałmużnik, pielgrzym, 
kwestarz. Pokonując onieśmielenie, onieśmielając ufnym spojrzeniem, najpierw 
z  obawą, potem z rosnącą ciekawością i zachwytem opisuje życie Polaków 
w USA, Kanadzie i państwach Ameryki Południowej. To jest ta nić przewodnia 
łącząca wybrane teksty z lat 1950-1955. Widoczny jest wyczulony zmysł ob-
serwatora rejestrującego detale, faktury, kolory, sięgającego po analogie ukryte 
w pamięci. Dziennik podróży statkiem, tytułowy Tumult i widma, zawiera takie 
zdanie: „Robię notatki akwarelowe” (s. 183). Cóż dziwnego – malarz urzeczony 
widokiem Gibraltaru. Ale to pozornie mało znaczące zdanie jest właściwie 
kwintesencją stosunku Czapskiego do życia. Malarz uczy nas uważności, nie 
tylko w odwzorowywaniu rzeczywistości na płótnie. W USA spotyka m.in. 
Polaków obchodzących święto Konstytucji 3 maja, Dzień Matki, pracujących 
w Chicago i Bostonie, jeszcze używających języka polskiego, odwołujących się 
do opowiadań dziadków, ale już wrosłych w kulturę amerykańską, już odległych 
od martyrologicznej wizji ojczyzny. Opisuje Czapski swoje spotkania i udział 
w kwestach charytatywnych, które naturalnie przekierowują jego uwagę w głąb 
pamięci, ku balom dobroczynnym w Mińszczyźnie. Nakładają się te plany i na-
kazują uznać tradycję za „uróżowioną”, dostosowaną do możliwości przeciętnego 
Amerykanina, do czego aspirują emigranci. Narracja tych opowieści jest sple-
ciona z bieżących obserwacji i przeszłych asocjacji, co paradoksalnie wzmacnia 
autentyczność zapisu, a nawet umożliwia rozpatrywanie owych tekstów jako 
zapisów diariuszowych.

Referując przebieg rejsu do Ameryki Południowej, Czapski napisał: Jeszcze 
na statku myślałem sobie, czy przeżyć Amerykę tylko jako środek do rozpętania 
wspomnień, do powrotu myślą w przeszłość? (Tumult i widma, s. 172). Niejako 
sprowadzając czas podróży do czasu oczekiwania, wykorzystał go jednak właśnie 
na wspomnienia. Jaką Amerykę zobaczył, mając wiedzę o historii, fotografii, 
kulturze kontynentu? Czy rzeczywiście Amerykę? Czy – jak to ujął – „Amerykę 
jego wyobrażenia”, m o j ą Amerykę, Amerykę mojej, jakże pobieżnej, obserwacji, 
zachwytu i przemijania (tamże).

W trzeciej części książki Czapski przeprowadza czytelnika przez własną 
bibliotekę. Dzieli się ulubionymi lekturami, takimi jak pisma Rozanowa, 
poezja Norwida, dzienniki Maine’a de Birana. Pisze o twórcach związanych 
z „Kulturą”: Andrzeju Bobkowskim (po wielekroć przywoływanym „Querido 
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Bobie”), Jerzym Stempowskim, Zygmuncie Haupcie. Odnosi się do literatury 
biografistycznej, tj. Listów z Rosji do gen. Sikorskiego Stanisława Kota i Byłem 
adiutantem generała Andersa Jerzego Klimkowskiego. Omawia prozę Cze-
sława Miłosza (Człowiek wśród skorpionów) i Stefana Kisielewskiego (Cienie 
w pieczarze). Wiele uwagi poświęca Stanisławowi Brzozowskiemu – Legenda 
Młodej Polski jawi się wprost jako lektura formatywna: Poprzez okrutny atak 
Brzozowskiego na polską połaniecczyznę, na krwawych Rejtanów używanych do 
obrony pełnych polskich spiżarni, atak na Polskę bezpieczną, sytą, sentymentalnie 
patriotyczną, atak przeciw Sienkiewiczowi – odkrywałem Polskę inną, której 
zupełnie nie znałem: polską lewicę, inne oblicze Mickiewicza, poprzez kilka 
zdań Brzozowskiego przeczułem Norwida i nagle poczułem, że ta Polska jest 
moją Polską – zakochałem się w niej i zrozumiałem, że mój kompleks niższości 
wobec Rosji jest jedynie świadectwem mojej i  mojego świata połaniecczyzny 
(„Tamten brzeg” i własne wspomnienia, s. 297). I dalej: Zrozumiałem nagle całym 
sobą, już od pierwszych stron tej książki, że nie jestem sam, że jestem związany 
z całym światem, z historią, że nie ma samotności, że moje najtajniejsze myśli 
i przeżycia nie są tylko moją własnością, że mają odpowiedniki w świecie, bo 
nie są wytworem wyłącznie tylko mojej myśli, ale całego procesu historycznego, 
który moją świadomość wyżłobił (byt określa świadomość?), że należę do historii, 
chcę tego czy nie chcę, że jestem nie tylko potrzebny, ale że nikt za mnie tego, 
co zrobić muszę, nie zrobi i zrobić nie może. Potem już, idąc w głąb tej książki, 
odkrywałem z upojeniem to, czego nigdy Rosja dać mi nie mogła, że droga moja 
do idei ludzkości, która mnie na Wschodzie urzekła, prowadzi przez Polskę, że 
jej rozwoju nie tylko nie muszę, ale nie mam prawa lekceważyć (O Brzozowskim, 
ss. 330-331). Sądzę, że można i należy te refleksje potraktować jako przyczynki 
do analizy stanowiska Czapskiego i Giedroycia wobec zagadnienia nazwanego 
przez Mieroszewskiego „rosyjski kompleks polski”. 

W eseju Ja Czapski z upodobaniem objaśnia fenomen literatury „intymnej” 
XIX i XX wieku (to zresztą ciekawe, że cały krąg „Kultury” wiąże się z formą 
dziennika – wymieńmy przykładowo drukowane w miesięczniku dzienniki 
Witolda Gombrowicza, Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego, Tomasza Jastruna). Zdaniem Czapskiego wartość dzienników polega na 
ich asymilacji jako części w ł a s n e j biografii. To wiele wyjaśnia, a w każdym razie 
– owe sploty i meandry pamięci i teraźniejszości, jak w obecnych w Tumulcie 
i widmach omówieniach dzienników Kajetana Morawskiego i Janusza Korcza-
ka. Bardzo dobrze sposób myślenia Czapskiego o Polsce oddają (poza esejami 
dedykowanymi Brzozowskiemu i tekstem Narodowość i wyłączność) przejęte od 
Norwida kategorie: „strachu prawdy” (Oni, Polacy, gotowi wylać morze krwi, ale 
kilku wyrazów prawdy nie powiedzą), „wszechprzytomnego Boga” oraz – w nieco 
innym rejestrze – szacunku dla człowieka (Akademia i Norwid).

To nie wszystkie moje uwagi do recenzowanego tomu. Raczej impresja, wy-
wołana lekturą po latach. Książka Tumult i widma dzisiaj pozostawia czytelnika 
w niedosycie, bo gdzież eseje o malarstwie – tej dziedzinie sztuki i aktywności 
zawodowej tak ważnej dla Czapskiego, który identyfikował swoje życie z byciem 
m a l a r z e m? W „Kulturze” ukazało się kilkadziesiąt omówień twórczości ar-
tystów tak różnych, jak m.in.: Olga Boznańska, Jan Cybis, Tadeusz Makowski, 
Moïse Kisling, Witkacy, Władysław Strzemiński, Paul Cézanne, Pablo Picasso, 
Henri Matisse, Pierre Bonnard, Balthus, Marc Chagall. Teksty te są niedosta-
tecznie znane, bo rozproszone w rocznikach pisma, choć nadal świetne i trafne. 

Zbiór Tumult i widma pokazuje Czapskiego z innej strony – w roli publicysty, 
a nie krytyka sztuki. Niezależnie jednak od ról i zajęć życiowych Czapski zachwy-
ca mieszanką racjonalności i poetyczności.

Józef Czapski: Tumult i widma. Znak, Kraków 2017, ss. 464.
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KONRAD ZIELIŃSKI

Wspomnienia Józefa Gabriela Jęczkowiaka (1898-1966) to kolejna, trzecia pu-
blikacja, która ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 
w ramach biblioteki pamiętników z lat I wojny światowej. Pomysł wydania takiej 
serii jest inicjatywą ze wszech miar godną uznania, zwłaszcza że w przyszłym 
roku przypada setna rocznica zakończenia wielkiej wojny i odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. Jakkolwiek w historiografii polskiej i obcej nie brakuje 
opracowań naukowych dotyczących tego okresu, a w wielu z nich znajdziemy 
także obszerne fragmenty wspomnień, pamiętników i dzienników, to przecho-
wywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie mamuaria pozostają cennym 
źródłem wiedzy, pozwalają bowiem lepiej poznać nie tylko okoliczności, w jakich 
w 1918 roku doszło do odzyskania przez Polskę suwerenności, ale i sylwetki osób, 
które zdecydowały się opisać swe przeżycia. Poza tym trzeba pamiętać, że o ile 
I wojna światowa cieszyła się i nadal cieszy niesłabnącym zainteresowaniem na 
Zachodzie, stanowiąc ważną część składową kolektywnej pamięci społeczeństw 
tamtejszych państw1, o tyle w polskiej historiografii po 1945 roku była przed-
miotem uwagi daleko rzadziej. Dotyczy to także publikowania i udostępniania 
źródeł z gatunku tzw. literatury dokumentu osobistego2. Z polskiej perspektywy 
wartością książki Jęczkowiaka jest ponadto fakt, że stosunkowo niewielu autorów 
wspomnień z czasów I wojny światowej służyło w armii niemieckiej, a „robotę 
niepodległościową” prowadziło w zaborze pruskim3.

Omawiana publikacja doskonale wpisuje się w zamysł inicjatorów serii Wielka 
Wojna – Codzienność Niecodzienności. Część główna poprzedzona została Zary-
sem biografii Jęczkowiaka napisanym przez Jacka Jekiela i obszerną notą autorstwa 
redaktorów tomu, Marii Frankel i Pawła Guta, której tytuł – Życie zwyczajne 
niezwyczajne: „Wspomnienia harcerza (1913-1918)” – nawiązuje do nazwy serii.

Jekiel dość szczegółowo przybliżył czytelnikom sylwetkę autora wspomnień – 
pochodzącego z poznańskiej rodziny rzemieślniczej harcerza, żołnierza i dzia-
łacza Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, powstańca wielkopol-
skiego, w międzywojniu wojskowego, wysokiego urzędnika państwowego, choć 
nie centralnego szczebla, przedsiębiorcy, społecznika, uczestnika wojny obronnej 
w 1939 roku, jeńca oflagu (w którym – jako skazany na karę śmierci dezerter 
z niemieckiej armii w latach I wojny światowej – przebywał pod nazwiskiem 
Józefa Korkowskiego), wreszcie – urzędnika w powojennej Polsce. W czasach 
stalinowskich Jęczkowiaka – przedwojennego oficera, działacza sanacji i bez 
wątpienia beneficjenta jej porządków (chociażby jako członka rad nadzorczych 
czy wysokiego urzędnika) – spotkały przykrości (Jekiel pisze wręcz o zaszczuciu, 
choć nie rozwija tego wątku), w wyniku których zmuszony był wyjechać z Gdyni. 
W tym okresie stracił też tytuł własności do postawionej przed wojną kamienicy4. 

1 Wymieńmy przykładowo kilka nowszych opracowań i baz internetowych: A Broken World: Letters, Diaries and Memories 
of the Great War. Ed. S. Faulks, H. Wolf. London 2014; P. Fussell: The Great War and Modern Memory. Oxford 1975; The 
Diary of Anne Kahan. Siedlce, Poland, 1914-1916. „YIVO Annual” 1983, vol. 18; The Great War. Reflections, Experiences 
and Memories of German and Habsburg Jews (1914-1918). Ed. P. Ernst, J. Grossman, U. Wyrwa. „Quest. Issues in 
Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC” 2016, n. 9 (October); D. Todman: The Great War: Myths 
and Memory. London 2005; J. Winter: Sites of Memory: Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. 
Cambridge-New York 1995; http://www.firstworldwar.com/diaries/ (12.09.2017); http://www.greatwarmemoriesmk.
co.uk/ (13.09.2017).

2 Zobacz np. S. Dzierzbicki: Pamiętniki z lat wojny 1915-1918. Warszawa 1983; A. Kraushar: Warszawa podczas okupacji 
niemieckiej 1915-1918. Notatki naocznego świadka. Lwów-Warszawa-Kraków 1921; Polska w pamiętnikach Wielkiej 
Wojny 1914-1918. Wybór i oprac. M. Sokolnicki. Warszawa 1925; J. Słomka: Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do 
dni dzisiejszych. Kraków 1929.

3 Tym bardziej dziwi, że w krótkiej bibliografii nie zostały przywołane Wspomnienia z powstania wielkopolskiego (red. 
J. Karwat, Poznań 2007) – książka zawierająca ponad 20 tekstów wspomnień uczestników powstania wielkopolskiego, 
w dużej mierze dotąd niepublikowanych, w tym relacje dezerterów z pruskiej armii, którzy formowali następnie polskie 
oddziały, skautów, konspiratorów.

4 Z tej obszernej noty nie dowiadujemy się jednak, jakie były losy kamienicy Jęczkowiaka w Gdyni.
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Czy był to skutek specjalnych działań ubecji, czy też Jęczkowiaka – podobnie jak 
wielu innych przedwojennych „kamieniczników” – wywłaszczono w ramach 
przywracania „ludowej sprawiedliwości”, nie wiemy, ale po październikowej 
odwilży 1956 roku autor wspomnień zatrudniony został jako średniej rangi 
urzędnik w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Baltona” w Szczecinie, 
gdzie pracował do emerytury. W Szczecinie mieszkał do końca życia. 

Z noty przygotowanej przez redaktorów publikacji dowiadujemy się m.in. 
o  innych próbach literackich Jęczkowiaka z dziedziny memuarystyki, a także 
o tworzonej przez niego poezji. Frankel i Gut przywołują przy tym dodatkowe 
informacje o jego drodze zawodowej i działalności społecznej oraz zamieszczają 
krótką charakterystykę zbiorów szczecińskiego archiwum, a także wyjaśniają, 
jak napisane przez Wielkopolanina wspomnienia trafiły na Pomorze Zachodnie. 
Można wprawdzie polemizować z redaktorami, czy to aktywność patriotycznych 
sił, wspartych korzystnym układem geopolitycznym, umożliwiła odrodzenie Rze-
czypospolitej (s. 39), czy było raczej odwrotnie, ale nie to jest przedmiotem tej 
recenzji.

Józef Jęczkowiak spisywał swe wspomnienia po blisko półwieczu, a mimo to 
są one bardzo precyzyjne, jeśli chodzi o miejsce, czas przedstawianych zdarzeń, 
a także informacje dotyczące ukazywanych ludzi. Autor czasem polemizuje 
z innymi relacjami i ustaleniami badaczy – to wnikliwy obserwator, a jego opisy 
są dość zwięzłe i raczej pozbawione patosu (może nieco patetyczny charakter, 
choć zgodny z duchem czasów, mają niektóre z przywołanych wierszy). Niewiele 
znajdziemy fragmentów dotyczących spraw rodzinnych i osobistych, widocznie 
Jęczkowiak uznał je za nie dość istotne czy nazbyt intymne, aby dzielić się nimi 
z czytelnikami. Wspomnienia dotyczą przede wszystkim wątków patriotycznych, 
i to na nich skupia się autor. Jego relacje – jak zauważają redaktorzy tomu – wpisu-
ją się w popularny w latach 60. i 90. XX wieku trend spisywania wspomnień przez 
uczestników wydarzeń przełomowych dla historii Polski (Jęczkowiak po wojnie 
aktywnie działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a o latach swej 
młodości zaczął pisać z myślą o udziale w konkursie ogłoszonym przez Krajową 
Komisję Weteranów Powstania Wielkopolskiego).

Wspomnienia harcerza... podzielone są na pięć części, autor starał się zachować 
chronologię. Jak wskazują tytuły poszczególnych rozdziałów (Skaut, Żołnierz 
niemiecki, Rewolucjonista, Peowiak i Powstaniec wielkopolski), Jęczkowiak opisuje 
kolejno swą działalność w harcerstwie przed I wojną światową i po jej wybuchu, 
okres służby w wojsku niemieckim i dezercję, pracę dla POW w Wielkopolsce, 
przygotowania do przejęcia władzy i rozbrojenia okupanta w Poznaniu i Warsza-
wie (konspiracyjny pseudonim Jęczkowiaka to Józef Sułkowski) oraz walki we 
wschodniej Galicji (tego dotyczą części III i IV), wreszcie – udział w powstaniu 
wielkopolskim. Mimo dość drobiazgowych informacji na temat m.in. wydarzeń 
na froncie zachodnim, realiów służby wojskowej (szczegónie interesujące jest 
śledzenie powolnego, stopniowego rozkładu morale armii niemieckiej i nara-
stania nastrojów rewolucyjnych w jej szeregach) czy relacji pomiędzy ludnością 
cywilną a żołnierzami niemieckimi w Belgii i Francji wątek patriotyczny przebija 
z każdego niemal fragmentu wspomnień. Wychowany w patriotycznej atmosferze 
nastolatek, wydalony z gimnazjum i skazany za udział w polskiej manifestacji, 
zaangażowany w działalność skautową i konspiracyjną, również służbę w nie-
mieckich oddziałach traktował jako swego rodzaju przygotowannie wojskowe, 
które może okazać się przydatne w walce o niepodległość.

Mimo tak bohaterskiego życiorysu młodego Jęczkowiaka trafne wydaje 
się nazwanie go postacią „zwyczajną niezwyczajną”. Ten człowiek, o którym 
niewiele do czasu wydania jego wspomnień wiedzieliśmy, był interlokutorem 
Piłsudskiego, uczestnikiem akcji rozbrajania w Warszawie jesienią 1918 roku 
okupanta i organizatorem oporu w szeregach armii niemieckiej wśród żołnierzy 
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Polaków pochodzących z zaboru pruskiego. Jęczkowiak, którego motto życiowe 
brzmiało „być pożytecznym i użytecznym”, to bez wątpienia postać barwna, 
a w jego losach odbijają się dzieje Polski do połowy lat 60. ubiegłego wieku. Jak 
się zdaje, ten zasłużony żołnierz i konspirator, działacz sanacji (był członkiem 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i Obozu Zjednoczenia Narodowego, 
piastując zaszczytne funkcje i będąc z ramienia BBWR gdyńskim radnym) nie 
angażował się nadmiernie w wielką politykę, a raczej służył społeczności lokal-
nej ze szczególnym wskazaniem na tych, którzy popierali obóz piłsudczykowski 
(wspomniane BBWR, OZON i Okręg Morski Związku Oficerów Rezerwy RP). 
W istocie Jęczkowiak – syn poznańskich rzemieślników – dzięki swej pracy, ale 
również zasługom wojennym i zaangażowaniu w ruch niepodległościowy stał 
się w międzywojniu członkiem sanacyjnej elity na Pomorzu i był bez wątpienia 
beneficjentem systemu stworzonego po przewrocie majowym. Nie dziwi zatem, 
że wątków swej działalności patriotycznej nie poruszał – jak zauważył Jacek Jekiel 
(s. 30) – gdy pisał życiorysy zawodowe (wspominał jedynie o udziale w powsta-
niu wielkopolskim, które peerelowska propaganda traktowała jako etap walki 
z odwiecznym wrogiem zza Odry – walki nadal aktualnej wobec wciąż nieure-
gulowanej w latach 60. kwestii zachodniej granicy Polski).

Starannie wydana książka zawiera także skromną bibliografię5, notę edytorską, 
oraz kilkadziesiąt dobrej jakości ilustracji, pochodzących zarówno ze zbiorów 
prywatnych, jak i z kolekcji archiwów państwowych. Wspomnienia Jęczkowia-
ka zostały bardzo dobrze przygotowane pod względem edytorskim, opatrzone 
licznymi, fachowymi przypisami, w których znalazły się informacje na temat 
organizacji, jednostek wojskowych, osób i miejscowości wspominanych przez 
autora6. „Był czyn i chwała!” to książka ważna i potrzebna, gdyż należy do nielicz-
nych publikacji poświęconych udziałowi Polaków z zaboru pruskiego w I wojnie 
światowej i walce o niepodległość. Poza tym – wspomnienia Jęczkowiaka są po 
prostu interesujące.

„Był czyn i chwała!”. Józef Gabriel Jęczkowiak. „Wspomnienia harcerza 1913-1918”. Oprac. Maria Frankel i Paweł Gut. 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015.

5 W Bibliografii zabrakło m.in. opracowania: Mariana Marka Drozdowskiego Harcerstwo a narodziny i początki II 
Rzeczypospolitej (1910-1921). Antologia tekstów historycznych i literackich, cz. I, II (Warszawa 1998).

6 Bardzo rzadko zdarzają się literówki – na stronie 17 zamiast w Lidzie, jest w Lidze, a na stronie 119 nazwę miasta Reims 
zapisano jako Remis.

JAN LEWANDOWSKI

LEKARZ PROWINCJONALNY
Zawód lekarza na prowincji to jest najniewdzięczniejszy, najtwardszy kawałek 

chleba – to droga mozolna i uciążliwa, wymagająca nie tylko poświęcenia praw-
dziwego, lecz nadto wyjątkowych cech charakteru (...). Toteż tych lekarzy, którzy 
zdobyli wielkie zaufanie i miłość społeczeństwa na prowincji, zaliczyć można do 
prawdziwych bohaterów i najzasłużeńszych obywateli kraju. (...) ludzie tacy giną 
śmiercią bohaterską na stanowisku i śród niedostatku1.

Bibliografia twórczości doktora Zygmunta Klukowskiego, licząca kilkadzie-
siąt publikacji, powiększyła się o kolejną, obejmującą jego najbardziej znane, 
a i najcenniejsze dzieło czy właściwie dzieła. Obszerny tom Zamojszczyzna 
1918-1959 nie jest bowiem wydawnictwem jednorodnym: pomieszczono w nim 
teksty o zbliżonym, ale jednak zróżnicowanym charakterze, połączone wspól-

1 Lekarze na prowincji. „Prawda” 1899, nr 13, s. 2 (zob. też M. Micińska: Inteligencja na rozdrożach 1864-1918. Warszawa 
2008, s. 50).
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nym tytułem, który – zdaje się – nie został nadany przez samego Klukowskiego. 
Znajdziemy zatem w omawianej książce wspomnienia z międzywojnia, z czasów 
okupacji niemieckiej, dzienniki z lat 1939-1947, krótkie wspomnienia obejmujące 
pięciolecie 1950-1954 i fragmenty korespondencji z ostatnich lat życia autora 
(1957-1959).1

Postać Zygmunta Klukowskiego doczekała się wielu mniej lub bardziej obszer-
nych opracowań2. Wszyscy ich autorzy podkreślają wielostronność zaintereso-
wań i działań szczebrzeszyńskiego lekarza, imponujące są też jego osiągnięcia 
w dziedzinach, w których nie miał profesjonalnego – jak w przypadku medycy-
ny – przygotowania. Tak więc był nie tylko lekarzem, ale także społecznikiem, 
bibliofilem, nauczycielem, wydawcą, kapitanem Wojska Polskiego, konspiratorem 
(m.in. w Armii Krajowej pełnił funkcję kierownika Biura Informacji i Propagandy 
Inspektoratu Zamojskiego), organizatorem życia kulturalnego i naukowego... 
Obszarów twórczej aktywności Klukowskiego można by wskazać zapewne jesz-
cze więcej, a każdy z nich zasługuje, jeśli nie na monografię, to przynajmniej na 
solidną rozprawę. A przy tym autor wspomnień był miłośnikiem życia, dobrej 
kuchni i literatury, zwłaszcza rosyjskiej. Czytał dużo, książek nie pożyczał, lecz 
je kupował.

Lekarz prowincjonalny – biografia wyjątkowa czy typowa? Pokolenie rówie-
śników Klukowskiego, a także trochę wcześniejsze i późniejsze generacje polskiej 
inteligencji miały za sobą szkołę elementarną i gimnazjum klasyczne pod mniej 
lub bardziej surową kuratelą władz zaborczych, studia na rosyjskim, austriackim 
(choćby i z polskim językiem wykładowym w Krakowie i Lwowie), niemieckim 
lub zachodnioeuropejskim uniwersytecie. Gimnazja klasyczne w ówczesnej Euro-
pie dawały nie tylko dobrą znajomość łaciny i greki (także kilku innych języków), 
ale też edukowały uczniów w duchu kultury śródziemnomorskiej, wychowując 
Europejczyków zdolnych porozumieć się ponad barierami narodowymi czy 
religijnymi. Klukowski uzyskał maturę w rosyjskim gimnazjum klasycznym 
w Moskwie, tam też rozpoczął studia medyczne, które ukończył w Krakowie 
w zaborze austriackim, dyplom zaś nostryfikował w Kazaniu. Doświadczenia 
pokolenia urodzonego w latach 80. i 90. XIX wieku związane były z konspiracją 
(Klukowski włączył się w prace konspiracyjne już w szkole średniej, a w czasie 
studiów działał w Polskiej Partii Socjalistycznej) i jej konsekwencjami (aresztowa-
niami, zsyłkami, emigracją), później natomiast – z mobilizacją do armii zaborcy 
w czasie I wojny światowej.

Szeroko rozumiane szlacheckie pochodzenie młodzieży, o której tu mowa, 
oznaczało, że wywodziła się ona z rodzin właścicieli majątków, dzierżawców, 
administratorów lub z inteligencji w pierwszym lub kolejnym pokoleniu, ale 
o patriotycznych, najczęściej powstańczych tradycjach, pielęgnującej polskość 
w obcym, kresowym lub wręcz rosyjskim otoczeniu. Klukowski, urodzony w 1885 
roku w Odessie, w rodzinie farmaceuty, pisał: W domu naszym, jak daleko sięgnę 
pamięcią, nigdy nie widziałem ani jednego Rosjanina. Nikomu nawet do głowy nie 
przyszło zawiązywać stosunki towarzyskie z zaborcami (s. 661). Kiedy miał 9 lat, 
jego ojciec opuścił Odessę i przeniósł się razem z całą rodziną w okolice Wilna, 
a dwa lata później do Moskwy, gdzie starsze rodzeństwo Zygmunta – siostra Zofia 
i brat Julian – włączyło się aktywnie w działalność kulturalną kolonii polskiej. Po 
nostryfikacji dyplomu młody lekarz podjął pracę w szpitalu – najpierw w Nie-
świeżu, a potem w Żołudku, w powiecie lidzkim. Już wówczas rozpoczął zbieranie 
materiałów do przyszłych prac historycznych. Zmobilizowany do armii rosyjskiej 
w sierpniu 1914 roku, służył w niej do maja roku 1918 – po październiku 1917 

1 
2 Są to m.in. A. Przysada: Zygmunt Klukowski. Lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959. Szczebrzeszyn 2000; Z. Mańkowski: 

Zygmunt Klukowski – lekarz, społecznik, regionalista (w:) Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego. Zamość 2001. Sam 
Klukowski zostawił po sobie rękopiśmienny życiorys, który jest obecnie przechowywany w Bibliotece Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (rękopis nr 808). Być może pisane przez Klukowskiego życiorysy znajdują się 
także w archiwum lubelskiego IPN.
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roku także jako przewodniczący Związku Polaków w 25. Dywizji Piechoty. 
W lutym 1940 roku, patrząc w Szczebrzeszynie na Żydów stojących w kolejce 
po chleb (którego dla wszystkich nie starczyło), wrócił pamięcią w przeszłość: 
Przypomniał mi się rok 1918 i mój pobyt na Krymie w Symferopolu, jak to nieraz 
z wieczora o godzinie siódmej – ósmej stawałem w kolejce przed piekarnią lub 
jatką z mięsem i stałem tak calutką noc, by rano kupić na kartkę funt chleba lub 
kawałek mięsa. Pamiętam też doskonale, wśród hałaśliwego i krzykliwego tłumu 
studiowałem zawzięcie „Aforyzmy lekarskie Hipokratesa” (ss. 193-194). Klukowski 
nie wspomina, że czytał je w oryginale, bowiem dla absolwenta liceum klasycz-
nego było to oczywiste.

7 października 1918 roku autor wspomnień dotarł do Warszawy: przyjechałem 
z Rosji (...) goły jak turecki święty. Parę walizek z resztkami rzeczy i trochę książek. 
Od razu musiałem szukać jakiegoś zarobku (s. 9). W Warszawie nie było jednak 
pracy dla młodego lekarza, mimo że miał on już duże doświadczenie. Jego zna-
jomy z czasów krakowskich studiów, doktor Stefan Madler3, zastępca lekarza 
powiatowego w okupowanym jeszcze przez Austriaków powiecie zamojskim, 
zaproponował mu zatrudnienie i wieczorem 3 listopada Klukowski wylądował 
w Krasnobrodzie, gdzie od razu następnego dnia stał się mimo woli przyczyną 
tragedii. Miejscowy farmaceuta, prowadząc aptekę w ciężkich warunkach wojen-
nych, nie mógł jej należycie zaopatrywać i żył w ciągłej obawie, co on będzie robił, 
jeżeli któregoś dnia przyjedzie na stałe jakiś lekarz i zacznie wypisywać normalne 
recepty, a on, przy swoich wielkich brakach, nie będzie w stanie ich wykonać. Ta 
myśl prześladowała go jak zmora i gdy praktykant zameldował, że przyjechał le-
karz, który ma zamiar się tu osiedlić – wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie. 
Tak zaczęły się kontakty Klukowskiego z Zamojszczyzną. 20 października 1919 
roku przeniósł się do Szczebrzeszyna, gdzie zamieszkał na stałe i gdzie zmarł 23 
listopada 1959 roku – już po ukazaniu się dwu wydań Dziennika z lat okupacji.

Biografia i aktywność Zygmunta Klukowskiego mogą skłaniać do podjęcia 
wielu tematów – tak w dziedzinie biografistyki, jak i różnego rodzaju badań 
historycznych, w tym także tych dotyczących inteligencji polskiej końca XIX 
wieku i pierwszej połowy następnego stulecia. Warto zauważyć, że w obszernych 
studiach nad dziejami tej warstwy społecznej na ziemiach polskich niewiele 
miejsca poświęcono inteligencji prowincjonalnej, a to ona we wskazanym okresie 
odgrywała rolę szczególną; ponadto postawione w owych pracach tezy nie zawsze 
znajdują potwierdzenie zarówno na terenie, na którym działał Klukowski, jak 
i – szerzej – na całej Lubelszczyźnie4.

W zaborze rosyjskim polska inteligencja prowincjonalna to przede wszystkim 
przedstawiciele wolnych zawodów, czyli – według ówczesnych kryteriów – leka-
rze, farmaceuci, prawnicy (ale tylko adwokaci i rejenci). Do tej grupy społecznej 
należeli ponadto właściciele, dzierżawcy i administratorzy dóbr oraz – jeżeli 
w okolicy były zakłady przemysłowe (tartak, gorzelnia czy cukrownia) – wyższy 
personel techniczny (inżynierowie). Jeśli chodzi o nauczycieli, to sytuacja była 
bardziej skomplikowana. Ci ze szkół elementarnych byli w znacznej liczbie Ro-
sjanami, a przy tym zarabiali marnie i nie cieszyli się zbytnim szacunkiem i au-
torytetem. Ci z wykształceniem wyższym, jeżeli byli Polakami, pracowali na ogół 
w większych miastach i musieli być lojalni wobec prowadzących rusyfikacyjną 
politykę władz carskich (jak np. Hieronim Łopaciński). Powstające po roku 1905 
polskie szkoły prywatne także funkcjonowały w większych ośrodkach miejskich.

Taki stan rzeczy odziedziczyła w byłym zaborze rosyjskim II Rzeczpospolita, 
przy czym już w latach 1915-1918 na tych terenach rozwinęło się polskie szkol-
nictwo elementarne i średnie (w tym ostatnim zatrudniona została głównie kadra 

3 Na początku 1919 roku doktor Stefan Madler zmarł na tyfus plamisty w wieku 33 lat.
4 Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 1-3. Pod red. Jerzego Jedlickiego. Warszawa 2008. Dotyczy to m.in. ubóstwa 

lekarzy i urzędników i ich nadprodukcji. Zob. opis środowiska pracowników ordynackiej cukrowni w Klemensowie na 
stronach 40-44.
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nauczycielska przybyła z Galicji), spolonizowano samorząd gminny i utworzono 
samorząd powiatowy (szpital w Szczebrzeszynie był placówką zamojskiego sej-
miku powiatowego). Powstanie państwa polskiego otworzyło inteligencji dostęp 
do stanowisk w szeroko rozumianym aparacie państwowym, a także zapewniło 
nowe możliwości działania na niwie społecznej i kulturalnej.

Specyfiką Zamojszczyzny było istnienie na jej terenie ordynacji zamojskiej, za-
trudniającej zarówno lekarzy (m.in. w Szczebrzeszynie, Zwierzyńcu i Klemenso-
wie), jak i przede wszystkim wyższą kadrę techniczną i rolniczą w folwarkach oraz 
zakładach przemysłowych. Lata okupacji austriackiej (1915-1918) zostały wyko-
rzystane do nadania Zamościowi rangi ponadpowiatowego ośrodka kulturalnego 
i oświatowego. Powstały polskie szkoły średnie z takimi znanymi regionalistami 
jak Michał Pieszko czy Stefan Miler. Znaczącą postacią był Kazimierz Lewicki, 
organizator i dyrektor zamojskiego gimnazjum w latach 1916-19325. Założona 
w grudniu 1917 roku Księgarnia Polska braci Stefana i Zygmunta Pomarańskich 
prowadziła intensywną działalność wydawniczą. W ciągu 1918 roku w Zamościu 
ukazywało się 5 tytułów prasowych, w tym „Kronika Powiatu Zamojskiego”, 
przemianowana w 1919 roku na „Tekę Zamojską”. Pismo to wychodziło w latach 
1919-1921, a do wznowienia jego publikacji w 1938 roku aktywnie przyczynił 
się dr Klukowski. Na łamach „Kroniki” (i periodyków będących jej kontynu-
acją) zamieszczano teksty naukowe zarówno autorów zamojskich, jak i  sław 
polskiej humanistyki, takich jak profesorowie Jan Karol Kochanowski, Ignacy 
Chrzanowski czy Marceli Handelsman6. Cechę charakterystyczną środowiska 
kulturalnego i naukowego Zamojszczyzny stanowiła owocna współpraca szero-
kiego grona inteligentów ukształtowanych w różnych warunkach ustrojowych 
(w Cesarstwie Rosyjskim, Kongresówce, Galicji, zaborze pruskim), którzy mieli 
nieraz przeciwstawne poglądy polityczne (jako narodowi demokraci, zwolennicy 
sanacji, ludowcy oraz lewicowcy) i wykonywali zawody wymagające wysokich 
kwalifikacji fachowych i moralnych. Byli to z reguły ludzie dobrze sytuowani, co 
pozwalało im zaspokajać własne pasje (w przypadku Klukowskiego bibliofilskie 
i samochodowe), a także finansować różne przedsięwzięcia społeczne.

Przykładem takich co najmniej poprawnych stosunków między zwolennikami 
odmiennych orientacji politycznych były relacje, jakie łączyły Klukowskiego 
z Adamem Grabkowskim z Michalowa – mającym wielkopańskie maniery dzia-
łaczem Narodowej Demokracji (pańskość promieniowała od niego znacznie więcej 
niż od samego ordynata [Maurycego – przyp. J. L.] Zamoyskiego), administratorem 
„wszystkich niewydzierżawionych folwarków ordynackich”. Nieraz prowadziłem 
z nim dłuższe nawet rozmowy na tematy aktualne i polityczne, czasem starał się 
przeciągnąć mnie do swego obozu, lecz czynił to w sposób zupełnie kulturalny 
i nierażący. I chociaż pod każdym względem różniliśmy się między sobą ogromnie, 
to jednak chętnie się z nim spotykałem. W stosunku do mnie był zawsze bardzo 
correct. Wiem, że mnie nie lubił jako człowieka nienależącego do jego klanu, lecz 
równocześnie obdarzał niemałym zaufaniem (s. 42) – pisał Klukowski.

Szczebrzeszyn – podobnie jak większość tego typu mniejszych i większych 
skupisk ludności w dawnej Kongresówce – był miastem żydowsko-polskim. We 
wspomnieniach Klukowskiego znaleźć można barwny, często dowcipny opis 
społeczności żydowskiej i jej przedstawicieli. Autor z przykrością odnotowuje 
zarówno nasilające się przed wojną nastroje antysemickie i antyukraińskie, jak 
i takież poczynania sanacyjnych władz państwowych po śmierci Piłsudskiego. Ta 
problematyka, w bardzo dramatycznym wymiarze, pojawia się też w dzienniku 
z lat wojny.
5 W indeksie nazwisk przy jego nazwisku popełniono dwa błędy: przypisano mu funkcję dyrektora gimnazjum 

w Szczebrzeszynie i pomylono z lubelskim kuratorem oświaty Stanisławem Lewickim. Błędów i nieścisłości jest niestety 
więcej – zob. chociażby przypis **** na stronie 94.

6 Zob. szerzej P. Zieliński: Zamość w latach 1914-1918. Renesans miasta. Krasnystaw 2009. Druga część tytułu trafnie 
oddaje przemiany w życiu kulturalnym miasta. Obszerniej środowisko wspierające „Kronikę” charakteryzował w „Tece 
Zamojskiej” w 1938 roku major Stefan Pomarański.
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Warto zwrócić uwagę, że wizerunek żydowskiego Szczebrzeszyna z nieco 
innej perspektywy ukazany został we wspomnieniach żydowskiego mieszkańca 
miasta Philipa Bibela7. Urodził się on w Szczebrzeszynie 17 czerwca 1909 roku 
jako Pinchas Bibel. Rodzina jego matki, Szoszy Beglejbter, od kilku pokoleń 
zajmowała się w tym mieście stolarstwem. W 1926 roku Pinchas (z matką i ro-
dzeństwem) dołączył do ojca, od kilku lat przebywającego w San Francisco. Tam, 
już jako Philip, otworzył własny warsztat stolarski, w którym – na wzór swych 
przodków – produkował meble, w tym dla oper, teatrów i znanych restauracji. 
Ponadto pisał opowiadania, występował na deskach teatralnych, a jako malarz 
miał kilka indywidualnych wystaw. Prace jego młodszego brata Leona znalazły 
się m.in. w słynnym nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Philip – już po 
przekroczeniu dziewięćdziesiątego roku życia – rozpoczął spisywanie wspomnień 
z dzieciństwa i wczesnej młodości. Te trzydzieści dwa opowiadania o ludziach 
i wydarzeniach w mieście nad Wieprzem są pełne sentymentu i na ogół pogod-
ne, ale autor nie ukrywa też zagrożenia, jakie odczuwała żydowska społeczność 
miasteczka w międzywojniu, i bólu z powodu zagłady, która zniszczyła żydowską 
społeczność, będącą od stuleci stałym elementem polskiego krajobrazu. W opo-
wiadaniu Pogrom Bibel odtwarza klimat z początku lat 20. XX wieku, kiedy to na 
wieść, że bolszewicy faworyzują Żydów kosztem Polaków:

Rozpętały się pogromy przeciwko ludności żydowskiej. Bolszewicy nigdy nie 
dotarli do naszego miasta, ale gruchnęła plotka, że szykuje się pogrom. Mówiono, 
że Polacy już ostrzą siekiery. Żydów ogarnął strach. Młode kobiety mazano błotem 
i smarem, żeby wyglądały nieatrakcyjnie. Ukrywano je na strychach i w piwnicach. 
Starcy się modlili (...).

W środku nocy usłyszeliśmy grzmot, coś błysnęło kilka razy (...) Wszyscy zamarli 
w oczekiwaniu. Usłyszeliśmy kroki. Nadchodzili jacyś ludzie, dotykając po ciemku 
ścian naszego domu. Napięcie rosło.

[Wuj Majer – przyp. J. L.] Przez szpary w okiennicach dostrzegł polskiego rzeź-
nika i jego syna. Do pasów mieli przytroczone błyszczące siekiery.

Usłyszeliśmy ciche pukanie w okno, a potem szept: Panie Szmul, Panie Szmul, 
to my, sąsiedzi. Przyszliśmy bronić was w razie niebezpieczeństwa. Zostaniemy na 
zewnątrz przez całą noc.

Rano babcia rozpaliła w piecu. Na stole postawiła dzbanek z kawą, chleb, dżem 
i ser. Zaprosiła rzeźnika z synem do środka. Dziadek w kącie z filakteriami odma-
wiał poranną modlitwę. Nasi sąsiedzi przeżegnali się, zdjęli z głów czapki i zjedli 
śniadanie.

W mieście było spokojnie, jak co dzień otworzono sklepy. Nikt nigdy nie wspomi-
nał o pogromie, który mógł, ale nigdy się nie wydarzył8.

Wydawcy, recenzenci oraz czytelnicy dzienników i wspomnień Klukowskiego 
podkreślają znaczenie, jakie mają one nie tylko dla znajomości dziejów regionu, 
ale także – na zasadzie pars pro toto – w kontekście losów Polaków w czasach 
szczególnie szybkich i dramatycznych zmian: końca panowania rosyjskiego, 
I wojny światowej, czasów II Rzeczypospolitej, okupacji niemieckiej i pierwszych 
15 lat PRL-u. Wszak pokolenie, do którego należał Klukowski, kilka razy przeżyło 
swoisty „koniec świata” (rewolucja i rządy bolszewickie, okupacja niemiecka, 
wprowadzanie „władzy ludowej”). Wszystko to znajduje dramatyczną, a nieraz 
wręcz tragiczną konkretyzację we wspomnieniach Klukowskiego (lekarza, które-
mu zabroniono udzielać pomocy chorym i rannym Żydom, który po roku 1944 
był represjonowany za walkę o niepodległość). Każde wydanie tych tekstów jest 
godne odnotowania i refleksji.

Od strony poligraficznej tom jest na wysokim poziomie, dotyczy to także kilku-
dziesięciu zróżnicowanych tematycznie, dobrych technicznie fotografii, chociaż 

7 P. Bibel: Szebreszin. Z angielskiego przełożył Tomasz Pańczyk. Warszawa 2016., ss. 214 + il.
8 Tamże, ss. 175-176.
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korzystanie z nich jest utrudnione na skutek braku numeracji i spisu. Poza tym 
redaktorzy mogli sobie darować zamieszczanie co najmniej kilkadziesiąt razy 
przy różnych okazjach publikowanego zdjęcia z akcji wysiedleńczej na Zamojsz-
czyźnie, zwłaszcza że nie wiemy, którego roku i jakiej miejscowości ono dotyczy.

Mimo że w części obejmującej wydawany już wcześniej – pierwszy raz w 1958 
roku – Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)9 pominięto wiele frag-
mentów, redaktorskie ingerencje zostały oznaczone i tekst można skonfrontować 
z poprzednimi edycjami10. Znacznie gorzej jest ze wspomnieniami dotyczącymi 
czasów II Rzeczypospolitej – z 528 stron rękopisu zostało w tym wypadku po 
cięciach zaledwie 120 stron druku, a opuszczenia dotyczą spraw istotnych11. 
W  dodatku zmieniono tytuł tej partii tekstu z rękopiśmiennych Wspomnień 
o Zamojszczyźnie 1918-1939 na Dwudziestolecie międzywojenne12.

Wprawdzie w nocie Od Wydawcy Zbigniew Gluza stwierdza, że W stosunku 
do dwóch poprzednich edycji (...) – poszerzyliśmy (o około 150 stron) wybór ze 
wspomnień z okresu II Rzeczypospolitej, ale jest to informacja nieco bałamutna. 
Nawet pobieżne porównanie z dawniejszymi wydaniami pozwala zauważyć, 
jak wiele wprowadzono skrótów. Autor noty pisze ponadto o posłowiu, którego 
próżno szukać w nowej edycji. Tego rodzaju uwagi można kontynuować: zdaje 
się, że żaden z dotychczasowych wydawców nie wpadł na oczywisty, zdawałoby 
się, pomysł, aby umieścić w książce plan Szczebrzeszyna i jego okolic, a także 
indeks nazw miejscowości – niezbędny w tak obszernej publikacji, zwłaszcza że 
jej autor podróżował nie tylko po najbliższej okolicy, lecz przemierzył też drogi 
od Moskwy i Symferopola po Norymbergę, a w granicach kraju zatrzymywał się 
m.in. w Warszawie (gdzie przeżył przewrót majowy), Baranowiczach, Lwowie 
czy Poznaniu, nie wspominając już o Lublinie.

Od pierwszych wydarzeń opisywanych przez Klukowskiego minie wkrótce sto 
lat, od ostatnich – sześćdziesiąt, a nie mamy dotychczas ani pełnego, ani nauko-
wego wydania jego tekstów o charakterze osobistym. Przybywają (oby!) kolejne 
pokolenia czytelników, dla których świat opisywany przez doktora Klukowskiego 
jest coraz mniej zrozumiały i wymaga objaśnień. Klukowski pisał piękną polsz-
czyzną, a przy takiej objętości tekstu pomyłki były nieliczne – autor sprostował 
je zresztą w Przedmowie do drugiego wydania Dziennika z lat okupacji Zamojsz-
czyzny. Ale w dzisiejszej polszczyźnie nie ma już na przykład określenia auli jako 
„sali aktowej” (s. 33 – ros. „aktowyj zał”). Warto też pamiętać, że ciągu ostatnich 
dziesięcioleci badania nad wydarzeniami i osobami opisanymi przez Klukowskie-
go przyniosły wiele ustaleń i informacji nieuwzględnionych w dotychczasowych 
wydaniach jego prac. Ponadto są jeszcze zapewne teksty niepublikowane (IPN?) 
lub publikowane ze skrótami – jak w omawianej książce. W przypadku tych 
ostatnich z satysfakcją widzimy je w jednym tomie, ale dostrzegamy też wiele 
9 Z. Klukowski: Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944). Wstęp i red. Z. Mańkowski, Lublin 1958.
10 Tego rodzaju porównanie budzi poważne wątpliwości co do sensowności wprowadzonych skrótów. Usunięto na przykład 

konsekwentnie występujące na siedmiu stronach wzmianki o leczeniu i śmierci kapitana Stanisława Lisa-Błońskiego 
(1890-1939), żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej strzelców i działacza niepodległościowego w latach I wojny świa-
towej (POW), uczestnika wojen 1918-1920, czterokrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych, autora pamiętników, we 
wrześniu 1939 roku kierownika Komitetu Obrony Lublina. Po upadku miasta Lis-Błoński opuścił je na czele zaimprowi-
zowanego batalionu „Stanisław” i kontynuował walkę. 29-30 września pod Janowem Lubelskim batalion został rozbity, 
a jego dowódca – ranny. 1 października 1939 roku Klukowski zanotował: Wśród przywiezionych wieczorem rannych jest 
jakiś major Konrad Żelazny z Poznańskiego i kpt. Stanisław Lis-Błoński, znany na terenie Lubelszczyzny działacz społeczny, 
w swoim czasie sekretarz BBWR na województwo lubelskie. I jeden, i drugi są bardzo ciężko ranni w obie nogi. Grozi im 
amputacja. Obaj oficerowie zmarli: Żelazny 23 października, a Lis-Błoński 8 dni później. Żadnej z tych informacji nie 
ma w omawianym wydaniu. Zob. Z. Klukowski: Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944). Wyd. 2. Lublin 
1959 (informacje o Lisie Błońskim na stronach 55, 56, 63, 66, 67, 68, o Żelaznym – 55, 56, 58, 66); biogram Stanisława 
Lisa-Błońskiego – G. Joniec: Błoński Stanisław (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4. Lublin 2014, ss. 19-20.

11 Tak jest np. na stronie 13: (...) kiedyś w październiku przyjechał do mnie lekarz powiatowy, dr Mędrkiewicz, i zapropono-
wał objęcie szpitala w Szczebrzeszynie, małym miasteczku, też w powiecie zamojskim. Przed paroma dniami umarł tam 
na tyfus plamisty lekarz i szpital pozostał bez kierownika (...). Opuszczony został fragment: W chwili wybuchu wojny 
światowej ordynatorem szpitala był dr Bolesław Bogucki, który w roku 1915 przeniósł się do Zamościa na takie samo 
stanowisko w szpitalu św. Mikołaja. Po nim kolejno pracowali tu dr Mieczysław Czarnocki, później lekarz w Łomży i poseł 
na Sejm, dr Garaszwili, który po sześciu tygodniach zmarł na tyfus plamisty, i wreszcie dr Jan Stefanowicz, mój kolega 
z Uniwersytetu w Krakowie. Po rocznym tu pobycie i ciężkiej pracy zachorował na tyfus plamisty i zmarł 16 października 
(www.szeczebressyn.pl/wspomnienia/Wspom%2014%20Kluk.pdf., 29.09.2017). Dodajmy, że Klukowski i jego żona 
lekarka także przeszli tyfus plamisty.

12 Inne teksty, poczynając od roku 1939, zostały tylko oznaczone datami rocznymi.
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opuszczeń, wzbudzających sporo – chyba uzasadnionych – zastrzeżeń. Dobrze 
byłoby pokusić się o przygotowanie starannej, pełnej i naukowej (raczej kilkuto-
mowej i obliczonej na kilka lat) edycji tych pod wieloma względami unikatowych 
i pasjonujących tekstów. Lubelska humanistyka jest to winna prowincjonalnemu 
lekarzowi ze Szczebrzeszyna.

Zygmunt Klukowski: Zamojszczyzna 1918-1959. Wyd. III, poprawione, rozszerzone. Wydawnictwo „Karta”, Warszawa 
2017, ss. 709.

Pisarze z Wilna i Lublina przed pomnikiem Unii Lubelskiej. Bogusław Wróblewski, 
Birutė Jonuškaitė, Łukasz Janicki i Antanas Jonynas. Jesień 2015 r. Fot. Jarosław Wach
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WACŁAWA MILEWSKA

W ogromnej literaturze poświęconej życiu oraz dokonaniom politycznym 
i militarnym Józefa Piłsudskiego zwraca uwagę brak syntetycznego studium 
dotyczącego jego przedstawień w sztuce. Pierwszy szkic tego rodzaju uka-
zał się w 1934 roku1, kolejnych kilka opracowań – zarysowujących temat 
w różnych aspektach i w różnym zakresie – opublikowano dopiero w III 
Rzeczypospolitej2. Ikonografia jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach 
naszego narodu czeka więc w dalszym ciągu na swą monografię.

Mój szkic poświęcony jest wybranym wizerunkom Piłsudskiego z różnych 
okresów jego działalności, powstałym do 1939 roku. Są one rozmaite pod 
względem gatunkowym i stylistycznym – od ołówkowych szkiców po przed-
stawienia reprezentacyjne w malarstwie i rzeźbie; od ujęć realistycznych po 
silnie stylizowane i heroizowane. Główne kryterium doboru omawianych 
dzieł to ich wysoka wartość artystyczna, ale też np. unikatowe uchwyce-
nie jakiejś znaczącej cechy osobowości modela, wskazanie jego istotnego 
upodobania, oryginalność bądź wtórność ujęcia czy wyraźna polityzacja. 
W ten zakres zagadnień zostały włączone wybrane przykłady rysunków sa-
tyrycznych. Dzieła sztuki zostały odniesione do charakterystyki osobowości 
Piłsudskiego, nakreślonej przez współpracowników, podkomendnych, po-
stronnych obserwatorów, literatów oraz przez jego drugą żonę, Aleksandrę.

*
Pierwsze artystyczne portrety Piłsudskiego wykonał w 1913 roku w Krako-

wie Antoni Kamieński, rysownik i grafik znany ze swych lewicowych prze-
konań, pracujący dla czasopism zagranicznych, ale głównie dla wydawanego 
w Warszawie „Tygodnika Ilustrowanego” 3.

Piłsudski, który po ucieczce z więzienia w Petersburgu w 1900 roku osiadł 
w Galicji, mieszkając początkowo we Lwowie, później w Krakowie i czasowo 
w Zakopanem, dopiero po 1910 roku meldował się pod własnym nazwiskiem 
i nadal, w obawie przed agentami carskiej ochrany, zachowywał ostrożność 
1 W. Husarski: Józef Piłsudski w sztuce (zarys ikonografii) (w:) Idea i czyn Józefa Piłsudskiego. Współpracownicy 

M. Handelsman [et al.], przew. komitetu redakcyjnego W. Sieroszewski. Warszawa 1934, ss. 221-224; tenże: Studium 
portretowe. „Wiadomości Literackie” 1935, nr 23, s. 11. Liczne natomiast były omówienia prasowe dotyczące poszcze-
gólnych realizacji artystycznych czy związane z wieloma konkursami na portrety, pomniki i medale ukazujące Józefa 
Piłsudskiego. Pełny wykaz przedwojennej literatury przedmiotu zob. Polska bibliografia sztuki 1801-1944, t. 1, Malarstwo 
polskie, cz. 1 i 2. Wrocław 1975; t. 2, Rysunek, grafika, sztuka książki i druku. Wrocław 1979; t. 3, Rzeźba. Wrocław 1989.

2 A. Garlicki, J. Kochanowski: Józef Piłsudski w karykaturze. Warszawa 1991; W. Milewska, M. Zientara: Sztuka Legionów 
Polskich i jej twórcy 1914-1918. Kraków 1999, ss. 299-305, 365-369; A. Melbechowska-Luty: Kult – mit – legenda. Portret 
wielokrotny Józefa Piłsudskiego (w:) tejże: Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939). 
Warszawa 2005, ss. 288-298; W. J. Wysocki: Józef Piłsudski w malarstwie i grafice. „Niepodległość i Pamięć” 2005, nr 21, 
ss. 131-141; Józef Piłsudski. Marszałkowi w hołdzie [Katalog wystawy]. Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2007.

3 J. Wiercińska: Kamieński Antoni [hasło w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, 
graficy. Pod red. J. Maurin-Białostockiej, J. Derwojeda. T. 3, Wrocław 1979, s. 326. Po rewolucji 1905 roku Kamieński 
opracował i wydał tekę Duch-Rewolucjonista, złożoną z 10 litografii.



248

w kontaktach z otoczeniem4. W 1913 roku był już osobą znaną, ale owianą 
tajemniczością, o której nie tyle mówiono, ile szeptano. W kręgach konser-
watywnych uważano go za wywrotowca, konspiratora o podejrzanej, „ban-
dyckiej” przeszłości, a jego prace nad stworzeniem organizacji militarnych 
przyjmowano albo ze zgrozą, albo z pobłażaniem. Artur Rubinstein, który 
bawił w 1913 roku w Zakopanem i widywał Piłsudskiego w pensjonacie 
Anieli Zagórskiej, kuzynki Josepha Conrada i tłumaczki jego dzieł, tak opi-
sał swe wrażenie: Od czasu do czasu pojawiał się przy stole wysoki, szczupły 
i posępny mężczyzna o niewielkiej głowie, stanowczych rysach twarzy, krza-
czastych brwiach i krótko przystrzyżonych włosach. Milczący i nieprzystępny, 
jedynie Anielę i jej matkę żegnał uprzejmym ucałowaniem dłoni, na nikogo 
innego nie zwracając uwagi. Krążyło na jego temat wiele drwiących historyjek, 
dawano też do zrozumienia, że organizuje przeszkolenie wojskowe garbatych 
i kulawych studentów. Jak się okazało, mężczyzną tym był Józef Piłsudski5.

Zupełnie inaczej postrzegano Piłsudskiego w środowiskach lewicowych 
działaczy partyjnych oraz patriotycznej i niepodległościowo zorientowanej 
młodzieży uczniowskiej, akademickiej i robotniczej. W tych kręgach był już 
postacią niemal legendarną, bohaterem wsławionym brawurową ucieczką 
z więzienia, akcjami zbrojnymi wymierzonymi w instytucje wroga i organi-
zowaniem zbrojnych oddziałów do walki z Rosją6. Michał Janik, który około 
1911 roku widywał Piłsudskiego we Lwowie, wówczas już jako komendanta 
Związku Strzeleckiego, pisał, że otaczał się (on – przyp. W. M.) w tym czasie ta-
jemniczością i odznaczał się umiejętnością milczenia. Dlatego zetknięcie się z nim 
uchodziło za pewnego rodzaju sensację. Sama zaś postać działała fascynująco, 
zwłaszcza na młodzież. Tajemniczy, milczący pan, w ubraniu, które już nie było 
ubraniem cywilnym, a jeszcze nie było mundurem, wzbudzał zainteresowanie 
u tych, którzy mogli go zobaczyć, cóż dopiero! wymienić z nim kilka słów...7.

Kamieński w dwóch znanych obecnie portretach tak właśnie przedstawił 
i scharakteryzował Piłsudskiego – jako mężczyznę o poważnym, skupionym 
wyrazie twarzy, ubranego w kurtkę kroju wojskowego. Na jednym z portre-
tów widzimy go siedzącego w fotelu, ujętego poniżej bioder, z zapalonym 
papierosem w splecionych dłoniach. Wzrok utkwiony w oddalony punkt jest 
w istocie skierowany do wewnątrz, znamionując izolację, intensywność myśli 
i głębię życia duchowego. Obok, na ścianie, wisi mapa, atrybut wojskowych 
studiów i przygotowań. U dołu kompozycji artysta, który także pochodził 
z Litwy i dzielił z Piłsudskim miłość do Wilna, wyobraził widok tego miasta 
z zamkiem górującym nad zakolem Wilii8. W drugim wizerunku ukazał 
Piłsudskiego siedzącego za stołem, patrzącego wprost na widza, z nieco po-
godniejszym wyrazem twarzy9. Jednak ubiór i wyprostowana postawa nie po-
zostawiają wątpliwości, że to typ przywódcy, człowiek energiczny, stanowczy 
i... niezachęcający do poufałości. Lekko zmierzwione włosy, nieprzygładzone 
brwi, niezapięty guzik kurtki, wypchane górne kieszenie i ich odchylone 
klapy to elementy celowej niedbałości, które komunikują, że Piłsudski nie 
jest klasycznym typem wojskowego, że obce mu schematyczne myślenie 
i działanie, że w jego osobowości tkwią cechy romantycznego rozwichrzenia. 
To wprawdzie już nie konspirator i rewolucjonista, ale jeszcze nie żołnierz.

Kamieński uchwycił ważną cechę osobowości Piłsudskiego – emocjonal-
ną powściągliwość wobec otoczenia, która w różnym stopniu ujawniała się 
4 J. Cisek: Józef Piłsudski w Krakowie. Kraków 2003, s. 20.
5 A. Rubinstein: Moje młode lata. Warszawa 1986, ss. 484-485.
6 Legenda Piłsudskiego zaczęła powstawać na przełomie wieków XIX i XX. Tak swoje spotkanie z Piłsudskim we Lwowie 

wspominał Michał Sokolnicki: Jest rzeczą dziwną spotkać realnie człowieka opromienionego aureolą i będącego po trosze 
legendą, a takim był już dla wielu, w tej liczbie i dla mnie, w 1901 roku Piłsudski (M. Sokolnicki: Czternaście lat. Warszawa 
1936, s. 74).

7 M. Janik: W służbie idei niepodległości. Pamięci Hipolita Śliwińskiego. Wspomnienia. Kraków 1934, s. 71.
8 Oryginał był własnością Piłsudskiego. Po jego śmierci znajdował się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Zob. 

A. Borkiewicz-Celińska: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1935-1939). „Niepodległość”, [Nowy Jork-Londyn] 
1999, t. l (t. XXX po wznowieniu), s. 196. Po wybuchu wojny Kamieński opracował portret – z pewnymi zmianami – 
w wersji graficznej.

9 Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.
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w późniejszych portretach. Leon Wasilewski, jeden z najbliższych współpra-
cowników Piłsudskiego, już w czasie pierwszego z nim spotkania, w 1896 
roku, zauważył, że pomimo naturalności stosunku do zebranych, jako do 
towarzyszy partyjnych, pomimo serdecznej atmosfery panującej na zebraniu, 
odczuwało się pewien dystans leżący między nim a zebranymi, wynikający 
ze stosunku przywódcy do podkomendnych, którzy z głębokiego przekonania 
uznali jego wyższość nad sobą, skąd jawna wola podporządkowania się jego 
przewadze, której by zapewne nie nadużywał, ale którą umiałby wykorzystać 
w potrzebie10. W okresie działalności Piłsudskiego w organizacjach paramili-
tarnych w jego charakterze zaszły jeszcze „głębsze zmiany”, które – zdaniem 
Michała Sokolnickiego – miały swe źródło w odpowiedzialności, jaką wziął 
na siebie, wchodząc w pertraktacje z wojskowością austriacką. (...) Nastąpiła 
nowa rezerwa w stosunku jego do ludzi, stworzył pewien szerszy dystans, 
oddzielający go od innych, stopniowo rozmowy przybrały charakter raportów 
i wydawania rozkazów (...). Zaczęła bić od niego ta siła magnetyczna, która 
nakazywała takie zachowanie. (...) Piłsudski (...) krzepnął, stawał się twardszy, 
nieprzystępny dla żadnych z zewnątrz idących wahań czy wątpliwości, zastrze-
żeń czy rad, a w wewnętrznej służbie, w pracy wojskowej, suchy, małomówny, 
rygorystyczny i bezwzględnie rozkazujący, a niebawem bezwzględnie umiejący 
karcić i karać11.

Gdy Piłsudski został dowódcą I Brygady Legionów Polskich, a po zakoń-
czeniu wojny naczelnikiem państwa, pierwszym marszałkiem Rzeczypospo-
litej, wodzem naczelnym, później okresowo premierem rządu i dożywotnio 
Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, dystans do otoczenia wyznaczały 
pełnione przez niego funkcje. Po wojnie sfera prywatnych kontaktów za-
10 L. Wasilewski: Józef Piłsudski jakim go znałem. Warszawa 1935, s. 13.
11 M. Sokolnicki: Rok czternasty. Londyn 1961, ss. 15, 17.

Antoni Kamieński, Portret 
Józefa Piłsudskiego, 1918, 
(wg rys. z 1913 roku), 
akwaforta. W zbiorach 
Biblioteki Narodowej.
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węziła się do bardzo wąskiego grona i dla jego członków stanowiła nie lada 
wyróżnienie. Obecnie – notował w 1930 roku Felicjan Sławoj-Składkowski, 
dawny lekarz batalionowy w 5 pp LP, a w owym czasie już generał brygady 
i minister spraw wewnętrznych – wszyscy nazywamy Komendanta Panem 
Marszałkiem, z wyjątkiem paru najbliższych współpracowników, którym 
wolno mówić – Komendancie. Ja spróbowałem raz wyrazić się w ten sposób 
zwracając się do Pana Marszałka, ale otrzymałem takie spojrzenie, że ciarki 
mię przeszły12. Składkowski, którego trudno posądzać o złe intencje, gdyż był 
bezgranicznie oddany Piłsudskiemu, pisał w innym miejscu: Już Pan Marsza-
łek, jak chce, to umie wytworzyć taką atmosferę, że nikt słówka nie piśnie13. Gdy 
zaś ktoś próbował wpłynąć na zmianę podjętych przez Piłsudskiego decyzji 
politycznych, ten potrafił zirytować się tak, że lepiej było dyplomatycznymi 
odpowiedziami zgodzić się na opinię Komendanta i wycofać14. Uczył dyscypliny 
i posłuchu z całą surowością nawet najbardziej zasłużonych i dawnych swych 
współpracowników15, a dla tych, którzy zawiedli jego zaufanie, potrafił być 
bezlitosny. Nie daj Boże, być ukaranym przez Komendanta „dla przykładu” – 
pisał Składkowski. – Wtedy człowiek – przestaje istnieć. Zostaje tylko surowa, 
nieubłagana służba16. Nic dziwnego, że – jak przyznawał – zawsze czuł się 
w towarzystwie Piłsudskiego „zażenowany i nieśmiały”17.

Podobnie czuło się w obecności marszałka wiele innych osób18. Niektórym 
przy osobistym zetknięciu się z nim dosłownie odbierało mowę. Przydarzyło 
się to lekarzowi wojskowemu Teodorowi Białynickiemu-Biruli, gdy w 1922 
roku jako oficer łącznikowy w Zakopanem miał powitać Piłsudskiego i złożyć 
mu meldunek19. Birula, który pochodził z Kresów i w ostatnich latach służąc 
w carskiej armii, częściej posługiwał się językiem rosyjskim, stanąwszy przed 
obliczem naczelnika państwa, nagle zapomniał polskiej mowy. Zamiast 
powiedzieć: posłusznie melduję to i tamto – miał w głowie jedno tylko słowo: 
charaszo. Stojąc na baczność, przez chwilę wahał się, czy ma je wypowiedzieć, 
ale wydało mu się to nietaktem. Sumiaste wąsy Piłsudskiego ponoć wywierały 
swoje wrażenie. Dr Birula patrzył na nie i wciąż miał w głowie tylko to „chara-
szo”. Minęła minuta jedna i druga, wreszcie Piłsudski odszedł. Ale ponoć wciąż 
jakoś niepewnie oglądał się za siebie...20. O paraliżującej tremie odczuwanej 
w obecności Piłsudskiego wspominała też Maria-Jehanne Wielopolska, pi-
sarka i krytyk literacki, która, zapraszana przez panią marszałkową, bywała 
w Belwederze, uczestnicząc tam nawet w rodzinnych uroczystościach. Choć 
była kobietą obytą towarzysko, nigdy nie przemówiła słowa do marszałka, 
a na jego wprost do niej kierowane słowa odpowiadała „nieprzytomnym 
bąkaniem”21. Zaznaczała przy tym, że Piłsudski nie dawał do takiej tremy 
żadnych powodów. Wręcz przeciwnie. Był zawsze ujmująco uprzejmy.

Ten charme Piłsudski potrafił roztaczać nie tylko wobec kobiet. Według Ju-
liusza Kadena-Bandrowskiego, oficera i dziejopisa I Brygady, nawet rozkazy 
wydawał „z dziwną słodyczą”, bo miał pewność, że każdy Jego rozkaz będzie 
bezwzględnie spełniony22. Ten sposób bycia był szczególnie skuteczny w pracy 
politycznej. Władysław Baranowski, który obserwował Piłsudskiego przez 
12 F. Sławoj-Składkowski: Strzępy meldunków. Warszawa 1988, s. 101.
13 Tamże, s. 100.
14 W. Baranowski: Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931. Warszawa 1990, s. 58.
15 F. Sławoj-Składkowski: Strzępy..., dz. cyt., s. 183.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 65.
18 O odczuwanym dystansie Piłsudskiego pisał też np. Antoni Słonimski, podkreślając jednocześnie, że wspólny roman-

tyczny rodowód pozwalał na ciekawe rozmowy, które „nie przynosiły zawodu” (A. Słonimski: Alfabet wspomnień. 
Warszawa 1975, s. 18).

19 M. Choromański: Memuary. Poznań 1976, s. 60. Choromański błędnie związał tę historię z czasem I wojny światowej. 
Birula stał się znaczącą postacią życia kulturalnego Zakopanego, przyjacielem Stanisława Ignacego Witkiewicza, jego 
modelem, uczestnikiem seansów narkotycznych, aktorem Teatru Formistycznego, także malarzem amatorem. Zob. R. 
Talewski: Portrety zakopiańskich lekarzy ze słownikiem biograficznym 1850-1983. Zakopane 1985, ss. 44-45; M. Pinkwart: 
Wariat z Krupówek. Nowy Targ 2015, ss. 374 i passim.

20 M. Choromański: Memuary, dz. cyt., s. 60.
21 M. J. Wielopolska: Józef Piłsudski w życiu codziennym. Warszawa [1937], s. 100
22 J. Kaden-Bandrowski: Piłsudczycy. Białystok 1990 (na podstawie wydania z 1915 roku), s. 12.
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wiele lat i był uczestnikiem wielu jego spotkań z różnymi ludźmi, podkreślał, 
że ów urok i wpływ Komendanta (...) był tak nieodparty i przykuwający, że 
nawet wówczas gdy opinie rozmówców były odmienne, a temperamenty wręcz 
różne, (jego – przyp. W. M.) sugestia osobista (...) różnice te jakby niwelowała, 
tak że każdy niemal słuchając Go, a następnie opuszczając, musiał stanowisku 
jego przyznać rację, choćby nawet zachował pogląd swój odmienny dla siebie23. 
Podobnie pisali Wacław Sieroszewski24 i Ignacy Daszyński25.

Surowość, apodyktyczność i powściągliwość były więc tylko jedną stroną 
osobowości Piłsudskiego. Druga była jej przeciwieństwem26. Określały ją: 
łagodność, wyrozumiałość, przystępność, a nade wszystko – skłonność do 
żartów i śmiechu. Wesołość była nieodłączną cechą jego natury27 – twierdziła 
żona, Aleksandra. Wasilewski pisał, że „okrutnie marsowa” mina towarzysza 
Wiktora-Mieczysława, a później komendanta i naczelnika państwa znikała, 
gdy znalazł się wśród „swoich”. Wtedy stawał się Ziukiem o czarującym 
sposobie bycia, który potrafił śmiać się serdecznie i głośno, że słychać go było 
w całym domu, a opowiadając różne historie, bywał tak dowcipny, że ludzie 
pokładali się ze śmiechu28. Śmiał się łatwo i często, sypał żartami 29 nie tylko 
w gronie najbliższych. Jako komendant I Brygady doceniał znaczenie dobre-
go nastroju wśród żołnierzy, a po wojnie, gdy uczestniczył w zjazdach legio-
nistów, pił (z nimi – przyp. W. M.) wódkę, częstował papierosem, opowiadał 
swoje przygody lub kawały, no i umiał śmiać się z żołnierzami30. Bawiły go 
poświęcone mu karykatury, a jedno z dwóch swoich przemówień nagranych 
w 1924 roku dla warszawskiej firmy gramofonowej poświęcił śmiechowi31.

Nie jest więc rzeczą przypadku, że pierwszy wizerunek Piłsudskiego, jaki 
powstał w czasie kampanii Legionów Polskich, przedstawiał komendanta 
zanoszącego się śmiechem. To szkic ołówkowy Stanisława Janowskiego z 10 
grudnia 1914 roku, wykonany w kwaterze sztabu I Brygady w Limanowej32. 
Tego dnia Piłsudski zgolił brodę, która przez kilkanaście ostatnich lat okre-
ślała jego wygląd. Ta metamorfoza nie była zwykłym zabiegiem fryzjerskim. 
Stanowiła jakby symboliczne zerwanie z konspiracyjną przeszłością, znak 
przemiany z działacza partyjnego i przywódcy ochotniczych powstańczych 
oddziałów w dowódcę regularnego wojska. Piłsudski śmiejący się z szeroko 
otwartymi ustami, ma nieco sataniczny wygląd. Rysunek pozostał w szki-
cowniku artysty, obok drugiego, ukazującego brygadiera z gładko wygoloną 
brodą. Kilka dni później Janowski narysował Piłsudskiego samotnie grające-
go w szachy, które były, obok stawiania pasjansów, jego ulubioną rozrywką33.

W czasie walk na Podhalu sportretował też Piłsudskiego Leopold Gottlieb. 
Komendant wywarł na artyście bardzo silnie wrażenie34. Oddałbym nie wiem 
co – zwierzał się gorączkowo Juliuszowi Bandrowskiemu – życie bym oddał, 
żeby mi chciał cierpliwie popozować35. Zapytany przekornie przez przyja-

23 W. Baranowski: Rozmowy z Piłsudskim..., dz. cyt., s. 24.
24 Jeżeli dołączymy do tego czar niezwykły obejścia, grzeczność, uprzejmość, przystępliwość, miłą żartobliwość wymowy, 

i nade wszystko wielką prostotę zachowania się – to zrozumiemy urok, jakiemu podlegają wszyscy prawie, którzy zbliżają 
się do tego współczesnego rycerza (W. Sieroszewski: Józef Piłsudski. Piotrków 1915, s. 85).

25 Nie znałem wśród ludzi publicznych grzeczniejszego i uprzejmiejszego w wyrazach i formach towarzyskich niż Piłsudski. 
– Cierpliwość i wyrozumiałość, delikatność osobistą potęgowało jeszcze dobre wychowanie. Nikt nigdy nie mógł się skarżyć 
na brak taktu z jego strony (I. Daszyński: Wielki człowiek w Polsce. Warszawa 1925, s. 39).

26 Jego charakterystyka – pisał Jan Lechoń – zawiera się między dwoma zasadniczymi kontrastami – surowości i dobrodusz-
ności – ale między nimi jakaż zaległa gama psychiczna: – humor złośliwy i humor pogodny, dyplomacja i zmysł mistyfikacji, 
serdeczność i sentyment (J. Lechoń: O Czermańskim. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 3, s. 4).

27 A. Piłsudska: Wspomnienia. Warszawa 1989, s. 264.
28 L. Wasilewski: Józef Piłsudski..., dz. cyt., ss. 72-73, 132, 25.
29 W. Sieroszewski: Józef Piłsudski w Warszawie. Garść wspomnień (w:) Jesteśmy w Warszawie. Przewodnik literacki po 

stolicy. Warszawa 1938, s. 123.
30 W. Jędrzejewicz, J. Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego. Wrocław 1994, s. 382.
31 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., ss. 264-265.
32 Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.
33 Rysunek zaginiony, reprodukowany na pocztówce wydanej w 1915 roku nakładem Centralnego Biura Wydawnictw 

Naczelnego Komitetu Narodowego (dalej: NKN).
34 W. Milewska, M. Zientara: Sztuka Legionów Polskich..., dz. cyt., s. 129. 
35 J. Kaden-Bandrowski: Leopold Gottlieb – malarz I Brygady Legionów (w:) Legiony Polskie. 22 litografie barwne Leopolda 

Gottlieba, żołnierza I brygady LP. Warszawa 1936, s. 3.
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ciela, po co Piłsudski miałby mu pozować, odrzekł: Bo w nim jest wszystko! 
wszystko!36. W krótkim czasie namalował obraz Sztab generalny I Brygady, 
przedstawiający Piłsudskiego na koniu, w otoczeniu kilku oficerów37. Jako 
studium do tej kompozycji narysował głowę dowódcy wciśniętą w futrzany 
kołnierz zimowego płaszcza, w maciejówce nałożonej nieco na bakier, z groź-
nym wyrazem twarzy – naburmuszoną miną, marsem na czole, ponurym 
spojrzeniem spod krzaczastych brwi i grymasem wydętych ust ułożonych 
„w podkowę”38. Bandrowski wspominał, że rysunek ten „przyjęto z niechęcią 
i drwinami”39. Sam uznał portret za przepiękny, pełen groźnej siły i władzy, 
portret proroczy, który po latach okazał się najwybitniejszym dokumentem 
plastycznym postaci Piłsudskiego z owych czasów40.

Wiosną 1915 roku, w czasie walk nad Nidą, Gottlieb raz jeszcze sportre-
tował Piłsudskiego, który tym razem chyba mu pozował. Artysta ujął go 
z profilu, z surowym, ale już nie tak złym wyrazem twarzy41. Z tego samego 
czasu pochodzi też niewielki portret olejny Piłsudskiego namalowany przez 
Edwarda Śmigłego-Rydza, przed wojną studenta Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, a w Legionach już majora, dowódcę 1 Pułku Piechoty 
I  Brygady. Komendant ujęty jest w nim en face, nieco poniżej bioder, 
z prawą dłonią napoleońskim gestem zatkniętą za połę zimowego płaszcza. 
Śmigły namalował ten wizerunek według zdjęcia Piłsudskiego zrobionego 
w grudniu 1914 roku w Zakopanem i rozpowszechnianego na pocztówkach 
z faksymile jego autografu42. Miał niezliczone okazje, by sportretować ko-
mendanta z bezpośredniej obserwacji, a wybrał mało twórczą kopię. Sądzić 
zatem trzeba, że zależało mu na uwiecznieniu go w tej znamiennej pozie. 
Piłsudski uważał Napoleona za najwybitniejszego, obok Juliusza Cezara, 
wodza w dziejach świata. Od dzieciństwa był zafascynowany jego postacią43. 
36 Tamże.
37 Obraz zaginiony, znany z autorskiej wersji graficznej, reprodukowanej na pocztówkach wydanych nakładem NKN.
38 Oryginał zaginął. Artysta opracował to studium w wersji graficznej. Odbitka w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Wizerunek ten był także rozpowszechniany na pocztówkach wydanych nakładem NKN.
39 J. Kaden-Bandrowski: Malarz I-ej Brygady. „Gazeta Polska” 1934, nr 117 (29 kwietnia), s. 9.
40 Tamże.
41 Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.
42 Pocztówki zostały wydane nakładem NKN.
43 J. Piłsudski: Jak zostałem socjalistą (w:) tegoż: Pisma zbiorowe, t. II. Warszawa 1937, s. 46.

Stanisław Janowski, Piłsudski w Limanowej przed zgoleniem brody; 
Piłsudski po zgoleniu brody w Limanowej, 1914, ołówek.  

W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
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Podziwiał go za odwagę sięgania po cele niemożliwe do zdobycia, za śmiałe 
i niekonwencjonalne działania strategiczne i za charyzmatyczny wpływ na 
żołnierzy. Te cechy „boga wojny” – najbliższe romantycznemu, nieznoszące-
mu ograniczeń i głęboko uczuciowemu w sprawach ojczyzny usposobieniu 
Piłsudskiego – ukształtowały marszałka jako polityka i dowódcę. Trudno 
osądzić, czy przybierając charakterystyczną pozę Napoleona, przypisywał 
sobie jego zdolności, czy też była to tylko manifestacja odczuwanego du-
chowego pokrewieństwa.

W oczach swych przeciwników politycznych Piłsudski uchodził za dyle-
tanta w sprawach wojskowych, gdyż nie miał w tym zakresie ani regularnego 
wykształcenia, ani wyszkolenia. 15 listopada 1914 roku naczelny wódz armii 
austro-węgierskiej arcyksiążę Fryderyk Habsburg mianował go komendan-
tem I Brygady. Piłsudski mógł poczuć się wreszcie wojskowym par excel-
lence. Nominacja, która zatwierdzała faktycznie sprawowaną przez niego od 
początku wojny komendanturę nad oddziałami piechoty, kawalerii i artylerii 
o sile brygady, była uznaniem jego umiejętności dowódczych i strategicz-
nych. Piłsudski zdobył je dzięki samodzielnym studiom literatury fachowej, 
w tym historii wojen, rewolucji i powstań europejskich. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, a szczególnie po zwycięstwie w wojnie sowiecko-pol-
skiej niektórzy dostrzegali „rys Napoleoński” w charakterze i poczynaniach 
wojennych marszałka. Generał Paul Henrys, szef francuskiej misji wojskowej 
w Polsce, wyraził opinię, że ściśle wojskowy, jasny, metodyczny umysł Piłsud-
skiego został wyrobiony na studiach wojen napoleońskich, które prowadził 
opierając się na dokumentach, kartograficznie44. Józef Conrad-Korzeniowski 
stwierdził, że Piłsudski to jedyny wielki człowiek, który zjawił się na widowni 
świata podczas wojny. (...) On jest pod niektórymi względami podobny do 
Napoleona, ale – jako gatunek człowieka – od niego wyższy. Bo Napoleon, 
poza swoim geniuszem, był taki jak wszyscy ludzie, a Piłsudski jest inny od 
wszystkich ludzi45. Tę „inność”, a także różnice między geniuszem Napoleona 
i Piłsudskiego trafnie scharakteryzował Bruno Schulz, który pisał, że o ile 
Napoleon wchodził cały w swój czyn, przeistaczał się weń, znikał w  swym 
czynie, był cały obecnością i chwilą, jak świetny fajerwerk, mający tylko jedno 
przeznaczenie: wyeksplodować się do końca, to ten Wielki był większy od 
swoich czynów. Schulz uważał, że dla Piłsudskiego czyn nie był ostateczną 
rzeczą. (...) Siła moralna, która trwała za czynem, była dlań ważniejsza. 
Ciułał ją w narodzie. Gruntował kapitał żelaznej mocy. Naprzód w sobie. 
Od tego rósł na oczach wszystkich, brał w siebie wielkość. Lokował ją w sobie, 
jako najpewniejszym miejscu. Budował posąg. W końcu, gdy dopełnił swej 
wielkości, odszedł pewnego dnia niepostrzeżenie, bez słowa, jak gdyby to nie 
było ważne, zostawiając ją zamiast siebie: wielkość noszącą już na zawsze jego 
rysy. Napoleon reprezentował tylko siebie. Ubrał się w historię jak w płaszcz 
królewski, zrobił z niej tren wspaniały dla swojej kariery. Jednym z momentów 
jego siły było to, że był bez tradycji, nie obciążony przeszłością. Tamten wyszedł 
z podziemi historii, z grobów, z przeszłości. Był ciężki marzeniami wieszczów, 
mglisty rojeniami poetów, obciążony męczeństwem pokoleń. Był cały dalszym 
ciągiem. Ciągnął za sobą przeszłość, jak płaszcz ogromny na całą Polskę46.

Sam marszałek żartem nadmieniał, że duch Napoleona krążył nad jego ko-
łyską, ale byli tacy, co całkiem serio uważali Piłsudskiego za wcielenie ducha 
Bonapartego, który determinował jego poczynania historyczne47. Piłsudski 
do końca życia zachował kult dla Napoleona. Jedną z książek, które zawsze 

44 W. Baranowski: Rozmowy z Piłsudskim..., dz. cyt., Warszawa 1990, s. 132. 
45 K. Zagórska: Pod dachem Konrada Korzeniowskiego (Josepha Conrada) (w:) Polskie zaplecze Josepha Conrada-

Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia. Red. Z. Najder, J. Skolik. Lublin 2006, t. 2, s. 283 (cyt. za 
S. Zabierowski: O Conradzie i Piłsudskim. „Teksty Drugie” 2009, nr 3, s. 41).

46 B. Schulz: Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego. Wstęp i opracowanie S. Rosiek. Kraków 1993, ss. 23-25.
47 B. Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. Poznań 2014, ss. 896-897; J. Warszawski: Studia nad wyznaniowością 

religijną marszałka Józefa Piłsudskiego. Londyn 1978, s. 453.



254

miał pod ręką, były myśli i rozkazy Bonapartego48, a w Sulejówku wisiał nad 
jego łóżkiem obrazek okrągły porcelanowy Davida „Napoleon przechodzący 
Alpy”49. Marszałek miał też graficzny portret cesarza wykonany według ob-
razu Andrei Appianiego, podarowany przez pierwszą żonę50.

Spośród wizerunków Piłsudskiego wykonanych przez artystów żołnierzy 
w czasie wojennej kampanii wart jest jeszcze wspomnienia oryginalnie za-
komponowany rysunek autorstwa Kazimierza Dąbrowy-Młodzianowskiego, 
ujmujący wodza w lewym profilu, ale bardziej zwróconego ku tyłowi, pięknie 
eksponujący szlachetny kształt głowy51.

Kolejne znaczące portrety powstały już po dymisji Piłsudskiego z Legio-
nów Polskich, co nastąpiło 27 września 1916 roku. Był to czas jego nasilonej 
48 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., s. 93.
49 W. Jędrzejewicz: Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. Londyn 1977, t. II, s. 470. Chodziło o jakąś pamiątkową 

formę słynnego dzieła Jacques’a-Louisa Davida Napoleon przekraczający Przełęcz św. Bernarda w 1800 roku (1801). 
Obraz istnieje w pięciu nieco różniących się wersjach, znajdujących się w zbiorach m.in. Muzeum Pałacu Wersalskiego 
i Muzeum Belwederu w Wiedniu.

50 Józef Piłsudski. Marszałkowi w hołdzie..., dz. cyt., s. 305.
51 Rysunek zaginiony, znany z wersji litograficznej.

Edward Rydz-Śmigły, Brygadier Piłsudski, [1915], olej, własność prywatna.  
Repr. ze zbiorów własnych.
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walki toczonej z Naczelną Komendą Armii Austro-Węgierskiej i z lojali-
stycznymi wobec Austrii politykami skupionymi w Naczelnym Komitecie 
Narodowym o niezależność Legionów i gwarancje polityczne dla restytucji 
państwa polskiego52. Artyści ostentacyjnie solidaryzowali się wtedy ze zdy-
misjonowanym brygadierem. Widząc w nim duchowego przywódcę walki 
o niepodległość ojczyzny, kreowali go na wodza Legionów i wodza całej 
Polski53. W Krakowie, gdzie głównie w tym czasie przebywał, urządzano 
mu owacje, hołdy, wręczano podpisane przez dziesiątki tysięcy osób adresy 
z wyrazami poparcia i pamiątkowe dzieła sztuki. Twórca Legionów Polskich 
stawał się przywódcą politycznym olbrzymiej części narodu. Jacek Malczew-
ski i Konstanty Laszczka poprosili komendanta o pozowanie do portretów. 
W obrazie Malczewskiego Piłsudski chciał się uwiecznić z jednym ze swoich 
historycznych bohaterów, Władysławem Warneńczykiem, ale artysta miał 
inny pomysł. Po latach marszałek żartował, że Malczewski zamierzał przed-
stawić go z ptakiem siedzącym na głowie, który miał symbolizować górne 
myśli54. Ostatecznie namalował Piłsudskiego wpatrującego się odważnym 
wzrokiem „w przyszłość”, w tle zaś ukazał blade wyobrażenie skrzydlatej 
Nike, która prowadzi legionistów do ataku.

Popiersie wykonane przez Laszczkę było pierwszym portretem Piłsudskie-
go w rzeźbie pełnej55. Brygadier pozował w mundurze i płaszczu narzuconym 
na ramiona. Rzeźba o lekko zróżnicowanej fakturze powierzchni zachwyca 
świetnie uchwyconym wyrazem skupienia, powagi, dystansu, godności, 
z nutą przygnębienia, wywoływaną przez niepewną perspektywę polityczną 
dla Polski, obawę o przyszłość Legionów i własne możliwości kreowania 
wydarzeń. Artysta zaznaczył to nie tylko w wyrazie twarzy, ale i w ułożeniu 
głowy i ramion. Jest to – pisał recenzent „Naprzodu” – prawdziwy pomnik. 
Przekazuje on historię Piłsudskiego w całej jego wielkości wewnętrznej. Pa-
trząc na tę podobiznę, widz ani na chwilę nie może być w błędzie co do tego, 
jakiej miary męża ogląda. Nieugiętość postanowienia i świadomość swojej 
siły malują się w głęboko osadzonych oczach i w całej tej twarzy tak męskiej 
i tak szlachetnej. Takim jest wódz narodowy wyśniony, takim jest rzeczywisty. 
Pierwsza to rzeźbiona podobizna Piłsudskiego, godna go w zupełności56.

5 listopada 1916 roku, a więc w dniu ogłoszenia przez Austrię i Niemcy 
aktu proklamującego powstanie Królestwa Polskiego na terenach odebra-
nych Rosji, Jan Gumowski, chorąży Legionów Polskich, namalował akwa-
relowy portret Piłsudskiego ukazujący go w popiersiu, opierającego policzek 
na dłoni zaciśniętej na rękojeści szabli57. Wyeksponowany atrybut walki zdaje 
się być znakiem dla zwolenników i przeciwników polityki Piłsudskiego: „nie 
złożyłem broni”. Z szablą komendant pozował też do akwarelowego portretu 
malowanego przez Juliana Fałata wczesną wiosną 1917 roku58. Z całej serii 
portretów legionowej starszyzny wykonanych w owym czasie przez Fałata 
ten wyróżnia się intymnym nastrojem. Piłsudski siedzi w swobodnej pozie 
przy narożniku stołu, wsparty prawym przedramieniem na jego blacie, 
lekko pochylony do przodu, niedbale podtrzymując opartą między nogami 
o ziemię szablę. Patrzy z uśmiechem i radością w oczach wprost na widza. 

52 Na ten temat zob. W. Milewska, M. Zientara, J. T. Nowak: Zarys historii militarnej i politycznej Legionów Polskich 1914-
1918. Kraków 1998, s. 202.

53 Stanisław Roman Lewandowski zaprojektował medal Józef Piłsudski Wódz Legionów Polskich 16 VIII 1914, z profilowym 
popiersiem komendanta na awersie i legionistą-husarzem depczącym smoka na rewersie. Ten wymowny symbol walki 
z zaborcą dopełniał cytat z Przedświtu Zygmunta Krasińskiego: Prawem naszym zmartwychwstanie – dziś lub jutro dasz je 
Panie. Złoty egzemplarz medalu został wręczony Piłsudskiemu 8 października 1916 roku na uroczystości w Towarzystwie 
Lekarskim („Ilustrowany Kurier Codzienny” 1916, nr 280 z 10 października, s. 2). Wojciech Jastrzębowski przygotował 
plakat 6 sierpnia 1914 r. – Józef Piłsudski Wódz Polski, ukazujący Piłsudskiego na spiętym koniu, z szablą trzymaną 
w geście ślubowania przy sercu. Studenci Akademii Sztuk Pięknych wręczyli Piłsudskiemu adres w kasecie z drewna 
cytrynowanego, zdobionej scenami alegoryzującymi jego czyny.

54 F. Sławoj-Składkowski: Strzępy..., dz. cyt., s. 82. Obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie
55 Brąz. Własność Muzeum Wojska Polskiego.
56 Popiersie Józefa Piłsudskiego, dzieło Konstantego Laszczki. „Naprzód” 1916, nr 314, s. 3.
57 Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.
58 Obraz zaginiony.
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Piłsudski był wówczas szefem Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. 
Nie miał złudzeń co do intencji politycznych niedawnych sojuszników, ale 
podjął współpracę, chcąc zachować wpływ na bieg wydarzeń. Kilka miesię-
cy później, po wywołaniu kryzysu przysięgowego, został przez Niemców 
aresztowany i wywieziony do Magdeburga. Laszczka wykonał wówczas 
medal Józef Piłsudski twórca Legionów z profilową podobizną komendanta 
na awersie i z wyobrażeniem owocującego dębu – symbolu siły, żywotności 
i nadziei – oraz datą uwięzienia (22 lipca 1917) na rewersie.

Na powrót Piłsudskiego do Polski i objęcie funkcji naczelnika państwa 
zareagowali jako pierwsi przedstawiciele poznańskiej awangardy, skupieni od 
jesieni 1917 roku wokół czasopisma „Zdrój”, a od wiosny 1918 roku w gru-
pie artystycznej o nazwie BUNT. Wydawcą i redaktorem „Zdroju” był Jerzy 
Hulewicz – artysta malarz, grafik, teoretyk sztuki, dramatopisarz i publicysta, 
a przy tym teozof, który założenia ideowe i formalne ruchu oparł na swo-
istym mistycyzmie. Jako wielbiciel i wyznawca filozofii genezyjskiej Juliusza 
Słowackiego, odzyskanie przez Polskę niepodległości tłumaczył działaniem 
jej praw. Teoria spirytualnej ewolucji, którą głosił Hulewicz, zakładała, że 

K. Laszczka, Brygadier Józef Piłsudski, 1916, brąz. Muzeum Wojska Polskiego.  
Fot. T. Prażmowski, Jochoński. Repr. za: W. Milewska, M. Zientara: Sztuka Legionów 

Polskich i jej twórcy 1914-1918. Kraków 1999.
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świat zmierza ku apokatastazie. Warunkiem osiągnięcia tego finalnego celu 
jest przebóstwienie całego stworzenia. Proces ten odbywa się ciągle, w ewo-
lucyjnym postępie, poprzez permanentną walkę Ducha i Materii, w której 
raz zwycięża Duch – nieśmiertelna cząstka Boga obecna w każdym bycie 
kosmicznym – raz Materia, więżąca Ducha i spowalniająca proces spirytu-
alizacji. Awangardą ewolucji są duchy, które w wydoskonalającej metemp-
sychicznej wędrówce osiągnęły wyższy stopień rozwoju. Słowacki nazywał 
je duchami „pierwoidącymi”, „pracownikami Boga”. Niektóre z  nich są 
Królami-Duchami całych narodów. Wcielają się w ludzi wybitnych, których 
działania mają znaczenie historiotwórcze. Hulewicz uważał, że współczesną 
inkarnacją Ducha Narodu polskiego jest Piłsudski, że to on, ideał genezyj-
skiego „nadczłowieka”, wcielenie niepokornego ducha wolności i postępu, 
dał „Narodowi DUCHA WOLNEGO” (wyr. w oryginale – W. M.)59, a za 
sprawą wydarzeń z lat wojny został wyniesiony na faktycznego i niekwestio-
nowanego narodowego przywódcę. Artysta wyobraził Piłsudskiego w dwóch 
linorytach, ujmujących go w popiersiu. Miał sposobność przyjrzeć się z bliska 
naczelnikowi państwa, gdyż – jako wysłannik władz powstańczych Wielko-
polski – został przez niego przyjęty w Belwederze 27 grudnia 1918 roku60. 
W swych grafikach nie zdołał jednak oddać ani głębi wyrazu psychicznego 
modela, ani jego charyzmy.

Idee genezyjskie znalazły też odbicie w dwóch pracach innego członka 
poznańskiej awangardy, Stefana Najgrakowskiego, który w graficznych 
kompozycjach Mojżesz i Ukrzyżowanie (1920) nadał rysy Piłsudskiego 
dwóm wielkim duchom ludzkości. Kompozycje te powstały, jak można 
przypuszczać, już po „cudzie nad Wisłą”. Najgrakowski uznał, że Piłsudski jak 
Mojżesz wyprowadził swój naród z „domu niewoli”, zjednoczył go i stanął na 
jego czele, stworzył zręby terytorialne państwa i prawodawstwo. Owa misja 
zbawienia ojczyzny przyrównana została przez artystę do misji Chrystusa – 
samotnej, pełnej cierpienia i wzgardy.
59 J. Hulewicz: Naczelnikowi hołd. „Zdrój” 1918, nr 5-6, ss. 122-124. Szerzej na ten temat – A. Salamon: Twórczość graficzna 

jako narzędzie w walce o niepodległość. Przyczynek do genezy i historii „Zdroju” (w:) Bunt. Ekspresjonizm poznański 
1917-1925 [Katalog wystawy]. Muzeum Narodowe w Poznaniu grudzień 2003 – luty 2004, Poznań 2003, ss. 96-118; 
W. Milewska: Finalne cele ludzkości w filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego oraz ich odbicie w sztuce polskiej XX 
wieku (w:) Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności. Pod red. K. Kopani. 
Warszawa 2012, ss. 110-111.

60 W. Jędrzejewicz, J. Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego..., dz. cyt., t. II, s. 44.

Stefan Najgrakowski, 
Mojżesz, linoryt [?], 
1920. Repr. „Zdrój” 
1920, t. XII.
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Piłsudski jako naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego musiał 
zmierzyć się z mnóstwem problemów polityczno-społecznych i gospodar-
czych związanych z restytucją państwa polskiego: stworzeniem rządu, admi-
nistracyjnym scaleniem odzyskanych ziem, formowaniem armii, przeprowa-
dzeniem wyborów do sejmu ustawodawczego oraz odbudową zrujnowanego 
zaborami i wojną kraju – a to wszystko w warunkach agresji Rosji Sowieckiej 
i toczących się walk o Śląsk Cieszyński, o Wielkopolskę i Górny Śląsk. Dzie-
łem, które symbolicznie ujęło ten ogrom wyzwań, stała się niewielka kom-
pozycja z 1919 roku namalowana przez Edwarda Okunia61. Przedstawia ona 
Piłsudskiego w półpostaci, w lewym profilu, stojącego w objęciach skrzydeł 
białego orła, z wyciągniętą prawicą dzierżącą rękojeść Szczerbca.

Spośród obrazów odnoszących się do wojny sowiecko-polskiej wyróżnia 
się monumentalna kompozycja Ludomira Ślendzińskiego Piłsudski pod Wil-
nem w 1919 roku62. Obraz nie odtwarza konkretnego momentu kampanii. 
Jest wyobrażeniem przygotowania do walki o miasto63. Naczelnik ukazany 
został na tle dalekiej panoramy miasta z Ostrą Bramą, wśród oficerów oraz 
stojących oddziałów wojska, gdy obserwuje przez lornetkę przedpole. Dzieło 
było hołdem artysty, rodowitego wilnianina, dla Piłsudskiego za zwycięską 
kampanię litewską i późniejsze działania militarne, dzięki którym część 
Litwy z Wilnem znalazła się w granicach Rzeczypospolitej. Obraz nama-
lowany w stylistyce neoklasycyzmu wileńskiego, którego Ślendziński był 
najwybitniejszym przedstawicielem, zdobił gabinet marszałka w Głównym 
Inspektoracie Sił Zbrojnych. Piłsudski lubił to dzieło, czasami dzielił się 
wrażeniami o nim, ale nie do końca rozumiał jego artystyczne rozwiązania, 
pokpiwając np. z białych rękawiczek, w których oczywiście nie kierował 
walką, a w które artysta go wyposażył, by stanowiły akcent koncentrujący 
uwagę widzów na najważniejszej postaci.

Udanym dziełem jest też Komendant wśród piechurów – obraz przypisy-
wany Józefowi Świrysz-Ryszkiewiczowi, przedstawiający marszałka, który 
w czasie kampanii wojennej jedzie na koniu, górując nad idącymi obok 
żołnierzami piechoty. Zwarta, dobrze oddana sylwetka dowódcy odcina się 
od tła nieba zaróżowionego pożogą64.

We wrześniu 1921 roku sportretował Piłsudskiego Konrad Krzyżanow-
ski. Naczelnik ma lekko uśmiechniętą twarz, ale rozbawienie widoczne 
jest w wyrazie jego ciemnoszarych, lekko przymrużonych oczu. Portret ten 
został namalowany w dość osobliwych warunkach. Krzyżanowski zwrócił 
się do Piłsudskiego z prośbą o pozowanie za pośrednictwem Adama Do-
brodzickiego, artysty malarza i oficera Wojska Polskiego. Dobrodzicki był 
znajomym Piłsudskiego jeszcze z czasów Organizacji Bojowej, a na początku 
lat 20. służył w Adiutanturze Generalnej naczelnika państwa w Belwederze. 
Wspominał później: Bez żadnych zastrzeżeń Marszałek oświadczył: „Wiem 
– znam – zrobię – nie mogę tylko zapewnić dnia, może coś zajść”. Zjawił się 
Krzyżanowski. Prosił tylko o 15 minut. Pozostawił Marszałkowi swobodę ruchu 
i rozmowy. (...) Marszałek mówił: „Ale dam mu szkołę. Mogę mu pozować 
i pięćdziesiąt godzin, ale skoro sam chce kilkanaście minut – to trzeba go wy-
stawić na próbę”65. Dobrodzicki przyglądał się pozowaniu, które odbywało 
się na tarasie Belwederu. Marszałek stawał, odwracał się, rozmawiał. Celowo 
utrudniał zadanie. Krzyżanowski przy sztalugach stał jak na czatach. Wyśle-
piał oczy, rzucał się nerwowo do płótna. Wreszcie Marszałek się odzywa: „No! 
Piętnaście minut gotowe!”. Ale portret był też już gotowy66.
61 Własność prywatna. Siła przekazu tego dzieła spowodowała, że wykorzystano je na plakatach wyborczych do Sejmu 

Ustawodawczego.
62 Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.
63 Zob. Józef Piłsudski. Marszałkowi w hołdzie, dz. cyt., s. 168
64 Własność Muzeum Wojska Polskiego. Obraz był reprodukowany jako dzieło Władysława Roguskiego. Zob. Bohaterom 

narodowym w hołdzie. Tym, którzy odeszli... Lwów 1936, s. 71.
65 A. Dobrodzicki: Z Notatek. „Żołnierz Legionów i POW” 1938, nr 2, ss. 27-28.
66 Tamże, s. 28.
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Opisany w tej anegdocie akt twórczy świetnie charakteryzuje artystyczny 
temperament Krzyżanowskiego. To był wulkan! – pisał o artyście Jan Kle-
czyński. – Taki był w życiu, w sztuce, w nauczaniu. (...) Tworzył wybuchami, 
albo nie tworzył wcale. (...) Malował żarem ducha, intuicją (...). Kompozycje 
rodziły się „błyskawicowo”67. Właśnie tak, ex promptu, szybkimi, mocnymi, 
ale miękkimi pociągnięciami pędzla, swobodną, szkicową techniką, która 
znakomicie współgra z momentalnością wyrazu i nastroju, powstał i portret 
marszałka. Artysta uchwycił nie tylko sympatyczniejszą, a rzadko okazywaną 
publicznie stronę jego charakteru, ale też znacznie ważniejsze, głębsze pier-
wiastki rasowe, widoczne w regularnych, cienkich rysach twarzy, kształcie 
i sposobie trzymania głowy. W wypogodzonej twarzy Piłsudskiego wyczuwa 
się jednak jego zasadnicze cechy charakteru – siłę i upór. Piłsudski bardzo 
lubił ten portret i uważał go za najbardziej udany, najlepiej oddający jego 
wygląd i charakter68.

W niedługim czasie Krzyżanowski namalował kolejny portret marszał-
ka, którego tym razem ujął w całej postaci, w swobodnej pozie na fotelu, 
obok dużego lustra, odbijającego półpostać ciemnowłosej kobiety siedzącej 
w głębi salonu69. Jej rysy twarzy nie są zbyt wyraźne, ale sądzić należy, że 
to Aleksandra Szczerbińska, przyjaciółka Piłsudskiego od czasów wspól-
nej działalności w Organizacji Bojowej, podówczas już matka dwóch jego 
córek: Wandy i  Jadwigi70. To zaznaczenie obecności Aleksandry w życiu 
marszałka, choć „pośrednie”, pozwala przypuszczać, że obraz powstał po 
zalegalizowaniu związku, co nastąpiło w końcu października 1921 roku. 
W późniejszych latach Piłsudski wielokrotnie pozował do zdjęć z rodziną, ale 
obraz Krzyżanowskiego pozostał jedynym dziełem sztuki, które ukazywało 
naczelnika w sytuacji prywatnej. Wprawdzie marszałek pozował w mundu-
rze, z przypiętym krzyżem Virtuti Militari, ale zrelaksowana poza, obecność 
kochanej kobiety, zaznaczenie przez artystę fragmentu wnętrza z oknem i ze 
stolikiem, na którym w nieładzie leżą jakieś drobiazgi, a także fakt, że scena 
rozgrywa się w czasie prywatnym, wieczorem, o czym świadczy ciemność za 
oknem i palące się światła kinkietów i żyrandola, nadały obrazowi charakter 
rodzajowy, a przy tym osobisty i kameralny.

Wśród portrecistów marszałka Piłsudskiego był i Wojciech Kossak, który 
wprawdzie nie należał do jego politycznych zwolenników, ale gdy w grę 
wchodziły sprawy finansowe i własny prestiż, nie miało to znaczenia. W 1927 
roku Kossak wykonał dwa pozowane portrety Piłsudskiego, a w latach póź-
niejszych niezliczoną ilość ich replik i wersji dla różnych instytucji i osób 
prywatnych. Jeden z wizerunków marszałka przedstawiał go w popiersiu, 
w pozycji siedzącej, z dłońmi złożonymi na rękojeści szabli. Obraz ten stał 
się portretem „oficjalnym” – jego reprodukcje zdobiły wiele urzędów pań-
stwowych, szkół, uczelni i innych instytucji71. Drugi wizerunek odnosił się 
symbolicznie do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i ukazywał Piłsudskiego na 
Kasztance, na tle Wisły. Nad tym portretem Kossak pracował od września 
67 J. Kleczyński: Konrad Krzyżanowski i niektóre dążenia sztuki francuskiej. „Sztuki Piękne” 1932, nr 7, ss. 193, 196.
68 W. Jędrzejewicz, J. Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego..., dz. cyt., t. II, s. 336. Po utworzeniu Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Belwederze w 1935 roku oryginał obrazu zawisł w sali orderowej. Jego kopia wykonana przez Zygmunta 
Dworzaka zdobiła bibliotekę (A. Borkiewicz-Celińska: Muzeum..., dz. cyt., s. 205).

69 Obraz zaginiony. Reprodukcja (w:) „Sztuki Piękne” 1932, nr 7, s. 193. Krzyżanowski zmarł w maju 1922 roku. Portret 
musiał więc powstać w końcu 1921 roku lub w pierwszych miesiącach 1922. Obraz był prywatną własnością Piłsudskich. 
Nie wspomina o nim Borkiewicz-Celińska, nie figurował w inwentarzu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. 
Zob. R. Stolarski: Ewidencja zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (przedruk księgi inwentarzowej). 
„Niepodległość” 1997, t. XXIX, ss. 121-428.

70 Sytuacja osobista naczelnika państwa była skomplikowana, gdyż wobec braku zgody żony, Marii z Koplewskich, 1-mo 
voto Juszkiewiczowej, na rozwód nie mógł on zalegalizować związku ze Szczerbińską. Formalnie nie pozostawał z żoną 
w separacji i do końca 1916 roku wielokrotnie pojawiał się z Marią na różnych uroczystościach oficjalnych (np. na uro-
czystej mszy w katedrze krakowskiej po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 roku) i nieoficjalnych. Definitywnie opuścił 
pierwszą żonę na początku stycznia 1917 roku, gdy – po objęciu funkcji szefa Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady 
Stanu – przeniósł się do Warszawy. Poślubił Szczerbińską kilka miesięcy po śmierci Marii. Do tego czasu Szczerbińska 
nie mogła występować oficjalnie u boku Piłsudskiego ani zamieszkać z nim i z córkami w Belwederze, który był oficjalną 
siedzibą naczelnika państwa. Pojawiała się tam sporadycznie, na ogół wówczas gdy Piłsudski chorował i wymagał opieki. 
Mieszkała w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Koszykowej (zob. A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., s. 183).

71 W. Kossak: Listy do żony i przyjaciół, tom 2, Lata 1908-1942. Wybór, opracowanie i wstęp K. Olszański. Kraków 1985, 
s. 608.
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1927 roku. Zaczął od studiów ulubionej klaczy marszałka, która „kwate-
rowała” w stajniach 7. Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim72. Pierwszy 
seans pozowania Piłsudskiego odbył się 11 listopada, kiedy Kasztankę 
przywieziono marszałkowi na uroczystości Święta Niepodległości. Piłsudski 
miał mało czasu i Kossak zdołał go jedynie sfotografować na koniu w parku 
belwederskim73. To prestiżowe zlecenie artysta traktował jednak czysto mer-
kantylnie: Piłsudski jest interes, i to ciągły, w mniejszych i większych formatach, 
a co dopiero ten duży74. Jesienią 1928 roku pomniejszoną replikę „dużego 
marszałka” artysta zabrał do Ameryki, widząc w obrazie bardzo pewny, 
paro-, a może kilkutysięczny interes75. Za tym i kolejnymi pobytami w Ame-
ryce Kossak „fabrykował” „Piłsudy” w niepoliczonej liczbie. W 1932 roku 
pisał do żony, że gdyby tutaj przyjechał z Dżerym (synem Jerzym – przyp. 
W. M.), toby Piłsudskich Dżery napaskudził z pół kopy, a on „grube zarobił 
pieniądze”76. Sam więc malował portrety marszałka „à la Coco” (tak również 
nazywał swego syna Jerzego, a malowanie w jego manierze znaczyło – byle 
jak) dla mało wybrednej klienteli amerykańskich Polonusów77.

Ważny, choć nieukończony i mało znany jest pastelowy portret Piłsudskie-
go wykonany przez Leona Wyczółkowskiego w 1927 roku, upamiętniający 
udział marszałka w uroczystościach pogrzebowych Juliusza Słowackiego na 
Wawelu78. Wyczółkowski był nie tylko ich świadkiem. W 1924 roku wszedł 
72 Wcale nie taka ostatnia staruszka ta Kasztanka, a te studia to będzie kopalnia złota – pisał w liście do żony z września 

1927 roku (tamże, s. 406).
73 Dziwnym zrządzeniem losu tego dnia Piłsudski po raz ostatni dosiadał Kasztanki, która – transportowana po święcie 

koleją do Mińska Mazowieckiego – doznała urazu i padła kilkanaście dni później.
74 List bez daty dziennej z jesieni 1927 (tamże, s. 417). Portret, o wymiarach 230 x 200 cm, został zaprezentowany na 

wystawie Kossaka w Zachęcie w 1928 roku. Obecnie miejsce przechowania tego obrazu nie jest znane.
75 List do żony z 23 września 1928 (tamże, s. 436). Portret chciał nabyć do swej siedziby w Chicago Związek Narodowy 

Polski, ale na wieść o tym uformował się w Nowym Jorku komitet obywatelski, który zamierzał zebrać pieniądze i za-
kupić dzieło dla ambasady Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. Portret nabyła w końcu – za namową słynnego śpiewaka 
Adama Didura – milionerka polskiego pochodzenia i przekazała go polskiemu poselstwu w darze (list do żony z 18 
listopada 1928 roku, tamże, s. 446). Kolejne listy Kossaka pisane do żony i syna ujawniają jego wybitnie lekceważący 
stosunek do bohatera przedstawienia, żenujące kulisy transakcji i infantylne zachowania przed płótnem czekającym 
w mieszkaniu-pracowni artysty na obstalowaną ramę. Obraz znajduje się dziś w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku, gdzie trafił po cofnięciu przez władze komunistyczne uznania dla rządu RP w Londynie i po przejęciu 
konsulatu w Waszyngtonie (J. Cisek: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. Warszawa 1997, s. 249).

76 List do żony z 19 lutego 1932 roku (W. Kossak: Listy do żony..., dz. cyt., tom 2, Lata 1908-1942, s. 521).
77 List do żony z 28 marca 1932 roku (tamże, s. 529). Obecnie znane są jeszcze dwie repliki Piłsudskiego na Kasztance, obie 

z 1928 roku, z których jedna należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, a druga jest własnością prywatną.
78 L. Wyczółkowski: Marszałek Piłsudski na Wawelu podczas uroczystości pogrzebowych Juliusza Słowackiego [1927]. Węgiel, 

pastel, papier, 89,0 x 63,4, nie sygn., verso: Dąb. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. L. Wyczółkowskiego, nr inw. 
W. 364.

Konrad Krzyżanowski, Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, 1921, olej (zaginiony). 
Repr. „Sztuki Piękne” 1932, nr 7 (lipiec).
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w skład Komitetu Organizacyjnego dla Sprowadzenia Zwłok Juliusza Sło-
wackiego do Polski i uczestniczył w przygotowaniach programu pogrzebu 
w Krakowie79. Zasługą artysty było wystawienie trumny z prochami wieszcza 
w Barbakanie i umożliwienie oddania im hołdu przez mieszkańców miasta 
i przybyłych z całej Polski obywateli. Podczas celebry na dziedzińcu zamku 
wawelskiego Wyczółkowski znajdował się zapewne blisko marszałka, w loży 
honorowej, na pierwszym piętrze północnych krużganków.

Urządzenie Słowackiemu królewskiego pogrzebu to, jak wiadomo, osobista 
zasługa Piłsudskiego. Słowacki był nie tylko jego ulubionym poetą, ciągle 
czytanym i często cytowanym, ale i duchowym patronem, źródłem dumnej 
wiary w potęgę ducha, w moc wielkiej jednostki80. Piłsudski idealnie wypełniał 
nakreślony przez wieszcza wzorzec osobowy człowieka czynu, wykonującego 
gigantyczną pracę ducha, poświęcającego się dla „podniesienia” innych, pod-
porządkowującego swej misji wszystkie działania i całe życie. Był owładnięty 
ideą państwowości i potęgi ojczyzny, skrajnym indywidualistą, nieznoszącym 
żadnych krepujących więzów i układów, wrogiem przeciętności, służalczości, 
pokory. Podobnie jak Słowacki, gromił rodaków, wytykał im wady i błędy, 
niekiedy dotkliwie obrażał. Prawdziwie wcielał romantyczny typ bohatera – był 
wrażliwy na zło, zbuntowany, skłócony ze światem, występował niemal samot-
nie przeciw potęgom politycznym i wojskowym, wybierał niekonwencjonalne 
metody walki, nie uznawał autorytetów, nie liczył się z wielkością ofiary, przez 
niewielu był rozumiany. Był zwolennikiem kreowania faktów, a w dążeniu do 
realizacji swych planów politycznych bywał nieobliczalny i zdolny do bez-
względności. Wierzył, że ma do spełnienia dziejową misję. Swą predestynację 
zawdzięczał niepospolitej sile woli, stanowczości, konsekwencji i wypraco-
wanym przez siebie zasługom. Łączył elitaryzm indywidualizmu z demokra-
tycznymi przekonaniami i umiejętnością pracy nad masami. Miał charyzmę, 
wywierał na otoczenie wielki wpływ. Był jednocześnie typem samotnika, 
niedzielącym się z nikim brzemieniem odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje i dokonania. Dzięki tym cechom realizował przez kilkadziesiąt lat plan 
walki o wolność Polski – najpierw jako konspirator, później dowódca organi-
zacji strzeleckich i twórca Legionów Polskich, wreszcie jako polityk, naczelnik 
państwa, wódz naczelny w wojnie polsko-rosyjskiej i premier rządu Rzeczy-
pospolitej. Przyznawał się do swego romantyzmu i wielokrotnie powtarzał, 
że to romantyzm go ukształtował, a szczególnie poezja Słowackiego. Oddając 
Słowackiemu hołd, czynił to w imieniu całego pokolenia, dla którego poeta 
był duchowym patronem i które zrealizowało jego testament.

Wyczółkowski przedstawił Piłsudskiego stojącego przy balustradzie loży, 
w galowym mundurze marszałkowskim, z szarfą Orderu Orła Białego na 
piersi, wspartego na szabli, z powiewającym z tyłu czerwonym sztandarem 
z białym jagiellońskim orłem. Mimo iż obraz jest szkicem i nie należy do 
wybitnych osiągnięć Wyczółkowskiego, przyznać trzeba, że artysta świetnie 
uchwycił zasadniczy rys osobowości marszałka: ogromną siłę charakteru, 
bijącą z postawy i z wyrazu twarzy, tę – jak ujął to Husarski – straszliwą, 
prawdziwie nadczłowieczą, w ostatnich latach życia aż przygniatającą potę-
gę81. Podobne wrażenie sprawia reprezentacyjny portret pędzla Zygmunta 
Grabowskiego, także dzięki elementom dynamizującym kompozycję, ale 
srogość wyrazu twarzy nadaje tu Piłsudskiemu znamiona nieobliczalnego 
tyrana82. Jakże inne w przekazie są rysunkowe portrety marszałka malowane 

79 Szerzej na ten temat W. Milewska: Leon Wyczółkowski i Juliusz Słowacki. Inspiracje, paralele, odniesienia. „Bydgoski 
Rocznik Muzealny” 2013/2014, nr III, ss. 133-188.

80 Zob. A. Kowalczykowa: Piłsudski i tradycja. Chotomów 1991, s.105. Gdy czyta się artykuły i przemówienia Piłsudskiego – 
pisze Kowalczykowa – gdy odtwarza się strukturę jego patriotyzmu, trudno oprzeć się wrażeniu, że nieodłącznie towarzyszące 
mu poezje Słowackiego, tak głęboko ukształtowały jego sposób myślenia i czucia, że doszło do osobliwej syntezy – do stopienia 
tej tradycji i osobowości Komendanta. (...) Piłsudski wpisał się jakby w „Króla-Ducha”; był on i stawał się coraz potężniej 
wcieleniem jego idei, dumnej wielkości, ale także i zwycięskiej pychy i pogardy wobec małodusznych (tamże, s. 118).

81 W. Husarski: Studium portretowe, dz. cyt., s. 11.
82 Obraz zaginiony.
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przez Zdzisława Czermańskiego, niegdyś jednego z najmłodszych żołnierzy 
I Brygady – te wykonywane bez satyrycznych intencji, w których dominuje 
popularny obraz Dziadka, przyjmującego w kreacji artysty postać dobrotli-
wego safanduły.

*
Pozostając przy realizacjach rysunkowo-malarskich, wspomnieć należy 

o portretach ukazujących Piłsudskiego w ujęciu satyrycznym. Większość 
z nich powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, ale pierwsze tego 
rodzaju dzieła pojawiły się już w latach I wojny światowej. W 1915 roku 
komendant stał się bohaterem satyrycznej alegorii Kazimierza Sichulskiego 
Piłsudski ze Stańczykiem i Wernyhorą, której dwie wersje datowane są na rok 
191783. Brygadier upozowany na Batorego pod Pskowem z obrazu Matejki, 
83 Wersja z 1915 roku jest własnością Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Jedna z wersji z 1917 roku znajduje się 

w Muzeum Narodowym w Warszawie, druga w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W późniejszych wersjach Piłsudski 
trzyma szablę między nogami, wspierając na niej brodę, a Stańczyk i Wernyhora mają jeszcze bardziej zdumione miny.

Leon Wyczółkowski, Marszałek Piłsudski podczas uroczystości pogrzebowych Juliusza 
Słowackiego na Wawelu, 1928, pastel, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy. Repr. za: W. Milewska: Leon Wyczółkowski i Juliusz Słowacki. Inspiracje, 
paralele, odniesienia. „Bydgoski Rocznik Muzealny” 2013/2014, nr III.
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butnie rozparty na ławie, trzyma oburącz skrwawioną szablę. Wokół jego 
nóg walają się zdeptane karty papieru, symbolizujące zapewne powzięte, 
ale porzucone w trakcie walki o wolność ojczyzny zobowiązania polityczne. 
Towarzyszą mu głęboko zamyślony Stańczyk i zdumiony Wernyhora, który 
wyraźnie stracił orientację w kalkulacjach Piłsudskiego. Sichulski niezwykle 
trafnie zmetaforyzował polityczną strategię bohatera swego obrazu, opartą 
na stosowaniu faits accomplis i bezkompromisowości poczynań. Artysta 
najwidoczniej nie był ich przeciwnikiem, gdyż w przeciwnym wypadku 
zastosowałby inny arsenał satyrycznych środków wyrazu.

Równie wysublimowaną karykaturą Piłsudskiego jest – niełączony z nim 
dotąd – obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1916 roku Kompozycja 
z grabarzami84. Witkacy w przeciwieństwie do swego ojca – gorącego entuzja-
sty ruchu strzeleckiego i Legionów Polskich, które podjęły u boku armii au-
stro-węgierskiej walkę przeciwko Rosji – był zdecydowanym przeciwnikiem 
tej orientacji politycznej. Za jedynego „istotnego wroga” uważał Niemców, 
a walkę oddziałów strzeleckich u ich boku nazywał „ładnym samobójstwem” 
i „zbrodnią przeciw duchowi narodu”85. Jesienią 1914 roku zgłosił się na 
ochotnika do carskiej armii. Latem 1916 roku, już jako oficer elitarnego Lejb-
-Gwardyjskiego Pułku Pawłowskiego i dowódca kompanii, został skierowany 
na front. W czasie walk nad Stochodem został ranny. Po przeciwnej stronie 
biły się Legiony Polskie, przekazane czasowo pod komendę niemiecką i włą-
czone do grupy taktycznej generała Friedricha Bernhardiego86.

W wykonanej pastelami kompozycji Witkacy sparafrazował słynną scenę 
cmentarną z piątego aktu Hamleta Williama Szekspira. W roli tytułowego 
bohatera tragedii obsadził brodato-kudłatego mężczyznę o nasrożonych 
brwiach i marsowej minie, ubranego w bryczesy, ze szpicrutą w dłoni. To 
bez wątpienia skarykaturyzowany wizerunek Piłsudskiego, którego artysta 
widywał przed wojną w Zakopanem. Hamlet-Piłsudski stoi w rozkopanym 
przez grabarzy dole, pośród walających się ludzkich czaszek i kości. Za jego 
plecami widać półpostać martwej Ofelii-ojczyzny, upozowanej na Alinę 
z Balladyny Słowackiego, tak jak ją przedstawił na znanym obrazie Wyczół-
kowski, którego Witkacy uczynił z kolei jednym z grabarzy (mowa o skulo-
nej postaci po prawej, z łysą czaszką i w binoklach na nosie – może to kara 
za sympatię Wyczółkowskiego dla Legionów i jego kilkumiesięczny pobyt 
wśród legionistów na froncie wołyńskim?). Drugi kopidół, podejrzliwie czy 
nawet z przerażeniem zerkający na Hamleta-Piłsudskiego, bardzo przypo-
mina jego politycznego konkurenta, Romana Dmowskiego. Wybuch pocisku 
wyrzucający fontannę ziemi, określa wojenny kontekst obrazu. A egzotyczne 
kwiaty są reminiscencją przerwanej w 1914 roku wyprawy Witkacego na 
Nową Gwineę. Kompozycja, która powstała we wrześniu 1916 roku, zapewne 
podczas rekonwalescencji autora, świadczy, że po dwóch latach wojny nie 
zmienił on swych negatywnych poglądów na temat roli Legionów Polskich 
i ich twórcy, a nawet zaczął postrzegać Piłsudskiego jako grabarza ojczyzny 
i winowajcę bratobójczych walk (bo i to mogą tu symbolizować ludzkie ko-
ści). Witkacy pozostał przeciwnikiem politycznym Piłsudskiego do końca 
życia, co jednak, już w wolnej Polsce, nie przeszkadzało artyście zabiegać 
o wizytę w Belwederze i spotkanie z nieznanym osobiście „wujaszkiem” (był 
jego dalekim krewnym) oraz o możliwość wykonania jego portretu87.

W dwudziestoleciu międzywojennym najwybitniejszymi twórcami kary-
katur ukazujących Piłsudskiego byli Zdzisław Czermański i Gustaw Rogalski. 
84 Obraz znany jest też pod tytułami Monolog Hamleta i Monolog grabarza. Własność Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Inaczej na temat identycznej postaci w przedwojennych zaginionych pracach Witkacego – rysunku Straszliwy wycho-
wawca (1910-1911) i Obrazie „batalistycznym” (1913) – zob. A. Żakiewicz: Młodość chłopczyka. O wczesnej twórczości 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Gdańsk 2014, s. 66.

85 List do Bronisława Malinowskiego z października 1914 roku (cyt. za J. Degler: Witkacego portret wielokrotny. Szkice 
i materiały do biografii (1918-1939). Warszawa 2009, s. 483).

86 W. Milewska, M. Zientara, J. T. Nowak: Zarys historii..., dz. cyt., ss. 195-196.
87 Portret ten ostatecznie nie powstał. Witkacy sportretował żonę Piłsudskiego i córki.
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Czermański w 1931 roku wydał tekę Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach, 
zawierającą prace, z których większość była publikowana wcześniej w „Cy-
ruliku Warszawskim”, redagowanym przez Jana Lechonia. Są to narracyjne, 
czasem wielofigurowe, barwne kompozycje, które odnoszą się do charakteru 
rządów Piłsudskiego, a także jego przyzwyczajeń i określonych bieżących 
wydarzeń politycznych. Spójrzmy na Batorego pod Pskowem, w którym Czer-
mański, wykorzystując pomysł swego nauczyciela Sichulskiego, upodobnił 
marszałka do zwycięskiego króla, znanych polityków natomiast do posłów 
cara Iwana Groźnego; na Powrót taty, przedstawiający Piłsudskiego pędzą-
cego peronem po powrocie z Druskiennik i członków gabinetu kulących 
się ze strachu przed zwierzchnikiem; albo na Wańkę-Wstańkę, czyli zabawy 
z Sejmem; lub też na Józefa Piłsudskiego w gronie swych doradców, a więc 
swych lustrzanych odbić; czy też na Piłsudskiego w ramach konstytucji 
z 17 marca. Oglądając te prace, trudno nie przyznać, że Czermański miał 
wielki dar docierania do istoty zjawisk i ujmowania ich ciemnych stron 
w skarykaturyzowanej formie. Posługiwał się łagodną satyrą, w której nie 
było napastliwości i brutalności. Prace te mogły budzić tylko śmiech, nigdy 
złość. Piłsudski bardzo je lubił. Wisiały w Belwederze, na ścianach przy 
schodach prowadzących do prywatnej części rezydencji.

W karykaturach Rogalskiego przerysowania sylwetki i fizjonomii Piłsud-
skiego łączą się z łagodną krytyką jego posunięć politycznych – zamachu 
majowego (Józef Piłsudski i Stanisław Wojciechowski), strategii wyborów do 
nowego sejmu w 1928 roku (Piłsudski na rybach) czy stosunków politycznych 
z Litwą (Józef Piłsudski i Augustinas Voldemaras, 1928).

Karol Baraniecki, Mianowanie ministra humoru i umiejętności pociesznych, 1934, 
tusz, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Repr. za: Czasy wojen 

i pokoju. Karykatura polska 1914-1939 [Katalog wystawy]. Muzeum Karykatury 
im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, kwiecień-czerwiec 2004.
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Poczucie humoru Piłsudskiego było powszechnie znane. Karol Baraniecki 
uhonorował tę wspaniałą cechę dowcipnym rysunkiem Mianowanie ministra 
humoru i umiejętności pociesznych, na którym marszałek wręcza tekę mini-
stra zabawnie przedstawionej figurce Szczutka88.

*
W dwudziestoleciu międzywojennym powstało wiele rzeźbionych wi-

zerunków Piłsudskiego – głów, biustów, półfigur i całych postaci, ale tylko 
nieliczne miały walory wysokiego artyzmu. Z pewnością na uwagę zasługują 
głowy autorstwa Edwarda Wittiga, Antoniego Miszewskiego i Alfonsa Kar-
nego – stylizowane w duchu klasycyzmu i art déco, mocno oddające psychikę 
ukazywanej postaci. W rzeźbie pomnikowej wyróżniał się – nieutrwalony 
w spiżu i zniszczony niestety – posąg Piłsudskiego z 1926 roku dłuta Olgi 
Niewskiej. Artystka przedstawiła marszałka ciężko oburącz wspartego na 
szabli, przygarbionego, z pochyloną głową, wybornie oddając wizerunek 
człowieka obciążonego brzemieniem odpowiedzialności podjętej w celu 
przerwania postępującej w Polsce anarchii.

Po śmierci marszałka rozpisano wiele konkursów na pomniki, a nawet 
całe złożone koncepcje urbanistyczne, które miały uczcić jego pamięć (także 
na sarkofag w katedrze wawelskiej). Tylko w konkursie na pomnik w War-
szawie i w Katowicach zgłoszone zostały 134 propozycje89. Poza wszelkimi 
konkursami Stanisław Szukalski przedstawił w 1935 roku swój projekt 
Duchtyni – świątyni Ducha „Polski II-ej”, a więc obiektu poświęconego Pił-
sudskiemu-Oswobodzicielowi, z jego grobowcem i monumentalną figurą, 
współtworzącą grupę Światowieda90. Żadnego z pomników nie zdołano 
postawić przed wybuchem wojny. Nie doczekał się też Piłsudski sarkofagu, 
na który konkurs został rozpisany w 1936 roku i rok później rozstrzygnięty91.

88 Własność Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Czasy wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939 
[Katalog wystawy]. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, kwiecień-czerwiec 2004, s. 49.

89 Zob. „Arkady” 1937, nr 9, s. 443.
90 S. Szukalski: Projekt zbudowania Duchtyni (w:) Wykaz prac Stanisława Szukalskiego i Szczepu Rogate Serce. Instytut 

Propagandy Sztuki, czerwiec 1936, Warszawa [1936], ss. 31-33. Na ten temat zob. także L. Lameński: Stach z Warty 
Szukalski i Szczep Rogate Serce. Lublin 2007, ss. 187-191.

91 „Plastyka” 1936, nr 5, s. 369. Konkurs został rozpisany przez Naczelny Komitet Uczczenia Marszałka Piłsudskiego.

August Zamoyski, Barbara Brukalska, Projekt sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego, 
1936. „Plastyka” 1936, nr 5.
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Spośród zgłoszonych prac najoryginalniejszą (choć nie zwycięską) była 
propozycja Augusta Zamoyskiego i Barbary Brukalskiej, odwołująca się 
do tatrzańskiej legendy o śpiących rycerzach. Legenda ta stanowiła jeden 
z istotniejszych toposów młodopolskiego aktywizmu, a po wybuchu woj-
ny niejako zaktualizowało ją powstanie Legionów. Legionistów zaczęto 
przyrównywać do zbudzonych rycerzy (Tam w Galicji wybiła godzina dla 
śpiącego wojska – pisał Stanisław Przybyszewski92), a w Piłsudskim widziano 
tego, który poderwał do czynu to „zaśnione wojsko” (w trawestacji Mazurka 
Dąbrowskiego, którą śpiewano w kompaniach kadrowych, była strofa: Tyś 
nas zbudził do oręża / Tyś zbudził rycerzy / Przekonałeś, że zwycięży / Tylko 
ten co wierzy)93. W 1936 roku ukazała się karta pocztowa z wizerunkiem 
Giewontu, na której widniał napis: Na szczycie Giewontu w kamień zaklęty 
spoczywa Wskrzesiciel Państwa Polskiego Wielki Marszałek Józef Piłsudski94. 
Sarkofag autorstwa Zamoyskiego i Brukalskiej, wykuty z czarnego kamienia, 
przedstawiał postać leżącą na graniastym cokole, szczelnie okrytą całunem, 
zarysem upodobnioną do grani Giewontu. Z przodu, na osi, tkwił wbity 
w podstawę miecz, w którym symbolicznie streszczał się czyn Piłsudskiego. 
Trumna z prochami Wielkiego Marszałka, jednego z najwybitniejszych ludzi, 
jakich Polska miała w dziejach, stoi na posadzce krypty. Może w stulecie 
odzyskania niepodległości władze Rzeczypospolitej pomyślą o sarkofagu 
dla Józefa Piłsudskiego?

Wacława Milewska

92 S. Przybyszewski: Polska i święta wojna. Wiedeń 1916, s. 63.
93 Na ten temat zob. W. Milewska, M. Zientara: Sztuka Legionów Polskich..., dz. cyt., ss. 388-391. 11 listopada 1928 roku 

Związek Górali wystawił w Zakopanem przedstawienie ludowe Piłsudski na Podhalu budzi śpiących rycerzy autorstwa 
Marii Bachledy-Curusiównej. Zob L. Dall: Józef Piłsudski w Zakopanem. „Wierchy”, t. 65 (1999), s. 80.

94 Tamże, s. 83.
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IWONA LUBA

Polska, wprowadzając Marszałka do grobów królewskich,
czci w nim obywatela równego królom.

Nazwisko Józefa Piłsudskiego zna zapewne każdy Polak, wielu z nas koja-
rzy daty jego urodzin (1867) i śmierci (1935). W II Rzeczypospolitej w całym 
kraju pamiętano też o dniu jego imienin (19 marca), które powszechnie 
świętowano. Mimo iż nie było wtedy ani internetu, ani telewizji, wizerunek 
Piłsudskiego rozpoznawali w Polsce wszyscy, nawet małe dzieci. Każdy też 
potrafił wówczas wskazać cechy charakterystyczne jego wyglądu, podobnie 
jak wielu z nas obecnie.

Zgodnie ze stereotypem, Józefa Piłsudskiego wyobrażamy sobie jako 
dostojnego starego mędrca, dziadka, lekko pochylonego, często wspartego 
na szabli, z charakterystycznymi wąsami, ubranego wciąż w ten sam pro-
sty, wysłużony szary mundur (który z kolei?), z wierną Kasztanką (ile ich 
było, zważywszy na długość życia konia?) lub – prywatnie – w skupieniu 
układającego pasjansa. Stereotyp pojawił się w czasach I wojny światowej, 
a w obowiązujący kanon zamienił się w okresie II Rzeczypospolitej. Znaczny, 
jeśli nie decydujący, wpływ na jego ukształtowanie wywarł – świadomie – 
sam Józef Piłsudski1, który w momencie wybuchu wielkiej wojny miał już 
za sobą długą patriotyczną działalność konspiracją, owianą, wręcz opro-
mienioną, legendą tworzoną według wzoru bliskiego hagiografii kościelnej, 
gdzie całe życie zaświadcza o świętości2. Wojennej działalności Piłsudskiego 
towarzyszyło uwielbienie ze strony jego młodych legionistów, które szybko 
przerodziło się w kult.

Kult Józefa Piłsudskiego bowiem – w czasie działań wojennych i w nie-
podległej Polsce w pewnym sensie wyreżyserowany przez niego samego – 
zaspokajał romantyczną w swej genezie potrzebę charyzmatycznego wodza, 
a zarazem archetypowego mędrca: symbolicznego ojca narodu, Dziadka. 
W okresie zaborów i I wojny światowej Piłsudski był aktywnym działaczem 
niepodległościowym, twórcą Legionów Polskich, założonej w 1914 roku 
oddzielnej polskiej formacji wojskowej w szeregach armii austro-węgierskiej, 
oraz tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Już wówczas zaczął się rozprze-
strzeniać, nie tylko w środowiskach legionowych, kult osoby komendanta. 
Od 1914 roku pojawiały się drukiem jego pierwsze – mocno idealizujące, 
wręcz hagiograficzne – biografie (wskazujące również na obecne w życiu 
Piłsudskiego świadectwa męczeństwa, takie jak więzienie, zesłanie na Sybe-
rię itd.). Przekonywano w nich o predestynacji, powołaniu Piłsudskiego do 
wielkich patriotycznych czynów, a znaków doszukiwano się już w momencie 
jego narodzin: Podobnie jak Kościuszko i Mickiewicz, urodził się Piłsudski 
na Litwie (...). Rodzice Piłsudskiego byli oboje potomkami rycerskiej szlachty 
1 A. Kowalczykowa: Piłsudski i tradycja. Chotomów 1991.
2 Tamże, s. 148.
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o krwi polsko-białorusko-litewskiej, która przez wieki osłaniała wszystkie trzy 
ludy od grożącej im wciąż od wschodu i zachodu inwazji3.

W listopadzie 1918 roku Piłsudski został naczelnym dowódcą polskich 
wojsk i twórcą rządu narodowego w wyzwolonym państwie. Zaraz po odzy-
skaniu niepodległości, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego oraz Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej rozwiązały 
się, przekazując władzę w ręce Józefa Piłsudskiego, który – jako naczelnik 
państwa – powołał rząd pod kierunkiem Jędrzeja Moraczewskiego, zlecając 
mu opracowanie ordynacji wyborczej do sejmu ustawodawczego (konstytu-
anty). Po niecałych trzech tygodniach ordynacja była gotowa, wprowadzając 
powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne wybory. Odbyły 
się one 26 stycznia 1919 roku. W tym samym czasie Piłsudski z butą i pełną 
pychy wyższością w liście do Romana Dmowskiego dość obcesowo wyraził 
swą opinię o Polakach: Dotychczasowe stosunki natomiast w Polsce przypomi-
nają (...) raczej – burdel – niż szanujące się państwo. Nikt, kto posiada godność 
osobistą, znosić tego stanu nie może. (...) każdy, kto się zetknie z Polską, musi 
odnieść wrażenie, że to jest targowisko niewolników, na którym każdego czło-
wieka – czy to dlatego, że jest głupim, czy dlatego, że jest ambitnym – można 
kupić4.

Piłsudski wierzył już wówczas w swoją wielkość, wyjątkowość, w swój 
heroizm romantycznego bohatera, który samotnie walczy i zwycięża, bo 
wyrasta wysoko ponad przeciętność, w czym marszałek został utwierdzony 
przez pierwszych parlamentarzystów. 10 lutego 1919 roku posłowie zebrali 
się na inauguracyjnym posiedzeniu sejmu. Sesję otworzyło przemówienie 
wygłoszone przez naczelnika państwa. Dla upamiętnienia tej podniosłej 
chwili wybite zostały dwa medale. Na pierwszym, autorstwa Jana Raszki, 
przedstawiającym postać kobiecą trzymającą w dłoni tablicę z dziesięcior-
giem przykazań (prawdopodobnie alegorię Rzeczypospolitej), umieszczony 
został napis SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO VARSOVIA 9 II 
1919; na drugim zaś, projektu Czesława Makowskiego – z portretem Józefa 
Piłsudskiego w prawym profilu – wybito słowa: NA PAMIĄTKĘ ZWOŁA-
NIA SEJMU USTAWODAWCZEGO 9 II 19195. Do 1922 roku Piłsudski 
sprawował urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. W 1923 roku wycofał 
się z areny politycznej. Po trzech latach jednak destabilizacja w polityce 
międzynarodowej i wewnętrznej państwa, niepokoje społeczne, kryzys 
gospodarczy i rosnące bezrobocie spowodowały, że cieszący się ogromnym 
poważaniem społecznym Piłsudski powrócił do gry: 12 maja 1926 roku 
dokonał przewrotu politycznego i zmusił do ustąpienia zarówno rząd, jak 
i ówczesnego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Przewrót majowy 
zamknął etap rządów parlamentarnych i rozpoczął okres tzw. sanacji (łac. 
„sanatio” – „uzdrawianie”), a de facto – autorytarnej władzy na mocy zmian 
wprowadzonych w konstytucji w sierpniu 1926 roku. Wówczas pojawiła się 
paląca potrzeba rozniecenia na nowo kultu Piłsudskiego – jako ucieleśnienia 
Króla-Ducha.

Piłsudski rok później sprowadził więc do kraju prochy swego ukochane-
go romantycznego wieszcza – Juliusza Słowackiego, które zostały złożone 
w  kryptach wawelskich. Podczas uroczystości pogrzebowych Piłsudski, 
stojąc w arkadzie Zamku Królewskiego na tle rewindykowanych z Rosji ra-
dzieckiej arrasów wawelskich, wygłosił słynną mowę. Przywrócił ojczyźnie 
wieszcza, utożsamiając się z romantycznymi, heroicznymi bohaterami jego 
dzieł i stając się zarazem jego godnym sukcesorem. Całą ceremonię funeralną 
utrwaliły fotografie.
3 S. Guliński: Józef Piłsudski. Warszawa 1923, s. 3.
4 Listy Józefa Piłsudskiego. Wstęp Kazimierza Świtalskiego. „Niepodległość” (Londyn-Nowy Jork) 1962, nr 7, s. 13. Por. 

L. Koczy: Józef Piłsudski wśród wodzów. Na stulecie urodzin. Z przemówienia wygłoszonego na Akademii uczczenia setnej 
rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w dniu 12 listopada 1967 roku w Edynburgu. Edynburg 1967, ss. 7 i 14.

5 Por. J. Lileyko: Sejm polski. Tradycja – ikonografia – sztuka. Warszawa 2003, s. 132.
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Mowa pogrzebowa była wielokrotnie cytowana w książkach o Piłsudskim, 
na przykład w tomie Wielki czyn, w którym przywołany został wątek gene-
zyjskiego Króla-Ducha, a także pojawiły się cytaty z utworów Słowackiego6. 
Fragment tej mowy – Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że 
śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami – został wykuty antykwą, 
ogromnymi literami we wnętrzu rotundy honorowej pawilonu polskiego 
podczas wystawy „Sztuka i technika w życiu współczesnym”, zorganizowanej 
w Paryżu w 1937 roku. Słowa Piłsudskiego tworzyły tam tło posągów naj-
większych Polaków w dziejach, wśród których znalazło się dwóch romanty-
ków – Adam Mickiewicz oraz Fryderyk Chopin. Historyczną grupę otwierał 
Bolesław Chrobry, a zamykał Józef Piłsudski. Pomiędzy nimi byli jeszcze 
Władysław Jagiełło, Mikołaj Kopernik i Tadeusz Kościuszko. Towarzyszył 
im duch Słowackiego przywołany słowami Piłsudskiego. 

Wspomniany na wstępie stereotypowy wizerunek Piłsudskiego miał na 
wskroś romantyczną genezę, szybko został skodyfikowany i od stu lat pozo-
staje niezmieniony. Nieodparty urok, silna, dominująca osobowość i chary-
zma urodzonego wodza uatrakcyjniały tę żywą legendę romantycznego bo-
hatera, będącego uosobieniem wszelkich cnót patriotycznych, niezłomnych 
zasad moralnych, całkowitego oddania ojczyźnie, wręcz poświęcenia się dla 
niej. Gdy zapragnął tę legendę o sobie wykorzystać w celu popularyzacji idei 
tworzenia polskiego wojska i przyciągnięcia do niej młodzieży, wówczas poparł 
ją, bardzo już świadomie, przemyślaną i konsekwentną stylizacją własnej 
osoby. Każdy element tej stylizacji odwoływał się do tradycji, każdy kojarzył 
się w pamięci Polaków z drogimi wszystkim rysami narodowych bohaterów. 
A całość tworzyła charakterystyczną i niepowtarzalną, wrażającą się w pa-
mięć sylwetkę Komendanta. Wygląd, ubiór, ruchy, rekwizyty, nawet prywatne 
a ogólnie znane przyzwyczajenia – wszystko było w nim znaczące7.

Alina Kowalczykowa koncentruje się na legendach dwóch historycznych 
postaci, którymi Piłsudski się inspirował – Tadeusza Kościuszki i Napoleona. 
Kościuszko to człowiek moralnie bez skazy – ukochany wódz w prostej sza-
6 Wielki czyn. Księga pamiątkowa ku uczczeniu pierwszej rocznicy śmierci bohaterskiego Wodza Narodu, Wskrzesiciela 

i Odnowiciela Ojczyzny, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 5.12.1867 – 12.5.1935. Zebr. i ułożył „Jotka”, 
prace graficzne wykonał W. Kara. Katowice 1936.

7 A. Kowalczykowa: Piłsudski i tradycja..., dz. cyt., s. 160.

Alfons Karny, Portret 
Józefa Piłsudskiego, brąz 
(reprodukcja z książki Idea 
i czyn Józefa Piłsudskiego).
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rej sukmanie, zbratany z prostym żołnierzem, wzór przywódcy powstania. 
Piłsudski występował publicznie niezmiennie w tym samym (a raczej takim 
samym) stroju. Wciąż ten sam szary mundur, symboliczny (i realny!) uczest-
nik walk Komendanta o Niepodległą i powojennego jego życia8. Motyw ten 
powtarzał się w licznych strofach poetyckich, a ubiór marszałka zyskał rangę 
czytelnego i powszechnienie rozpoznawalnego symbolu. Szary, sfatygowany 
mundur stał się symbolem patriotycznej uczciwości, wierności ideałom, tak 
samo jak ten mundur niezmienianym9.

W kontekście nośności propagandowej wizerunku Piłsudskiego jeszcze 
ważniejsze było wykazywanie jego podobieństw do Napoleona. Najdobit-
niejszym świadectwem są pod tym względem wspomnienia legionistów, 
lecz nie tylko. Analogie ujawniły się też w sferze wizualnej. Dowodem są 
np. portrety konne Piłsudskiego, które ukazują sceny z przeglądów wojsk 
dokonywanych na Kasztance czy przyjmowania defilad, nawiązując do 
ikonografii i układów kompozycyjnych znanych z przedstawień Napoleona. 
Nawet często reprodukowane fotografie komendanta układającego pasjansa 
świadczyły o podobieństwie obu wodzów, choćby przez zbieżność upodobań.

Z tradycją walki polskich wojsk u boku Napoleona należy też powiązać 
nazwę formacji utworzonej przez Piłsudskiego (Legiony). Jak po analizie 
przemówień i tekstów Piłsudskiego stwierdziła Kowalczykowa, to właśnie 
przykład Napoleona umacniał Piłsudskiego w przekonaniu, że niezbędną cechą 
geniuszu wodza jest także dar autostylizacji10.

Legenda Legionów jako jedynej w pełni polskiej siły zbrojnej rodziła 
się równocześnie z formowaniem się oddziałów – jeszcze w strukturach 
zaborczej armii austriackiej – przyćmiewając w potocznej świadomości 
(do dziś!) zasługi innych polskich żołnierzy i całych formacji wojskowych 
walczących o niepodległość ojczyzny w różnych armiach na frontach wiel-
kiej wojny. Historyczną rolę Legionów podkreślano już w tamtych czasach. 
Konsekwentnie i skutecznie akcentowano ich polskość. W ówczesnym 
myśleniu o I wojnie światowej i późniejszej pamięci o niej brak w Polsce 

8 Tamże, s. 165.
9 Tamże, s. 164. Tam szerzej na ten temat.
10 Tamże, s. 163.

Paweł Steller, Portret marszałka 
Józefa Piłsudskiego na koniu, 
drzeworyt (kolekcja prywatna).
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kontekstu międzynarodowego – odzyskania niepodległości nie rozpatruje 
się przeważnie w odniesieniu do przemian na mapie politycznej Europy, 
upadku wielkich mocarstw, niedawnych zaborców Polski, do wykształcenia 
się nowych narodowościowych państw europejskich, w tym tych powsta-
łych na gruzach dawnego kolosa – monarchii austro-węgierskiej. Wrogość 
we wczesnej retoryce niepodległościowej w środowisku skupionym wokół 
Piłsudskiego ukierunkowana została przede wszystkim na Rosję, a nie na 
Niemcy czy Austrię, jakkolwiek carska Rosja była państwem sojuszniczym 
m.in. Francji i Anglii. Już w 1918 roku dokonywało się budowanie legendy 
„legionowej” niepodległej Polski, choć dla nas wojna ostatecznie zakończyła 
się dopiero w roku 1923, a więc pięć lat później (po walkach z bolszewikami, 
referendach i powstaniach śląskim i wielkopolskim, po podpisaniu traktatów 
międzynarodowych). Tradycja i legenda legionowa zdominowały, wręcz 
zmonopolizowały polskie wyobrażenie o I wojnie światowej, podobnie jak 
niegdyś nadzieje wiązane z Napoleonem zaćmiły trzeźwą ocenę ówczesnej 

Pawilon polski podczas wystawy w Paryżu w 1937 roku.  
Inskrypcja we wnętrzu rotundy honorowej.
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rzeczywistości. Fakt ten wydaje się tym bardziej zastanawiający, że zarówno 
Piłsudski, jak i większość jego młodych legionistów nie mieli ani formalnego 
wykształcenia, ani też żadnego wcześniejszego doświadczenia wojskowego, 
a tym bardziej frontowego. Piłsudski wiedzę o wojnie czerpał z czysto teo-
retycznych studiów historycznych i militarnych.

Do Napoleona i Kościuszki, dwóch znakomitych poprzedników, których 
wymienia Kowalczykowa i do których jednoznacznie odwoływał się sam 
Piłsudski, można dodać jeszcze grono kolejnych, nie mniej znamienitych 
postaci, np. innych przywódców XIX-wiecznych zrywów narodowowyzwo-
leńczych oraz królów Polski. A ulubiona klacz komendanta stanowiła nie 
tylko element spajający legendę Piłsudskiego z legendą napoleońską, lecz 
także ważny symboliczny łącznik z dawną polską tradycją rycerską, a nawet 
królewską. 

Legionową legendę Piłsudskiego utrwalił portret konny autorstwa Woj-
ciecha Kossaka z 1928 roku. Piłsudskiego przedstawiano jako spadkobiercę 
i godnego następcę władców polskich, wskazywano również analogie z boha-
terami XVIII- i XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych11. W sztukach 
wizualnych, podobnie jak w poezji, posługiwano się typem skonwencjonali-
zowanego idealizowanego romantycznego portretu samotnego heroicznego 
bohatera lub alegorycznymi przedstawieniami w kostiumie historycznym.

Kiedy Piłsudski w maju 1920 roku wracał z wyprawy kijowskiej do Warsza-
wy, przyjmowany był entuzjastycznie przez tłumy. Witano zdobywcę Kijowa, 
sukcesora wielkiej tradycji militarnej12. Nawet polityk endecji, marszałek 
sejmu Wojciech Trąmpczyński pozdrawiał „wracającego ze szlaku Bolesła-
wa Chrobrego”, przyrównując jednocześnie sukces militarny Piłsudskiego 
do zwycięstwa chocimskiego. Wygłosił wówczas znamienną inwokację: 
W Tobie, Naczelny Wodzu, bez względu na różnicę partii, widzimy symbol 
ukochanej naszej armii, armii o takiej sile, jakiej naród nasz nawet w najświet-
niejszych swoich czasach nie posiadał13. Co więcej, Trąmpczyński, bodaj jako 
pierwszy, uznał w Piłsudskim następcę Chrobrego i godnego kontynuatora 
jego zwycięskiego dzieła na Wschodzie.

Przywoływanie w odniesieniu do armii i jej zwierzchnika idei rycerstwa 
oraz postaci wielkich polskich wodzów było w okresie II Rzeczypospolitej 
zjawiskiem powszechnym. Bohaterowie przeszłości pojawiali się zarówno 
zbiorowo, jak i indywidualnie, zależnie od okoliczności i celu, w jakich do-
konywano porównania. Szczególnym poważaniem i popularnością cieszył 
się Bolesław Chrobry. Poszerzył on znacząco terytorium Polski, przesuwając 
wschodnią granicę po Kijów, a zachodnią ustalając na Odrze. Piłsudski – 
przez cały okres sanacji – ukazywany był jako kontynuator polityki zagra-
nicznej Chrobrego, równie charyzmatyczny jak pierwszy król Polski. Na 
wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku podkreślano, że Chrobry 
funkcjonował w zachodniej chrześcijańskiej Europie jako pełnoprawny 
władca, polityczny partner Ottona III. Wskazywanie analogii między królem 
tworzącym podwaliny pierwszego państwa polskiego a Piłsudskim scalają-
cym państwo i naród – mieszkańców trzech zaborów i Polonię, nazywaną 
czwartą dzielnicą Polski – było aż nadto czytelne.

Na mocy rewindykacji powrócił po latach do Warszawy i stanął na placu 
Saskim zaprojektowany przez Bertela Thorvaldsena pomnik konny Józefa 
Poniatowskiego, znów przypominając o bohaterskiej śmierci księcia. Polska 
konnica uwieczniana była w XIX-wiecznych obrazach historycznych Piotra 
Michałowskiego, Januarego Suchodolskiego, a także akademików – Józefa 
Brandta, Maksymiliana Gierymskiego, Juliusza, a potem Wojciecha i Jerzego 
11 Szerzej np. P. Cichoracki: Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości 

zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939. Kraków 2005.
12 A. Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1988, s. 229.
13 K. W. Kumaniecki: Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912-1924. Warszawa-Kraków 1924, s. 
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Kossaków. Dwaj ostatni często przedstawiali konno Piłsudskiego. Królowie 
podczas bitew tradycyjnie dosiadali klaczy, jak choćby Władysław Jagiełło 
uwieczniony przez Jana Matejkę w Bitwie pod Grunwaldem. Trudno wskazać 
bardziej znaczący w owym czasie wizualny tekst kultury o przesłaniu patrio-
tycznym i budującym dumę narodową. W 1910 roku Polacy świętowali 500. 
rocznicę grunwaldzkiego zwycięstwa, a w środowisku petersburskiej Polonii 
obchody były wielce uroczyste. Na koniu przedstawiano króla Jana III Sobie-
skiego w rzeźbie (pomnik konny na Agrykoli w Warszawie, przy wejściu do 
Łazienek Królewskich) i polskim malarstwie batalistycznym historycznym 
oraz współczesnym (obrazy, na których pomnik ten jest tłem pierwszych 
walk powstania listopadowego). Konno ukazywano rycerzy (w tym najzna-
mienitszego rycerza Europy swoich czasów – Zawiszę Czarnego), wodzów 
polskiego wojska z czasów jego świetności (Jana Chodkiewicza, Stefana 
Czarnieckiego czy Stanisława Żółkiewskiego) oraz uczestników powstania 
styczniowego.

Innym atrybutem łączącym Piłsudskiego z Janem III i sarmackimi bo-
haterami były okazałe sumiaste wąsy – nieodmiennie takie same od 1914 
roku. Wąsy zdobiące oblicze Piłsudskiego stały się wdzięcznym motywem dla 
portrecistów i karykaturzystów. Zarost, krzaczaste brwi, głębokie wejrzenie 
lekko zmrużonych oczu charakteryzowały twarz Piłsudskiego uwiecznianą 
na portretach, jak na słynnym, często reprodukowanym szkicu Konrada 
Krzyżanowskiego.

Już w czasie I wojny światowej, kiedy Józef Piłsudski zaczął odgrywać coraz 
większą rolę polityczną, a autostylizacja stała się instrumentem służącym 
skutecznemu oddziaływaniu postaci komendanta, w nim właśnie rozpozna-
no spadkobiercę i kontynuatora czynów bohaterskich rycerzy walczących 
o  niepodległą Polskę i stojących na straży jej istnienia. W odrodzonym 
państwie polskim skojarzenie „Piłsudski – rycerz – wódz” zostało utrwalone 

Statek motorowy Piłsudski, 
pocztówka,  

malował Jerzy Bałuk.
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w sztuce legionowej, a zwłaszcza w sztuce powstającej dla wojska i na jego 
zamówienie oraz tworzonej przez samych żołnierzy – zarówno tej profesjo-
nalnej, jak i amatorskiej. Nieobce było także zawodowym krytykom sztuki.

Znaków zapowiadających pojawienie się wybawcy narodu polskiego 
w osobie Józefa Piłsudskiego dopatrywano się nawet we wcześniejszym, 
XIX-wiecznym malarstwie historycznym. Wacław Husarski w tekście Józef 
Piłsudski w sztuce (zarys ikonografii) dostrzegał uderzające podobieństwo 
komendanta do postaci uosabiającej „idealny typ polskiego rycerza” z Hołdu 
pruskiego Matejki: Postać ta z twarzy w przedziwny sposób przypomina Piłsud-
skiego (...). Istotnie, jak pod względem duchowym, podobnie i pod względem 
charakteru głowy, jest Piłsudski idealnym typem polskiego szlachcica – rycerza. 
(...) Ta wspaniała głowa kresowego Polaka, (...) ta głowa rycerska i bohaterska 
spoczywa na ciele zręcznym wprawdzie i o „lekkim chodzie”, ale o barkach 
pochylonych jakby od długoletniej pracy w „podziemiach możliwie ścisłej 
konspiracji”. Połączenie to jest typowe dla tego, który w czasach pozwalają-
cych jedynie na walkę podziemną wskrzeszał n a j g ó r n i e j s z e  t r a d y c j e 
p o l s k i e j  r y c e r s k o ś c i ,  t r a d y c j e  „ w i e l k i c h  d u s z  z  e p o k i 
d a w n e j  m o c y  R z e c z y p o s p o l i t e j ”  (wyr. – I. L.)14. Taka charaktery-
styka postawy i cech osobowości Józefa Piłsudskiego posłużyła Husarskiemu 
jako wzorzec do oceny wartości artystycznej wizerunków wodza w sztuce. 
Z racji rangi publikacji Idea i czyn Józefa Piłsudskiego, stanowiącej, zgodnie 
z intencjami redaktorów i autorów, kompendium wiedzy o marszałku słu-
żące „celom poważnej popularyzacji”15, omówione i zreprodukowane w tej 
książce malarskie, graficzne i rzeźbiarskie podobizny weszły do oficjalnego 
kanonu przedstawień Piłsudskiego. W składzie komitetu redakcyjnego owe-
go kompendium znaleźli się – obok prezesa Polskiej Akademii Literatury 
Wacława Sieroszewskiego jako przewodniczącego – prominentni politycy 
i wojskowi oraz wysocy urzędnicy państwowi; równie szacownie kształtowa-
ło się grono współpracowników. Biblioteka Dzieł Naukowych jako wydawca 
legitymizowała publikację, a tym samym kanonizowała nakreślony w niej 
wizerunek Piłsudskiego, uwiarygadniała jego kult.

Najbardziej nawet monumentalne dzieła architektury i sztuki czy heroizo-
wane portrety wodza w sztukach wizualnych nie dorównują opiewającej jego 
wielkość poezji, która była niezwykle patetyczna i wyrażała wielki podziw 
wobec marszałka. Twórczość ta, podobnie jak w przypadku obrazów i rzeźb, 
była wręcz zalecana do uświetniania obchodów oficjalnych i państwowych 
uroczystości w szkołach. Publikacje poświęcone pamięci Piłsudskiego sta-
wały się peanami i hymnami sławiącymi jego wielkość16. Poeci – tak zresztą 
jak malarze czy rzeźbiarze – uciekali w swych strofach od współczesności 
do czasu historycznego czy wręcz mitycznego. Józef Aleksander Gałuszka 
w końcowym fragmencie Hymnu o kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego pisał:

Wiślane fale srebrem lśnią,
jak miecz Twój w boju skory,
wzniesiony w słońce dłonią lwią:
miecz Chrobrych i Batorych –
miecz, co nad Polską pełni straż!
Milczący Wodzu nasz!
Zwycięski Wodzu nasz!17.

14 W. Husarski: Józef Piłsudski w sztuce (zarys ikonografii) (w:) Idea i czyn Józefa Piłsudskiego. Współpracownicy 
M. Handelsman [et al.], przew. komitetu redakcyjnego W. Sieroszewski. Warszawa 1934, ss. 221-222.

15 Przedmowa (w:) Idea i czyn..., dz. cyt., s. 5.
16 Wielki czyn..., dz. cyt., Katowice 1936; J. Brzechwa: Imię wielkości. Wiersze o Józefie Piłsudskim. Rys. E. Bartłomiejczyk. 

Warszawa 1938.
17 J. A. Gałuszka: Hymn o kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego (w:) Wielki czyn..., dz. cyt., s. 33.
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W wierszu Piłsudski ten sam poeta wskazywał na kontynuowanie przez Le-
giony Polskie dzieła podjętego przed wiekami przez znakomitego poprzedni-
ka Józefa Piłsudskiego – zwycięskiego króla i rycerza Bolesława Chrobrego:

I szare Twe Legiony, jak miecz Bolesławów,
wrosły dumą w Twe ramię, a w piersi Twe bólem.
Wolną i Niezależną wykreślałeś krwawo
jak daleko sięgały karabinów kule18.
Kiedy endeccy dziennikarze manifestowali niezgodę na przewrót majowy 

1926 roku i dawali wyraz swojej wrogości wobec jego sprawcy, nie unikali 
romantyczno-wyzwoleńczej retoryki, lecz wręcz świadomie ją uwypuklali, 
odwołując się do – mocno już rozpowszechnionego w II Rzeczypospolitej – 
wizerunku Piłsudskiego jako rycerza. Po przewrocie majowym „Kurier 
Poznański” donosił: Piłsudski, o którym zawsze mówiliśmy, że jest tylko 
czynnikiem zła, rozstroju i katastrofy, (...) pokazał wreszcie swoje prawdziwe 
oblicze, zdarł bielmo z oczu naiwnych, którzy chcieli w nim widzieć uosobienie 
jakichś cnót rycerskich, spadkobiercę najlepszych tradycji polskiego żołnie-
rza. Nie rycerzem on ci był, ani obywatelem zasług pełnym, ale pospolitym 
zdrajcą, który dybał jeno na chwilę stosowną, by Ojczyźnie przyłożyć pistolet 
do piersi i powalić ją, jak to czynił ongiś inny wyrodny syn tej ziemi, Bohdan 
Chmielnicki, co to we krwi bratniej nurzał ręce i zwalał na kraj obce najazdy19. 
Takie krytyczne nawiązania do heroicznej retoryki, jaką nad wyraz chętnie 
posługiwano się w II Rzeczypospolitej w odniesieniu do osoby Piłsudskiego, 
przyrównywanego do najznamienitszych polskich władców, rycerzy i boha-
terów powstań narodowych końca XVIII wieku i kolejnego stulecia, świadczą 
o silnym utrwaleniu mitu marszałka już w połowie lat 20. XX wieku.

Mechanizm rodzenia się mitu Piłsudskiego i współtworzącej ten mit iko-
nografii był, wydawałoby się, początkowo spontaniczny i oddolny, inaczej 
niż w ówczesnych państwach totalitarnych Europy. W rzeczywistości, jak 
wypunktowała to Kowalczykowa, stanowił wynik świadomej autostylizacji 
komendanta i bardzo szybko stał się w II Rzeczypospolitej obowiązujący. 
Najpierw w siedzibach wojskowych pojawiły się portrety, popiersia i pomniki 
Piłsudskiego, a armia obchodziła uroczyście jego imieniny, organizowała 
oficjalne akademie ku czci wodza. Z jednostek wojskowych kult Piłsudskiego 
pod auspicjami władz państwowych przeniósł się do sfery publicznej, stał 
się elementem programu szkolnego, nie tylko za sprawą lektur, lecz także 
podniosłych uroczystości czy spektakli poświęconych jego osobie. Portrety 
Piłsudskiego zawisły w jednostkach wojskowych, szkołach i urzędach. W po-
pularyzacji i legitymizacji kultu wodza kluczową rolę odgrywały zarówno 
dzieła sztuki wysokiej, np. pomniki, malarskie portrety, jak i kultura masowa: 
plakaty, pocztówki, fotografie, programy radiowe, filmy, wystawy i imprezy 
okolicznościowe, a także prasa. Powstała bogata ikonosfera związana z osobą 
Piłsudskiego.

Romantyczny w swym rodowodzie kult Piłsudskiego osiągnął apogeum 
po jego śmierci, 12 maja 1935 roku. Uroczystości pogrzebowe – celebrowa-
ne w trzech stolicach dawnej Polski: Warszawie, Krakowie i Wilnie – stały 
się najważniejszym, najbardziej spektakularnym i masowym wydarzeniem 
w  historii II Rzeczypospolitej. Podczas ceremonii biły dzwony w całym 
kraju. W pogrzebie uczestniczył korpus dyplomatyczny z całego świata, 
a także przedstawiciele wszystkich warstw społecznych z każdego regionu 
Polski. Kondukt żałobny dotarł w Krakowie na wzgórze wawelskie, Piłsudski 
został pochowany w nekropolii królewskiej w katedrze na Wawelu – jako 
równy królom sukcesor ich wielkości: Jemu dzwonią stulecia i Jemu, królowi 
z ducha, wielki uplotły wieniec, nie na zgon, lecz na życie wieczne w narodzie, 
18 Tenże: Piłsudski (w:) Wielki czyn..., dz. cyt., s. 55.
19 Zbrodnia. „Kurier Poznański” 1926, nr 219 (wyd. wieczorne), s. 1.



276

który jest nieśmiertelny. I ta nieśmiertelność stanowi epilog krypty wawelskiej 
Józefa Piłsudskiego20.

W 1938 roku, w 20. rocznicę odzyskania niepodległości, do wystroju 
krypty, gdzie spoczęły zwłoki marszałka, wprowadzone zostały kolumny 
z dawnej rosyjskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Warszawie, metal 
z przetopionych dział armii austro-węgierskiej oraz granit z pruskiego 
pomnika Bismarcka w Poznaniu – symbole, wręcz materialne świadectwa, 
zwycięstwa Piłsudskiego nad zaborcami.

W schyłkowym okresie istnienia II Rzeczypospolitej funkcję głównego 
medium służącego propagandzie politycznej i pielęgnacji zinstytucjona-
lizowanego państwowego kultu Piłsudskiego przejęło radio, wypierając 
słowo pisane, a także malarstwo, rzeźbę itp. W maju 1939 roku na łamach 
dziennika „Republika” opublikowano artykuł Od Chrobrego do Piłsudskiego. 
Cykl audycyj radiowych o wielkich wodzach Polski, anonsujący właśnie cykl 
programów radiowych pod wspólnym tytułem Miecz i sława poświęcony 
14 najwybitniejszym postaciom z historii Polski: Z każdą z tych postaci 
wiąże się w audycji nie tylko epoka, ale i pewien zasadniczy problem, pewna 
zasadnicza naczelna idea przenikająca całą działalność danego bohatera. 
A więc Chrobry ukazany zostanie jako twórca pierwszego polskiego Imperium; 
Bolesław Śmiały jako zdobywca Kijowa i symbol ekspansji polskiej na Wschód; 
Krzywousty wyrażać będzie dążność Polski do oparcia się o Bałtyk; Jagieł-
ło – Krzyżacy i Grunwald; Warneńczyk przedstawiony zostanie jako rycerz 
wiary; Batory jako pogromca Moskwy; Chodkiewicz jako zwycięzca Szwedów, 
a Żółkiewski – Turków; Czarniecki jako symbol walki z zalewającym Rzecz-
pospolitą „potopem”; Sobieski – obrońca Europy, przypomni prawdę o Polsce 
przedmurzu chrześcijaństwa – antimuralae christianitatis; Kościuszko – to 
obrońca Niepodległości; książę Józef jako rycerz honoru; Dąbrowski – twórca 
pierwszych Legionów i Piłsudski wskrzesiciel Odrodzonej Polski i odnowiciel 
Jej mocarstwowych dążeń21.
20 K. Kosiński: Epilog krypty wawelskiej. Warszawa 1935, ss. 15-16.
21 Od Chrobrego do Piłsudskiego. Cykl audycji radiowych o wielkich wodzach Polski. „Republika” 1939, nr 143, s. 4.

Tadeusz Gronowski, 
X rocznica odparcia najazdu 

Rosji sowieckiej,  
plakat (kolekcja prywatna).
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Motywy, jakimi kierowano się, kreując wizerunek Piłsudskiego, i me-
chanizmy konsekwentnej popularyzacji oraz instytucjonalizacji kultu jego 
osoby stanowiły także ważny element polityki historycznej II Rzeczypo-
spolitej. Okazało się to jednak niebezpieczne. Ukazywany obraz przeszłości 
był selektywny, wyidealizowany, spowity aurą romantycznych bohaterów. 
Bohaterowie owi, w tym sam Piłsudski, mieli być bez skazy. Skłaniało to do 
ciągłego patrzenia wstecz, w przeszłość, bez pogłębionej analizy i wyciąga-
nia wniosków na przyszłość. Usypiało czujność i utrudniało trzeźwy osąd 
aktualnej sytuacji politycznej. Obecnie niewiele się w tej kwestii zmieniło. 
Fakty znają historycy, społeczeństwo dalej karmi się mitami o przeszłości 
i legionowymi legendami. Może 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego 
stanie się stosowną okazją do ich weryfikacji.

Iwona Luba

Wojciech Kossak: Józef Piłsudski na Kasztance, 1928 r.,  
MNW, MP 3744, cyfrowe.mnw.art.pl, domena publiczna.
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GRZEGORZ ROGOWSKI

Postać Józefa Piłsudskiego jest obecna w polskiej kinematografii niemal 
od początku jej istnienia. W czasie, gdy Piłsudski żył, a także w trudnych 
chwilach po jego śmierci, powstało sporo najprzeróżniejszych produkcji na 
jego temat. Po wojnie w zbiorach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audio-
wizualnego ocalało około 80 bardzo zróżnicowanych materiałów filmowych, 
które można podzielić na kilka rodzajów i gatunków. Są to filmy krótkome-
trażowe o charakterze informacyjnym, reportaże, kroniki filmowe, filmy 
dokumentalne, a także filmy fabularne. Na setkach metrów taśm widzimy 
nie tylko postać samego marszałka, ale również to, co działo się wokół nie-
go – budowanie kultu po jego śmierci w maju 1935 roku. Przyjrzyjmy się 
poszczególnym zbiorom.

Kroniki filmowe
Nawet tak krótkie formy jak kroniki filmowe nie mogły wejść na ekrany bez 

akceptacji specjalnie do tego powołanej cenzury. To, co widzimy na taśmie, 
musiało się więc pokrywać z wizją rządzących, dla których Piłsudski był bo-
haterem narodowym. Nie inaczej rzecz się miała z późniejszymi tygodnikami 
filmowymi produkowanymi przez Polską Agencję Telegraficzną (PAT), będą-
cą przedsiębiorstwem państwowym i całkowicie od państwa uzależnionym1. 
Gdy przegląda się te produkcje, zwraca uwagę wyraźny podział w sposobie 
przedstawienia wizerunku marszałka. Z jednej strony jest pokazywany jako 
najwyższy dostojnik państwowy podczas licznych uroczystości, z drugiej np. 
jako miły, rodzinny człowiek obchodzący swoje imieniny w dworku. Kroniki 
budowały więc potęgę i kult Piłsudskiego, ale dla równowagi ukazywały go 
również ludzkim i bliskim.

Pierwsze materiały dokumentalne utrwalające postać marszałka pochodzą 
z początku lat 202. Zaznaczyć jednak należy, że nie są to kroniki filmowe 
w pełnym znaczeniu tego słowa. To nieme, krótkie filmy dokumentalne, któ-
re ukazywały się nie jako regularny tygodnik filmowy, ale jako luźny dodatek 
do seansu w kinie. Przykład stanowić może Pogrzeb 15 bohaterów spod Ro-
kitny, w którym widać Piłsudskiego podczas uroczystości pogrzebowych, lub 
Uroczysty obchód 3 maja w Warszawie z ujęciem Piłsudskiego, gdy dekoruje 
1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 roku w przedmiocie statutu Polskiej Agencji 

Telegraficznej.
2 Katalog hasłowy Filmoteki Narodowej, hasło „Piłsudski”.
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generała Duponta. Były to materiały dość neutralne w odbiorze ze względu 
na brak dźwięku, uzupełnione bardzo wyważonymi, czysto informacyjnymi 
tablicami wyjaśniającymi, co się dzieje na ekranie. Sytuacja wyglądała zupeł-
nie inaczej, gdy na początku 1928 roku wszedł na ekrany „Tygodnik Filmowy 
Polskiej Agencji Telegraficznej”3. Szybko stał się przedmiotem krytyki tak ze 
strony branży filmowej, jak i prasy, a nawet samej widowni. Produkowane 
kroniki uważano bowiem za tubę propagandową rządu. Pojawiały się w nich 
jedynie materiały sławiące potęgę kraju i sukcesy jego włodarzy.

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechow-
skiego z 26 czerwca 1924 roku istniejąca przy Prezesie Rady Ministrów 
Polska Agencja Telegraficzna została przekształcona w przedsiębiorstwo 
państwowe stanowiące odrębną jednostkę gospodarczą. Było to więc – jak 
3 Małgorzata Hendrykowska: Historia polskiego filmu fabularnego (1896-1944). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 150.

„Wiadomości filmowe”, numer opublikowany po śmierci Józefa Piłsudskiego.
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wspomniano – przedsiębiorstwo zależne od państwa, podlegające bezpo-
średnio Prezesowi Rady Ministrów. Choć w statucie zapisano, że Polska 
Agencja Telegraficzna ma za zadanie informować społeczeństwo polskie 
o wszelkich przejawach życia politycznego, społecznego; kulturalnego i go-
spodarczego zarówno w  kraju, jak i  zagranicy, oraz dostarczać zagranicy 
wiarygodnych wiadomości o całokształcie spraw polskich4, to nie można nie 
zauważyć, że dobór, sposób przekazywania i wydźwięk informacji tworzyły 
obraz bezkrytyczny wobec rządu. Nie inaczej było z odcinkami kroniki do-
tyczącymi Józefa Piłsudskiego. PAT dbał naturalnie o to, aby w tygodnikach 
filmowych postać marszałka pojawiała się możliwie często – zarówno za jego 
życia (przykładowe tematy odcinków: „Józef Piłsudski w święto niepodle-
głości odbiera defiladę wojskową”, „wyścigi konne w Krakowie w obecności 
Marszałka Piłsudskiego”, „uroczystości z  okazji 14 rocznicy wyzwolenia 
Wilna”), jak i po śmierci.

W roku 1935 PAT razem ze związkiem Producentów Filmów Krótkome-
trażowych i Polskim Związkiem Producentów Filmowych wyprodukował 
obszerny reportaż z pogrzebu Józefa Piłsudskiego. Był on wyświetlany 
jako nadprogram w polskich kinach. Wysłano go także za granicę, o czym 
świadczy chociażby brazylijska wersja eksportowa zachowana w zbiorach 
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego5. Nie był to zresztą je-
dyny zapis pogrzebu marszałka. Zachowały się także inne, znacznie krótsze, 
niezidentyfikowane reportaże dotyczące tamtych wydarzeń. Polska Agencja 
Telegraficzna odpowiadała również za wzmacnianie kultu Piłsudskiego po 
jego śmierci. Nie można zapomnieć, że uwielbienie dla wodza w obozie 
sanacji było tak silne, że w końcu zostało nawet ukonstytuowane. 7 kwiet-
nia 1938 roku uchwalono Ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, 
Pierwszego Marszałka Polski, na mocy której pamięć o wodzu pozostawała 
pod szczególną ochroną prawną, umożliwiającą zastosowanie kary więzie-
nia do lat pięciu. Skutecznie zniechęciło to jakichkolwiek prób krytycznego 
spojrzenia na jego życie i działalność.

Po śmierci marszałka prezentację jego wizerunku w odcinkach Polskiej 
Agencji Telegraficznej zastąpiono oddawaniem hołdu jego pamięci poprzez 
rejestrację najróżniejszych wydarzeń, które miały wzmocnić kult. Obszerne 
materiały ukazywały więc rocznice śmierci, obchodzone w całym kraju 
imieniny czy zupełnie poboczne inicjatywy, jak budowa kopca Piłsudskie-
go w Krakowie. W materiałach tych dominuje ton podniosły, a używając 
chociażby słów „osierocił naród”, stawia się marszałka w roli ojca narodu 
4 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 roku w przedmiocie statutu Polskiej Agencji 

Telegraficznej.
5 Film Funeraes do Marechal Jose Pilsudski 12 V – 18 V 1935, zbiór Filmoteki Narodowej, sygnatura K 12968.

Zapowiedź prasowa filmu Sztandar Wolności. „Wiadomości Filmowe”, 1935 r.
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polskiego. Nie bez znaczenia są również wszelkie okoliczności filmowanych 
wydarzeń. Hołd Piłsudskiemu oddają najwyżsi przedstawiciele władz pań-
stwowych, którzy pochodzili zresztą z jego najbliższego otoczenia.

Dłuższe formy dokumentalne
Oprócz krótkich form filmowych o charakterze informacyjnym i propa-

gandowym pojawiały się także dłuższe filmy dokumentalne uzupełnione 
o warstwę fabularyzowaną. Jednym z pierwszych takich dzieł było Odzy-
skanie niepodległości Polski z 1928 roku, wyprodukowane przez wytwórnię 
Collegia mieszczącą się w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 18. Film 
wyświetlano w kinach całej Polski aż do połowy lat 30. XX wieku! Każda 
nowa kopia eksploatacyjna była jednak uzupełniania o najnowsze wyda-
rzenia z historii kraju. Film rozpoczyna fabularyzowany wstęp, w którym 
starszy mężczyzna opowiada zgromadzonym wokół siebie historię odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Nie bez znaczenia jest miejsce akcji, 
czyli statek żeglugi wiślanej. Gdy przepływa w pobliżu cytadeli, na ekranie 

Pierwsza strona programu kinowego do filmu Sztandar Wolności.
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pojawia się tablica: Spójrzcie na okienko tego kazamatu!... W tej ciemnicy 
i ciasnocie chciano zdusić wielką myśl o Polsce, zdławić bicie wielkiego serca!6. 
Chodziło oczywiście o celę, w której przetrzymywany był Piłsudski. Już ten 
krótki wstęp zdradza nam, że cichym bohaterem będzie właśnie marszałek. 
W filmie przedstawiono m.in. inscenizowane i prawdziwe zdjęcia z pierwszej 
wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Wydźwięk jest jednak 
wyraźnie propagandowy. W wartko biegnącą na ekranie historię wkom-
ponowano plansze, które jednoznacznie ukierunkowywały widzów co do 
odbioru dzieła filmowego. Możemy przeczytać np.: W groźnej dla losów 
Ojczyzny chwili geniusz wojenny Wielkiego Wodza zadecydował o zwycięstwie. 
Rozwijając z góry obmyślony plan, Wódz pchnął od Wieprza swe główne siły 
i zmusił wroga do spiesznego odwrotu7. W filmie nie ma miejsca na głębszą, 
obiektywną refleksję nad ukazanymi wydarzeniami. A zaznaczyć należy, że 
historycy wojskowości krytykowali już w latach 20. XX wieku dowodzenie 
polskich oficerów i zachowanie polskich wojsk w czasie walk o Radzymin8.

Kolejnym filmem o bardzo zbliżonej formie był Sztandar Wolności. Jak 
dowiadujemy się z oryginalnej czołówki, dzieło to Epopea czynu polskiego 
odtworzona z ocalałych autentycznych filmów zebranych i opracowanych 
przez firmę „Falanga”9. Zrealizowano je na zlecenie Wojskowego Biura 
Historycznego. Reżyserem był Ryszard Ordyński, znany i ceniony twórca 
sztuk teatralnych i produkcji filmowych. Ponieważ Sztandar Wolności był 
finansowany przez rząd, reżyser nie był osobą dobraną zupełnie przypadko-
wo. Potrafił przedstawiać kraj w sposób sielski i pozytywny, uwypuklając to, 
co w nim najlepsze. Pisano o nim: Pozostając stale w rozjazdach „przyjaciel 
całego świata” – patrzył Ordyński na Polskę oczyma zamglonymi nostalgią, 
podziwiającymi jej pejzaże i pracowity lud. Biograf jego odnotował, że „żywym 
uczuciem kochał polskie pola i polskie chmury, polskie drogi i polskie karczmy”. 

6 Film Odzyskanie niepodległości Polski, zbiór Filmoteki Narodowej, sygnatura MF.235.
7 Tamże.
8 Janusz Szczepański: Wojna 1920 roku w powiecie Pułtuskim. Stacja Naukowa MOBN w Pułtusku, Pułtusk 1990.
9 Film Sztandar Wolności, zbiór Filmoteki Narodowej, sygnatura K 12968.

Zapowiedź prasowa niedoszłej 
premiery Pieśni o Wielkim 
Rzeźbiarzu. „Wiadomości 
Filmowe”, 1936 r.
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Gotów był do podejmowania realizacji reprezentacyjnych, o czym zdaje się 
świadczyć wykonany przez niego „Sztandar Wolności” (1935)10.

Sztandar Wolności produkowało Towarzystwo Kinematograficzne „Patria-
-Film”. Miała to być głównie kompilacja archiwalnych materiałów filmowych. 
Właśnie tę stronę produkcji starano się uwypuklić w prasie: Ściśle autentycz-
ne zdjęcia faktów historycznych z niedawnej przeszłości11. Najtrudniejszym 
zadaniem było pozyskanie archiwalnego materiału. Przed wojną nie istniało 
w Polsce żadne archiwum filmowe. Tworząc Sztandar Wolności, uratowano 
więc od zniszczenia wiele starych taśm filmowych, które znajdowane były 
podobno m.in. w prywatnych domach.

Zabieg ów miał nadać temu dziełu prawdziwość. To właśnie dlatego 
nigdzie nie zaznaczono, że w filmie wykorzystano jednak sporo scen nakrę-
conych w atelier, które miały spoić archiwalne fragmenty.

A jak przed jego premierą mówiło się o tym filmie? Nie było jeszcze w Pol-
sce, ani na świecie dokumentu tak wstrząsającego prawdą bezsporną i filmu tak 
zgodnego z historią, jak „Sztandar Wolności”. Widz oglądając ten film, przeżyje 
w ciągu dwóch godzin trzydzieści lat walki i czynu polskiego. Młodzież oglą-
dać będzie film z ciekawością, starsi ze wzruszeniem głębokim, uzupełniwszy 
obraz wspomnieniami osobistymi, bo przecież wydarzenia te rozgrywały się 
w ich oczach, zaś dla każdego „Sztandar Wolności” będzie filmem niezwykłym 
i jedynym12 – mówił Zdzisław Wójtowicz w specjalnej prelekcji wygłoszonej 
przez radio. W podobnym tonie o filmie pisała prasa. W autentycznych 
obrazach filmowych i fotograficznych pokazano nam walkę o Niepodległość 
Polski i czyny Jej mocarstwowej rozbudowy. Film ten jest monumentalną 
epopeą zwycięskiego żołnierza polskiego. Pokazano nam wysiłek pierwszych 
formacji bojowych, a potem już wojskowych i ich mozolny, a triumfalny pochód 
aż po dzień dzisiejszy. Film opracował Ryszard Ordyński, któremu należą się 
słowa najwyższego uznania13. Słowem, produkcja ta była laurką bez nawet 
jednej rysy. Oczywiście główną, acz cichą, postacią jest Józef Piłsudski, któ-
rego losy nierozerwalnie wiążą się z walkami o odzyskanie niepodległości. 
Ważne i znaczące jest zakończenie filmu – przegląd wszystkich osiągnięć 
międzywojennej Rzeczypospolitej. Widzowie zostali w tym miejscu dość 
jednoznacznie ukierunkowani przez reżysera – rozwój kraju nastąpił tylko 
i wyłącznie dzięki Piłsudskiemu.

Sama data premiery miała również podkreślić związek filmu z mar-
szałkiem. Pierwszą projekcję zapowiadano bowiem w dniu jego imienin 
19 marca 1935 roku w prestiżowym kinie „Filharmonia”. Ostatecznie odbyła 
się jednak dzień wcześniej. Bardzo ciekawą sprawą był także sposób wpro-
wadzenia obrazu do kin. Filmów dokumentalnych nigdy nie anonsowano 
w prasie fachowej. Stanowiły raczej dodatki, które można było tanio zakupić 
jako uzupełnienie właściwego seansu. W przypadku Sztandaru Wolności 
wyglądało to jednak inaczej. Film był zapowiadany w prasie tak szumnie 
jak filmy fabularne. Jako jedyny przedwojenny polski dokument doczekał 
się również sporej i atrakcyjnej reklamy w formie drukowanego programu 
kinowego.

Film mimo dość propagandowego wydźwięku okazał się bardzo popu-
larny. Wpłynęła na to jednak przede wszystkim śmierć marszałka, niedługo 
po premierze. Obraz stał się tym samym czymś w rodzaju hołdu filmowego. 
Ponieważ Piłsudski był doskonale znany za granicą, otworzyło to drzwi do 
dystrybucji w innych krajach. Sztandar Wolności wyświetlono w Niemczech 
19 grudnia 1935 roku w kinoteatrze UFA na Kurf Rstendamm14 oraz w Sta-

10 Historia Filmu Polskiego. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, tom II, ss. 27-28.
11 „Wiadomości Filmowe”, 1935, nr 4, s. 6.
12 Zdzisław Wójtowicz: Prawda dziejowa na filmie. „Wiadomości Filmowe”, 1935, nr 6, s. 1. 
13 Sztandar Wolności w kinie „Europa”, „Echo”, 1935, nr 80, s. 5.
14 Sztandar Wolności w Berlinie, „Wiadomości Filmowe”, 1935, nr 24, s. 3.
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nach Zjednoczonych, gdzie prawa do dystrybucji wykupiła Metropolis Pictu-
res Corporation. Premiera odbyła się w St. Marks Theatre w Nowym Jorku15.

Inny bardzo ciekawy film powstały w tym samym roku to Bóg się rodzi. 
Szopka filmowa z jasełkami w reżyserii Edwarda Puchalskiego. Była to naj-
prawdopodobniej reklamówka nakręcona w celu zachęcenia do założenia 
książeczek oszczędnościowych PKO. Śledzimy historię wystawienia ama-
torskiej szopki na scenie, gdy w pewnym momencie zebrana grupa ludzi 
zaczyna rozprawiać o szalejącym w kraju kryzysie ekonomicznym i biedzie. 
Wtedy padają słowa:

– Ale kto nas powiedzie? Kto?
– Duch narodu16.
Gdy wypowiedziana zostaje chóralnie ta ostatnia kwestia, na ekranie uka-

zuje się postać Józefa Piłsudskiego. Film nakręcono już najprawdopodobniej 
po jego śmierci. Marszałek po raz kolejny został jednak przedstawiony jako 
zbawca narodu. Jeżeli przyjąć, że film ten rzeczywiście stanowił pewną formą 
reklamy, to sposób użycia w nim postaci Piłsudskiego był zupełnie niezwykły. 
Wykorzystanie jego autorytetu miało zapewne w zamyśle twórców wywołać 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, zachęcając tym samym do założenia 
książeczek PKO.

Po sukcesie Sztandaru Wolności, który święcił triumfy w kinach całej 
Polski, wytwórnia Orion-Film rozpoczęła przygotowania do własnej, bar-
dzo podobnej produkcji. Już w styczniu 1936 roku gazety donosiły: Jedna 
z nowo założonych wytwórni filmowych przystąpiła do nakręcania potężnego 
eposu narodowego p.t. „Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu”. Kolosalna siła wizyjna – 
przekracza wszystko to, co było dotąd widziane w polskiej twórczości filmowej. 
„Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu”, osnuta na przeżyciach, cierpieniach i znojnym 
trudzie Marszałka Józefa Piłsudskiego stanie się drogą sercu każdego polskiego 
obywatela. Odsłaniając w poetyckich wizjach żywot największego z Polaków, 
„Pieśń” stanie się skromnym hołdem oddanym pamięci Wielkiego Marszałka 

15 Sztandar Wolności w Ameryce, „Wiadomości Filmowe”, 1935, nr 13, s. 6.
16 Film Bóg się rodzi. Szopka filmowa z jasełkami, zbiory Filmoteki Narodowej, sygnatura K 51460.

Scena z poetyckiego filmu Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu, zatrzymanego przez cenzurę. 
Fot. Fonofilm
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przez polską Filmję17. Wytwórnia Orion-Film była rzeczywiście młodym 
przedsiębiorstwem założonym przez Henryka Kolberga, głównego akcjona-
riusza Fabryki Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i S-ka. Nim 
Kolberg założył tę fabrykę, dorobił się majątku na kilku kopalniach w Rosji.

Wkrótce prace nad filmem ruszyły w intensywnym tempie. Tak opisywał 
swoją najnowszą produkcję reżyser Jan Nowina-Przybylski: Akcję każdego 
filmu można rozbić na akcję tła i akcję pierwszoplanową. W „Pieśni o Wielkim 
Rzeźbiarzu” akcja ta została rozbudowana. Jej bohaterem jest naród polski, 
jej treścią walka o wolność. Akcja pierwszoplanowa osnuta jest wokół przeżyć 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wizyjnie obie te akcje splatają się i wiążą tak 
jak było to w rzeczywistości. – Życie Wodza to nie prywatna książka, lecz karta 
z dziejów narodu18. Jak widać, film pod względem koncepcyjnym niewiele 
odbiegał od Sztandaru Wolności – z tym tylko wyjątkiem, że nie zawierał ma-
teriałów archiwalnych. Od początku do końca miał być zagrany przez rzeszę 
bezimiennych statystów i kilkunastu aktorów teatrów stołecznych. Wkrótce 
ogłoszono także długość produkcji – 1000 metrów. Film zaliczał się więc do 
produkcji średniometrażowych, co oznaczało, że powinien być traktowany 
przez właścicieli kin jako dodatek do właściwego seansu. I tutaj jednak widać 
pewną analogię do Sztandaru Wolności. Tak samo jak w przypadku filmu 
Ordyńskiego Orion-Film zadbał o to, by reklama nowej produkcji była tak 
szumna jak w przypadku pełnometrażowego filmu fabularnego. Oprócz za-
powiedzi w prasie pojawiły się także sponsorowane artykuły i fotosy. Sam Jan 
Nowina-Przybylski stwierdzał, że „Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu” jest filmem 
pełnoprogramowym. (...) Nie metraż, lecz bogactwo przeżyć u widza stanowi 
rozumne kryterium pełnoprogramowości filmu19. Wykorzystano w nim kilka 
innowacyjnych środków wyrazu. Frapującą nowością tego filmu jest równo-
rzędne traktowanie strony wizualnej i dźwiękowej. Wizja i dźwięk splatają 
się w integralną całość tłumacząc się nawzajem i uzupełniając. Akcja toczy 
się chwilami wyłącznie na taśmie dźwiękowej. Efekty osiągnięte w ten sposób 
są naprawdę niezapomniane i wzmagają sugestię20 – pisano w „Wiadomo-
ściach Filmowych”. Film miał mieć swoją premierę na początku 1937 roku. 
Niestety Kolberg, dla którego wytwórnia filmowa była raczej fanaberią, a nie 
prawdziwym interesem, nie potrafił odpowiednio pokierować wziętym na 
siebie zadaniem. Gotowy film złożono w końcu do ocenzurowania. Każda 
produkcja, zarówno krajowa, jak i zagraniczna przed dopuszczeniem do 
obiegu podlegała przed wojną ocenzurowaniu. Dokonywało tego Central-
ne Biuro Filmowe przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych21. Była to więc 
jednostka całkowicie zależna od państwa i światopoglądu reprezentowanego 
przez władze. Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu została zatrzymana w całości. Prasa 
fachowa nigdy nie zdradziła powodu niedopuszczenia filmu do wyświetlania. 
W biurze uznano jednak ponad wszelką wątpliwość, że nie jest to po prostu 
film dobry, przez co nie będzie godnie sławić imienia Piłsudskiego.

Kolejnym filmem o bardzo podobnej konwencji, ale znacznie krótszym, 
bo około szesnastominutowym, był obraz pod tytułem 1914-1936 w reżyserii 
Franciszka Petersile oraz Juliusza Turbowicza. Pokazywał on osiągnięcia 
i postęp w rozwoju państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, a także 
udział Polaków w wojnie 1914 roku. Po raz kolejny centralną, chociaż cichą, 
postacią staje się Józef Piłsudski. Także sposób jego pokazania nie odbiega 
od tego, co do tej pory widzowie mogli oglądać na ekranie. Już w pierwszych 
scenach, które składały się w części z ujęć wykonanych w atelier, a w części 
z  filmów archiwalnych, widzimy nałożoną na obraz twarz Piłsudskiego. 
17 Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu, film średniometrażowy wytw. Orion-Film, „Wiadomości Filmowe”, 1936, nr 1, s. 4.
18 Star: „Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu” to film pełnoprogramowy – oświadcza reżyser J. Nowina-Przybylski, „Wiadomości 

Filmowe”, 1936, nr 2, s. 10.
19 Tamże.
20 Star: „Pieśń o wielkim Rzeźbiarzu” nowy polski film historyczny, „Wiadomości Filmowe”, 1936, nr 3, s. 20.
21 Kalendarz Wiadomości Filmowych. Polski Związek Producentów Filmowych, Warszawa 1936, s. 23.
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Lektor opowiada z wielkim patosem: Po wypędzeniu z Polski trzech armii 
zaborczych i ostatecznym wyrąbaniu granic Rzeczypospolitej przez zwycięski 
miecz Józefa Piłsudskiego w roku 1920, na wielkich połaciach kraju zostały 
tylko zgliszcza i ruiny. 26 maja 1935 roku wielki budowniczy Polski Józef Pił-
sudski zamknął na zawsze swe strudzone powieki. Śmierć Józefa Piłsudskiego 
była jeszcze jednym jego zwycięstwem. Wszyscy Polacy w kraju i za granicą 
zrozumieli, że tylko pod sztandarem idei wielkiego marszałka prowadzi droga 
do potęgi Polski22. Rola lektora została jednak w tym filmie zmarginalizo-
wana. Przez większość czasu widzowie oglądali jedynie tablice z cytatami 
słów Józefa Piłsudskiego przeplatanymi ujęciami o rozmaitej tematyce, 
pokazującymi nowoczesność kraju jako spuściznę marszałka. Film z powo-
dzeniem sprzedano również do Stanów Zjednoczonych. Jego jedyna kopia 
została zakupiona przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny od 
amerykańskiego dystrybutora w latach 60.

Film fabularny
Nikt przed wojną nie odważył się na sfilmowanie życia marszałka Pił-

sudskiego ujętego w ramy filmu fabularnego. Z roku na rok wzrastał kult 
Piłsudskiego, więc z całą pewnością niejedna wytwórnia filmowa myślała 
o stworzeniu takiego dzieła. Zagrożenie fiaskiem było jednak zdecydowanie 
większe niż szansa na sukces. Polski film fabularny okresu międzywojennego 
obarczony był spekulacją i zależnością od funduszy prywatnych. Udziałowcy 
niemal zawsze chcieli wprowadzać zmiany w produkcjach, w które inwesto-
wali. To właśnie ten sposób finansowania stał za niskim poziomem polskiej 
kinematografii przed wojną, która na ogół była oceniana źle zarówno przez 
prasę, jak nawet samych aktorów.

Ukazanie losów Piłsudskiego na ekranie było więc obarczone ryzykiem – 
olbrzymie wydatki mogły się nigdy nie zwrócić, bo film najpewniej utknąłby 
w Centralnym Biurze Filmowym, które zleciłoby naniesienie kosztownych 
poprawek, albo w najgorszym wypadku obraz w ogóle nie byłby dopuszczony 
do wyświetlania z uwagi na jego niską jakość. Znakomitym tego przykładem 
była wcześniej wspomniana średniometrażówka Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu.

Mimo to polski film fabularny tamtego okresu obfitował w tematy bardzo 
ściśle związane z osobą marszałka Polski. Filmowcy chętnie w latach 20. 
sięgali po tematy patriotyczne, tworząc całą serię filmów narodowych przed-
stawiających losy odzyskania niepodległości. Wszystkie te produkcje były do 
siebie dość podobne. Na pierwszy plan wysuwała się w nich historia miłosna, 
którą przeplatały rozmaite epizody z okresu walk niepodległościowych oraz 
wojny polsko-bolszewickiej. Postać marszałka Piłsudskiego jest ukazana 
w tych w filmach w dość specyficzny sposób. Są to wstawki archiwalnych 
filmów wmontowane zazwyczaj na końcu ostatniego aktu. Obrazy te tworzą 
więc swoistą klamrę, zamykając historię i podkreślając dobitnie, że szczęśliwe 
zakończenie i wolność kraju zawdzięcza się właśnie Piłsudskiemu. Zaznaczyć 
jednak należy, że taki typ montażu był w większości przypadków późniejszą 
ingerencją, a nie pierwotnym zamiarem producenta czy reżysera.

Ponieważ zbiór polskich produkcji z okresu niemego jest bardzo niekom-
pletny, trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, który z filmów fabularnych 
zapoczątkował taką formę prezentacji Piłsudskiego na ekranie. Biorąc 
natomiast pod uwagę obrazy, których kopie zachowały się w Filmotece 
Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, należałoby uznać, że pierwszym 
filmem fabularnym, w jakim pojawił się Piłsudski, była produkcja Dla Cie-
bie Polsko z 1920 roku w reżyserii Antoniego Bednarczyka. Opowiada ona 
o wojnie polsko-bolszewickiej. Na samym końcu domontowano fragment 
archiwalny przedstawiający wyjście Piłsudskiego z pociągu na peron. W bar-

22 Film 1914-1936, zbiory Filmoteki Narodowej, sygnatura MF. 229.



287

dzo podobnej formie ukazano marszałka jeszcze w trzech innych filmach 
o zbliżonej tematyce. Pierwszym był zrealizowany na zamówienie Wydziału 
Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych Cud nad Wisłą Ryszarda 
Bolesławskiego z 1921 roku (warto dodać, że to jedyny film, w którym ar-
chiwalne sceny z Piłsudskim są oryginalnym montażem). Drugi to Mogiła 
nieznanego żołnierza Ryszarda Ordyńskiego z 1927 roku, a trzeci – Szaleńcy 
Leonarda Buczkowskiego. Pierwszym i jedynym przedwojennym filmem, 
w którym postać marszałka została potraktowana w sposób rzeczywiście 
fabularny, był obraz Jana Kucharskiego Miłość przez ogień i krew z 1924 roku. 
W Piłsudskiego wcielił się wówczas aktor Jerzy Jabłoński. O tym, jak ważnym 
bohaterem dzieła był marszałek, zapewniała już reklama prasowa: W obrazie 
powyższym udział biorą: Marszałek Piłsudski, Generał Józef Haller, były pre-
mier Witos, ks. Skorupka oraz Lenin i Trocki. Na ekranie może każdy zobaczyć 
dalsze szczegóły. Wyżej wymieniony obraz jest własnością Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej23. Film nie był jednak udany, chociaż 
wyświetlano go w kinach jeszcze w roku 1928. Ponieważ nie zachował się do 
naszych czasów, wiedzę o nim czerpiemy jedynie z przekazów. Tak o Miłości 
przez ogień i krew pisał Andrzej Włast: Kucharski wziął kilkunastu żołnierzy 
i kilkunastu chłopów przebranych za bolszewików, i kazał im kilkakrotnie 
przebiegać koło aparatu. Wygląda to raczej na wyścigi lekkoatletów (...). 
P. Kucharski w filmie swoim demonstruje obrazki: żołnierze jedzą, żołnierze 
biegną, żołnierze biją się24.

W 1928 roku wytwórnia Klio-Film, która specjalizowała się w filmach 
o tematyce patriotycznej i narodowej, przymierzała się jeszcze do realizacji 
pełnometrażowego filmu fabularnego Komendant z Antonim Piekarskim 
w roli Piłsudskiego. Do jego realizacji nigdy jednak nie doszło.

W pełnej krasie pokazano Józefa Piłsudskiego w filmie fabularnym do-
piero po wojnie. Pierwszy raz marszałek pojawił się w obrazie Jerzego Ka-
walerowicza Śmierć prezydenta z 1977 roku. W jego postać wcielił się wtedy 
Jerzy Duszyński. W 1981 premiery miały jeszcze Zamach stanu Ryszarda 
Filipskiego przedstawiający wydarzenia z 1926 roku oraz Polonia Restituta 
o walkach niepodległościowych z okresu I wojny światowej, gdzie Piłsud-
skiego zagrał Janusz Zakrzeński. Następnie długo czekano, nim Piłsudski 
znów pojawił się na ekranie. Dopiero w 2001 roku powstał ośmioodcinkowy 
serial telewizyjny Marszałek Piłsudski z rolami Mariusza Bonaszewskiego 
jako młodego Piłsudskiego i Zbigniewa Zapasiewicza w roli starszego mar-
szałka. W 2011 roku zaprezentowano natomiast dwie produkcje dotyczące 
wydarzeń 1920 roku – serial telewizyjny 1920. Wojna i miłość z Mirosławem 
Baką w roli Piłsudskiego oraz 1920. Bitwa Warszawska, gdzie marszałka 
zagrał Daniel Olbrychski.

Grzegorz Rogowski

23 „Ilustrowana Republika”, 1924, nr 130, s. 10.
24 Historia Filmu Polskiego. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, tom I, s. 184.
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IWONA GRODŹ

Cel walki zawsze był ten sam, poczet ludzi ten sam,
zmniejszony jedynie o liczne mogiły żołnierskie.

A na przedzie zawsze ten sam człowiek w szarym mundurze,
o brwiach zmarszczonych wielką troską, o orlich oczach w daleką 

przyszłość zapatrzony.

Cytat z filmu Ryszarda Ordyńskiego Sztandar Wolności  
na temat Józefa Piłsudskiego

Historyczne peregrynacje skłaniają do przywracania lub podtrzymywania 
pamięci nie tylko o ważnych wydarzeniach z historii narodu, ale przede 
wszystkim o jej bohaterach. Jednym z nich jest niewątpliwie marszałek 
Józef Piłsudski (1867-1935). Jego biografia może stanowić pomost między 
przeszłością i teraźniejszością, wskazując problematykę ważną dla zrozu-
mienia kondycji duchowej kilku pokoleń. Aspekt narodowościowy, z którym 
wiążą się pojęcia: „historia”, „pamięć” czy „tożsamość”, okazuje się przy tym 
niezwykle istotny1. Można oczywiście zapytać, jakie znaczenie dla współ-
czesnych Polaków ma celebrowanie roku dedykowanego marszałkowi? Ale 
można też to pytanie zastąpić innymi: Dlaczego pamięć o tej, a nie innej, 
postaci z kart naszej przeszłości przerodziła się w jeden z mitów polskiej 
kultury? Jakie funkcje w społeczeństwie pełni ten mit i z jakich powodów 
okazuje się ciągle żywotny? Co mówi o nas dziś?

Na pewno nigdy nie uda się odpowiedzieć jednoznacznie na pierwsze 
pytanie, gdyż owa jednoznaczność oznaczałaby rezygnację z polifoniczno-
ści i wielości perspektyw spoglądania na Józefa Piłsudskiego i jego wkład 
w  rozwój wydarzeń w Europie. Da się jednak odpowiedzieć na kolejne. 
Pamięć jest strukturą chimeryczną, grawitującą między historią a teorią 
(ideologią2). Podlega więc licznym metamorfozom czy mityzacji. Pamięć 
historyczna świadczy o tym najdobitniej. To też tłumaczy, dlaczego najważ-
niejsze wydarzenia (np. odzyskanie przez Polskę niepodległości) czy postacie 
(w tym przypadku marszałek Piłsudski) stają się z biegiem lat mitami, które 
zdaniem Mircei Eliadego dostarczają wzorów zachowań lub wręcz nadają 
znaczenia i wartości ludzkiej egzystencji3. Na tej podstawie utworzono pojęcie 
„monomit”, które według antropologa Josepha Campbella oznacza wzorcowy 
schemat mitologicznej wyprawy, oparty na powtarzających się wydarzeniach: 
oddzielenia (rozłąki z najbliższymi) – inicjacji – powrotu. To trzy etapy 
przemiany, w wyniku których dochodzi do wyzwolenia (wewnętrzna walka 
z własnymi słabościami, popędami), przebudzenia i ponownego narodzenia4. 
Wszystkie te aspekty odnajdziemy w uschematyzowanej strukturze odzy-
skania przez Polskę wolności po latach zaborów. Polski mit niepodległo-
ściowy oraz postać Piłsudskiego są ciągle żywotne, gdyż spełniały i spełniać 
będą przede wszystkim rolę terapeutyczną, wychowawczą, rozrachunkową, 

1 Hayden White użył znamiennych pojęć: historiografia, czyli „reprezentacja historii w obrazach werbalnych i w dyskursie 
pisanym”, oraz historiofotia – „reprezentacja historii i refleksji nad nią tworzona w obrazach wizualnych i w dyskursie 
filmowym” (zob. H. White: Historiografia i historiofotia (w:) Film i historia. Antologia. Red. I. Kurz. Warszawa 2008, 
ss. 117-127). 

2 Na temat wpływu ideologii na filmy z początku XX wieku pisał m.in. M. Ferro: Film. Kontranaliza społeczeństwa? (w:) 
Film i historia. Antologia, dz. cyt. W tym zbiorze zob. też R. A. Rosenstone: Historia w obrazach/historia w słowach: 
rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, ss. 93-114. 

3 M. Eliade: Aspekty mitu. Warszawa 1998, ss. 8-11. 
4 Por. Joseph Campbell: Bohater o tysiącu twarzach, Poznań 1997.
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a dziś związane są choćby z funkcją poznawczą, upamiętnianiem przeszło-
ści, przeciwdziałaniem zapominaniu i wymazywaniu (również wtórnemu 
ufikcyjnianiu)5.

Warto się przyjrzeć bliżej, jak owa pamięć historii (i jej bohaterów), którą 
utożsamia się m.in. z ładem, jest pielęgnowana przy pomocy sztuki (w tym 
przypadku ruchomych obrazów). Przedmiotem szczegółowych rozważań, 
w tym miejscu tylko zasugerowanych, mogą być ponadto: analiza wielopłasz-
czyznowych związków współczesnego kina polskiego poświęconego postaci 
marszałka czy I wojnie światowej ze zjawiskami społeczno-politycznymi; 
miejsce i rola motywu odzyskania przez Polskę niepodległości w polskim 
filmie; sztuka filmowa jako narzędzie pomocne w zachowaniu pamięci o Pił-
sudskim i tym samym ważne świadectwo przeszłości; artyści filmowcy i ich 
wpływ na postrzeganie marszałka, a także kwestia jakości filmowych wizji 
tego bohatera narodowego.

Film jako komunikat jest rodzajem umowy (paktu) nadawcy z widzem6, 
a obraz „tekstem rzeczywistości a nie rzeczywistością jako taką”7. O potrzebie 
historii, pamięci, które tworzą tożsamość (korzenie), ciągłość, ład, poczucie 
bezpieczeństwa, świadczy ich mediatyzacja – „wpisywanie” w medium słowa, 
obrazu, dźwięku (a nawet szerzej: kultury współczesnej).

Najczęściej przywoływanymi funkcjami filmów o znanych osobach (a więc 
też Józefie Piłsudskim) są: edukacyjna, patriotyczno-wychowawcza, rozryw-
kowa, terapeutyczna, ostrzegawcza, refleksyjna czy rozrachunkowa8. Z tą 
ostatnią wiązać trzeba możliwość pojawienia się „innej prawdy” lub „innych 
prawd”, a więc także możliwość narodzin „nowej wrażliwości”9.

Punktem wyjścia tych rozważań mógłby więc być życiorys znanej osoby, 
a także gatunek – biografia dokumentalna – wobec ogólniejszego zjawiska, 
jakim jest film biograficzny utkany z pierwiastków faktów i fikcji... zawie-
szony między imitacją a kreacją. Kolejnym etapem – skupienie uwagi na 
wskazaniu filmów o Piłsudskim. To staram się zrobić w tym tekście. Punktem 
dojścia mógłby być namysł nad niuansami na poziomie genologii i próba 
odpowiedzi na pytanie, czy można w tym konkretnym przypadku rozdzielić 
portret dokumentalny (ów filmowy „pejzaż twarzy”) i esej dokumentalny 
(swobodne i erudycyjne snucie opowieści o „intymnej przeszłości”)? To 
propozycje podejścia do tego zagadnienia na przyszłość. Przy okazji warto 
odpowiedzieć na pytanie, czy biografia filmowa może być traktowana jako 
odrębny element szerszego procesu historyczno-filmowego. Czy takie ujęcie 
jest zasadne? A w konsekwencji – czy dostarcza materiału do refleksji nad 
przeszłością jakiegoś narodu, jego tradycją? Życiorys Piłsudskiego na ekra-
nie – jako „fenomen społeczno-kulturowy” – to ważny temat.

5 W tym kontekście pojawi się też problem dwóch rodzajów świadomości historycznej nadawcy: powierzchownej oraz 
„dojrzałej”, tj. ugruntowanej i utrwalonej. Tylko ta druga umożliwia odbiór filmu we wszystkich jego możliwych se-
mantycznych zniuansowaniach.

6 Zob. H. White: Historiografia i historiofotia (w:) Film i historia, dz. cyt. Zob. też tekst w innym tomie: H. White: 
Historiografia i historiofotia (w:) Pamięć, etyka i historia. Anglo-Amerykańska teoria historiografii lat 90. Antologia 
przekładów. Red. E. Domańska, Poznań 2002. 

7 Zob. M. Hendrykowski: Film jako źródło historyczne, Poznań 1999. 
8 U. Jarecka: Idea seryjności i obraz wojny w filmie, telewizji (w:) Między powtórzeniem a innowacyjnością. Red. 

A. Kisielewska, Kraków 2007.
9 W kontekście tej uwagi przywołać należy artykuł o biografizmie Marka Hendrykowskiego, który zauważył, że jest on od-

powiedzią na cyfrowy irrealizm, anonimowy charakter przedstawienia (depersonalizacja form widowiska ekranowego), 
głęboki regres dzisiejszej kultury filmowej, upadek, kryzys w sferze komunikowania społecznego. Biografia natomiast 
pozwala odkryć ponownie życie jako temat, a filmowe strategie narracyjne odwołują się do strategii biograficznych. 
Współcześnie – zdaniem tego filmoznawcy – dominująca rola anonimowego, bezdusznego, niczyjego spojrzenia na świat 
i człowieka zawładnęła przekazem. To rodzaj zreifikowanego, skonwencjonalizowanego makrospojrzenia. A co z odkry-
waniem zjawisk dotąd nieopisanych? Czy szansą jest powrót do kina autorskiego, w którym w centrum sztuki i twórczości 
znajdował się człowiek jako podmiot, temat, medium, klucz do zrozumienia i przeżycia tego, czym jest sztuka. Zob. Marek 
Hendrykowski: Biografizm jako dążenie kina współczesnego (w:) Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów 
i faktów. Red. T. Szczepański i S. Kołos, Toruń 2007, ss. 11-24. 

 Por. też M. Przylipiak: Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk 2004, rozdział 6: Film dokumentalny jako sztuka: 
Odzwierciedlenie rzeczywistości a wartości artystyczne, modele artyzmu w filmie dokumentalnym, „Człowiek z kamerą” 
jako prototyp dokumentalizmu artystycznego, Autorski model dokumentu, Nawiązanie do autorskich kierunków arty-
stycznych, Dokument kreacyjny, Dokument refleksyjny (eksponowanie własnej filmowości, eksponowanie bycia filmem), 
ss. 190-230. 
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Józef Piłsudski „filmowy” i w filmie
Z postacią Józefa Piłsudskiego i jego legendą w kinie wiąże się zazwyczaj 

kult romantyzmu. Podkreślić trzeba jednak, że w kontekście sztuki rucho-
mych obrazów pisano raczej o mniej patetycznym jego wariancie, bo o „ro-
mantyzmie strywializowanym”10. Nawet w przypadku jego upolitycznienia, 
tj. dostarczania narodowi symboliki traktowanej jako podstawa edukacji 
obywatelskiej czy zbiorowej („upolitycznienie” i „masowość” to hasła zwią-
zane z tym podejściem)11. W grupie filmów patriotyczno-propagandowych 
znajdowały się takie, w których pewne wydarzenia (niejako w tle) odnosiły 
się do postaci marszałka, np. Dla Ciebie, Polsko w reżyserii Antoniego Bed-
narczyka z 1920 roku i Cud nad Wisłą Ryszarda Bolesławskiego z roku 192112. 
W pierwszym wykorzystano zdjęcia dokumentalne z przyjazdu Piłsudskiego 
do Warszawy po odzyskaniu Wilna. W drugim wręczenie naczelnemu wo-
dzowi buławy marszałka13.

Mitologia Piłsudskiego powróciła wraz z legendą Wernyhory, którego 
postać miała być aluzją do niego (zob. Wesele Andrzeja Wajdy, dokument 
Pan Dziad z lirą z 1972 roku w reżyserii Sławomira Idziaka i Andrzeja 
Kotkowskiego)14. Postać marszałka pojawia się także w Śmierci prezydenta 
Jerzego Kawalerowicza o Gabrielu Narutowiczu z 1977 roku. W roli Piłsud-
skiego wystąpił Jerzy Duszyński15. W 1980 roku (premiera 1981) Bolesław 
Poręba zrobił natomiast film Polonia Restituta na temat odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Tadeusz Lubelski sugeruje pomniejszenie 
w nim roli głównego bohatera w związku z ówczesną sytuacją polityczną16. 
Paradoksalnie o negatywnych stereotypach dotyczących np. wizerunku 
Józefa Piłsudskiego pisał Wojciech Otto w kontekście serialu telewizyjnego 
Drogi i bezdroża II Rzeczypospolitej Andrzeja Chiczewskiego17. Z kolei au-
tor dokumentu dla telewizji BBC In Solidarity. A Year in the Political Life of 
New Poland (W Solidarności. Rok z życia politycznego nowej Polski, 1991) 
Bolesław Sulik – zdaniem Mirosława Przylipiaka – porównuje Wałęsę do 
Piłsudskiego (ale bynajmniej nie w celach apoteozy tego pierwszego), gdyż 
obydwaj walczyli o demokrację, obydwaj też, zniecierpliwieni demokracją, 
wystąpili przeciw niej18.

Wróćmy jednak do początków kina. Z książki Małgorzaty Hendrykow-
skiej Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944) dowiadujemy 
się, że Marian Fuks zarejestrował na zdjęciach filmowych przyjazd Józefa 
Piłsudskiego do Warszawy już w 1916 roku (źródła historyczne wskazują 
rok 1915)19. Zatytułował je Wjazd brygadiera Piłsudskiego do Warszawy. 
Materiał składał się z następujących obrazów: uroczyste oczekiwanie przed 
dworcem, owacje kwiatowe, wyprzężenie koni i powóz brygadiera ciągnięty 
przez młodzież, Piłsudskiego pieszo otoczonego tłumem na Marszałkowskiej, 
na rogu Królewskiej i placu Saskim, owacje przed hotelem Bruhlowskim i en-
tuzjastyczne wywołanie Piłsudskiego na balkon20. Sfilmowano także dzień 
10 Por. T. Lubelski: Nasze kino nieme. Romantyzm strywializowany (w:) tegoż: Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, 

konteksty. Katowice 2009, s. 45. Zob. też T. Lubelski, Film historyczno-patriotyczny, dz. cyt., ss. 80-86. Ponadto na 
temat Marszałka pisali: A. Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1990; A. Madej: Kino, władza, publiczność. 
Kinematografia polska w latach 1944-1949. Bielsko-Biała 2002; R. Marszałek: Filmowa pophistoria. Kraków 1984. 

11 T. Lubelski: Nasze kino..., dz. cyt., s. 45. 
12 Porównaj też dokument montażowy Cud nad Wisłą Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego z 2005 roku. 
13 Tamże, s. 48. Na uwagę zasługuje też film Rok 1863 (adaptacja Wiernej rzeki Żeromskiego) w reżyserii Edwarda 

Puchalskiego (1922). Film kończy (apoteoza, zgodnie z ówczesną konwencją) scena zbiorowa przedstawiająca Marszałka 
odbierającego defiladę na placu Saskim (s. 51). 

14 Zob. T. Lubelski Kino Młodej Kultury i kino świadomości historycznej, dz. cyt., s. 330. 
15 Tamże, s. 422. 
16 Tamże, s. 425. 
17 W. Otto: Powtórka z historii. Nobilitacja tematu (w:) Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014). Red. 

M. Hendrykowska. Poznań 2015, s. 190. 
18 M. Przylipiak: Dokument polski lat 90., (w:) Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), dz. cyt., s. 511. 
19 M. Hendrykowska: Wielka wojna fotografowana i filmowana (w:) Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944). 

Poznań 2015, s. 63. Por. też W. Jędrzejewicz i J. Cisek: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 2: 1916-1920. 
Kraków-Łomianki 2006, ss. 32-33. 

20 M. Hendrykowskia: Wielka wojna..., dz. cyt., s. 64. 
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14 listopada, w którym nastąpiło samorozwiązanie Rady Regencyjnej i prze-
kazanie przed Radę zwierzchniej władzy państwowej Naczelnemu Dowódcy 
Wojska Polskiego Józefowi Piłsudskiemu, a także powierzenie (przez Piłsud-
skiego) misji sformowania rządu Ignacemu Daszyńskiemu21. Postać marszałka 
pojawia się też w montażowym dokumencie z 1928 roku Polonia Restituta, 
który został zrealizowany na dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. 
Lakonicznie rzecz ujmując: jest to obraz ludzi oczekujących na przyjazd Jó-
zefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego22. Niemniej najistotniejsze filmy 
dokumentalne z początku kina, w których pojawia się postać marszałka, to 
Polonia Restituta 1918-1920, Odzyskanie niepodległości Polski (1918-1928). 
Wielka epopeja wojny i pokoju oraz film z 1928 roku 10 lat Rzeczypospolitej 
1918-192823.

Piłsudski pozostawał gwiazdą dokumentów przez wiele lat24. Małgorzata 
Hendrykowska zauważyła, że jednym z najistotniejszych elementów budo-
wania wizerunku silnej Polski był stale obecny i podsycany propagandowo 
kult Marszałka Piłsudskiego. Jego filmową kulminację stanowiły podniosłe 
uroczystości pogrzebowe w maju 1935 roku. Obok niego funkcjonował też kult 
legionów – na ekranie najczęściej obecny w postaci filmowych relacji z kolej-
nych marszów szlakiem legionów, zjazdów i uroczystości legionowych, a także 
21 Tamże, s. 69. 
22 Tamże, ss. 85-86. 
23 M. Hendrykowskia: Trzy filmy. Dokument filmowy w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości (w:) Historia polskiego 

filmu dokumentalnego (1896-1944), dz. cyt., ss. 109-121. 
24 Tamże, s. 140. 

Polonia Restituta (1980). Źródło: Filmoteka Narodowa
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(zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego) kult wojska25. Za życia marszałka – w 1935 
roku – powstał fabularyzowany (inscenizowany) dokument na temat zdoby-
wania i budowania polskiej niepodległości od rewolucji 1905 roku do czasów 
współczesnych w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego Sztandar Wolności. Epopea 
czynu polskiego odtworzona z ocalałych autentycznych filmów, zebranych 
i opracowanych przez firmę „Falanga”26. Produkcję tę otwiera napis: Film ten 
jest dokumentem historycznym, wierną odbitką wziętą wprost z archiwów, 
ciepłą jeszcze od krwi i czynu. (...) Cel walki zawsze był ten sam, poczet ludzi 
ten sam, zmniejszony jedynie o liczne mogiły żołnierskie. A na przedzie za-
wsze ten sam człowiek w szarym mundurze, o brwiach zmarszczonych wielką 
troską, o orlich oczach w daleką przyszłość zapatrzony27. Za granicą Sztandar 
Wolności pokazywany był jako Marszałek Piłsudski, był rodzajem hagiogra-
fii tego bohatera z wykorzystaniem zachowanych zdjęć dokumentalnych28. 
Hendrykowska pisała, że kilka tygodni po pierwszym pokazie „Sztandaru 
Wolności” zmarł Józef Piłsudski. Kraj okrył się żałobą. Nie wypadało w tym 
momencie pisać o filmie Ordyńskiego źle. Zresztą niemal natychmiast ten film 
został przysłonięty innym filmem dokumentalnym – relacją z uroczystości 
pogrzebowych Marszałka29.

Chodzi o dokument Pogrzeb Marszałka zrealizowany przez grupę zdję-
ciową, m.in. Jana Skarbka-Malczewskiego i amerykańskiego operatora po-
chodzenia łotewskiego Johna Doreda (Janis Doreds)30. Film prezentowano 
bezpłatnie w maju 1935 roku najpierw w Warszawie, następnie w całym kra-
ju. Został przygotowany w pośpiechu, dlatego po premierze31, jak i obecnie, 
był i jest odbierany ambiwalentnie. Hendrykowska zauważyła na przykład, 
że ze względu na brak napisów i komentarza w tym dokumencie dla publicz-
25 M. Hendrykowskia: Wokół kultu Marszałka (w:) Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), dz. cyt., s. 223. 
26 Tamże, s. 224. 
27 Tamże, s. 224. Dokument montażowy złożony z aktualności filmowych i zdjęć fotograficznych z elementami inscenizacji 

o życiu i dziele Józefa Piłsudskiego. Walki o niepodległość od roku 1905 do czasów współczesnych i tworzenie państwowości 
polskiej z podkreśleniem roli Józefa Piłsudskiego i jego Legionów. Ordyński wykorzystał szereg materiałów dokumentalnych 
z lat dwudziestych, m.in. wymarsz Legionów z Krakowa, sprowadzenie zwłok żołnierzy poległych pod Rokitną itp. (Tamże, 
s. 571). Zob. też http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=429437 (dostęp: 6 VII 2017). 

28 Tamże, s. 231. 
29 Tamże, s. 232. 
30 Tamże, s. 233. 
31 Zob. m.in. S. Zahorska: Pogrzeb Józefa Piłsudskiego na ekranie, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 23, s. 12. 

Polonia Restituta (1980). Źródło: Filmoteka Narodowa
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ności na prowincji czy za granicą owa mocarstwowość Polski (...) mogła być 
nieczytelna32. Ostatecznie Hendrykowska konkluduje: Po śmierci Marszałka 
jego kult utrzymywano, m.in. poprzez nadawanie nazw i imion wielkim inwe-
stycjom, np. polskiemu transatlantykowi „Piłsudski”, placom, głównym ulicom 
wielkich miast, szkołom, uczelniom, bibliotekom itp. Jednocześnie po roku 1936 
znaczną część tego kultu zaczęła przejmować armia i marszałek Rydz-Śmigły33.

Oto przykładowe polskie filmy (i materiały zdjęciowe) dokumentalne na 
temat Józefa Piłsudskiego34:
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w otoczeniu królewskiej rodziny rumuńskiej 

(1922).
Podróż Marszałka Piłsudskiego do Genewy (1927)35.
Pobyt Marszałka Piłsudskiego w Rumunii (1928).
Polonia Restituta (1918-1920) (1928), realizacja Antoni Wawrzyniak i Sta-

nisław Sebel.
Uroczyste obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 marca 1928 

(1928), zdjęcia Jan Skarbek-Malczewski.
Notatnik z życia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 3 aktach, 

film montażowy, pokazywany w Łowiczu w dn. 14-17 marca 1930 roku.
Z życia Marszałka (tytuł zaproponowany przez Małgorzatę Hendrykowską) 

(1930), film montażowy z okazji imienin Piłsudskiego.
Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego (1935), realizacja Szczęsny Mysłowicz.
Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego, realizacja PAT, Zrzeszenie Produ-

centów Filmów Krótkometrażowych, Polski Związek Producentów Fil-
mowych (reportaż dźwiękowy z uroczystości pogrzebowych 12-19 maja 
1935 roku).

Sztandar Wolności (Józef Piłsudski), reż. Ryszard Ordyński, premiera: 18 mar-
ca 1935 roku.

Wisłą na spotkanie M/S Piłsudskiego (1935), realizacja Bohdan i Zbigniew 
Szczepanikowie przy współpracy Tadeusza Kallwejta.

Polska na szlaku Józefa Piłsudskiego, produkcja PAT (reportaż z uroczystości 
25-lecia polskiego czynu zbrojnego, 6 sierpnia 1939 roku).

Józef Piłsudski (film dokumentalny) (1988), realizacja Witold Zadrowski, 
produkcja Video Kontakt (Paryż) (zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.
php?film=4220882).

Szable marszałka Piłsudskiego (1996), reżyseria Zbigniew Wawer, komen-
tarz Tadeusz Kondracki, zdjęcia Janusz Szczerek, montaż Marek Wlezień, 
producent Zbigniew Wawer, produkcja Telewizja Polska (Warszawa) (zob. 
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4218471).

Dom w Sulejówku (reportaż) (1998), reżyseria i scenariusz Zofia Kunert, zdję-
cia Jan Muszyński, montaż Zofia Żydaczewska, produkcja Telewizja Polska 
Program I (zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=429667).

Po latach niewoli wstaje Polska... 1914-1918 (film dokumentalny – fabula-
ryzowany) (2008), reżyseria i scenariusz Lucyna Smolińska, zdjęcia Józef 
Romasz, scenografia Tatiana Kwiatkowska, muzyka Aleksander Przybytek, 
montaż Beata Barciś, produkcja Telewizja Polska, obsada aktorska: Mariusz 
Bonaszewski (Józef Piłsudski), Dorota Segda (Maria Dąbrowska), Jacek 
Rozenek (Zdzisław książę Lubomirski), Grzegorz Małecki (narrator) i inni.

Marszałek Józef (film dokumentalny) (2008), realizacja Adam Rogala, lektor 
Jacek Sobieszczański, zdjęcia: Mateusz Kruszelnicki, Olgierd Michalak, 
Andrzej Czerwiak, Piotr Grawender, montaż Ryszard Lenartowicz, pro-
dukcja TVN dla TVN Discovery Historia.

32 Tamże, s. 235. 
33 Tamże. 
34 Zob. m.in. M. Hendrykowska: Katalog dokumentów filmowych zrealizowanych w latach 1895/1896-1944 (wybór) (w:) 

tejże: Historia filmu dokumentalnego (1896-1944). Poznań 2015. 
35 W tym samym roku też relacja filmowa z podróży marszałka na Litwę.
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W walce nie ulegnę! (film dokumentalny) (2016), reżyseria i scenariusz Piotr 
Mielech, lektor Mariusz Bonaszewski, Marek Bocianiak, zdjęcia Andrzej 
Warchoł, muzyka Piotr Surmacz, produkcja Fundacja Via Veritatis dla TVP.
Od pewnego momentu postać Józefa Piłsudskiego zaczęto prezentować 

także w filmach fabularnych (w tym również telewizyjnych) oraz w spekta-
klach Teatru Telewizji. Nie zawsze takie produkcje były udane. Na pewno 
jednak warto je wskazać i o nich pamiętać. Pierwszą fabułą, która niestety 
się nie zachowała, była Miłość przez ogień i krew (tytuł alternatywny: Miłość 
przez ogień i śmierć) z roku 1924 (premiera: 23 kwietnia 1924 roku) w reży-
serii Jana Kucharskiego. Według opisu film przedstawiał zdarzenia z wojny 
polsko-radzieckiej, akcja toczyła się w styczniu 1920 roku. Głównymi posta-
ciami dramatu byli m.in. Piłsudski, Witos i Lenin. Na tle wydarzeń historycz-
nych rozwijała się opowieść o bezrękim muzyku – inwalidzie, który chce zabić 
niewierną dziewczynę i swego rywala, ale w ostatnim momencie przekonuje 
się, że jego prawdziwym przeznaczeniem jest siostra sanitariuszka36. Cztery 
lata później, w 1928 roku, zrealizowano Komendanta – „opowieść o dziejach 
Legionów i życiu Józefa Piłsudskiego” w reżyserii Henryka Bigoszta. Film 
ten znany jest też tylko z opisów37.

Po tych dwóch próbach przedstawienia życia i działalności Józefa Piłsud-
skiego twórcy fabuł przez wiele lat nie podejmowali już tego tematu. Postać 
marszałka pojawiła się jednak w znanej szerszej publiczności i nagrodzonej 
m.in. w Gdańsku, Warszawie i Berlinie Śmierci prezydenta z 1977 roku 
(premiera: 10 października 1977 roku) w reżyserii Jerzego Kawalerowicza38. 

36 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=22238 (dostęp: 6.06.2017). 
37 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=22294 (jw.)
38 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=12480 (jw.).

Śmierć prezydenta (1977). Źródło: Filmoteka Narodowa
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Film ów ukazuje przede wszystkim dzieje wyboru Gabriela Narutowicza 
(Zdzisław Mrożewski) na pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej oraz 
okoliczności, które doprowadziły do jego tragicznego zgonu. Piłsudski (Jerzy 
Duszyński) to bohater drugoplanowy, ustępujący naczelnik państwa.

W 1980 roku Ryszard Filipski zrealizował Zamach stanu (premiera: 
6 kwietnia 1981 roku)39. Film opowiada m.in. o manifestacji oficerów pod 
przewodem gen. Gustawa Orlicz-Dreszera domagających się w 1925 roku 
powrotu Piłsudskiego do czynnego życia politycznego i o dalszych losach 
marszałka, aż do tzw. procesu brzeskiego (w Warszawie 26 października 1931 
roku). W tym samym niemal czasie powstała Polonia Restituta (premiera: 
18 maja 1981 roku) Bohdana Poręby, z Januszem Zakrzeńskim w roli Józefa 
Piłsudskiego. Akcja filmu rozgrywa się między utworzeniem w Krakowie 
w 1914 roku Legionów przez Józefa Piłsudskiego a wydarzeniami związany-
mi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, odnosząc się także do dys-
kusji prowadzonych podczas konferencji pokojowej w Wersalu i podjętych 
tam decyzji40. W 1983 roku miał premierę siedmioodcinkowy serial Polonia 
Restituta w reżyserii Bohdana Poręby, powstały na bazie wersji pełnometra-
żowej tego filmu41.

W tym samym roku – 14 października – wyemitowano również po raz 
pierwszy spektakl telewizyjny Polski listopad (zrealizowany m.in. przez 
Stanisława Zajączkowskiego)42. W 1983 roku powstał też serial fabularny 
Zamach stanu w reżyserii Ryszarda Filipskiego. Tytuły kolejnych odcinków 
to: Bunt, Z rozkazu komendanta, Dyktatura, Siła ponad prawem, Zmierzch. 
Przedstawiono w nich wydarzenia związane z Piłsudskim, które rozgrywały 
się w latach 1925-193143.

Do tego tematu powrócono w 1988 roku w telewizyjnym filmie Rzeczpo-
spolitej dni pierwsze (premiera: 20 stycznia 1989 roku) w reżyserii Romana 
Wionczka. Opowiada on o odzyskaniu niepodległości Polski i formowaniu 
się pierwszego rządu. Projekt okazał się ciekawy z powodu formy zbliżonej 
do paradokumentu i próby ukazania postaci marszałka Józefa Piłsudskiego 
nie tylko jako zręcznego polityka, ale także człowieka prywatnego – męża 
i ojca44.

Na szczególną uwagę zasługuje biograficzny ośmioodcinkowy serial Mar-
szałek Piłsudski z 2001 roku (premiera: 21 października 2001 roku) Andrzeja 
Trzosa-Rastawieckiego. Większość filmów tego reżysera to dokumenty, 
dlatego fabularyzowana wersja życia marszałka została utrzymana w kon-
wencji paradokumentu i reportażu. Twórca serialu starannie przygotowywał 
się do jego realizacji. Poszczególne części filmu w założeniu miały tworzyć 
kronikę życia Piłsudskiego. W postać młodego marszałka wcielił się Mariusz 
Bonaszewski, a starego – Zbigniew Zapasiewicz. Sceny zrealizowane współ-
cześnie sąsiadują z autentycznymi materiałami archiwalnymi. Serial ma 
formę rozbudowanej retrospekcji. Dziennikarz (w tej roli Marek Kondrat) 
przeprowadza ze starym mężem stanu obszerny wywiad. W czasie wielo-
godzinnej rozmowy Piłsudski wspomina swe życie i działalność polityczną. 
Poszczególne części opowiadają o wydarzeniach z lat 1887-1935, czyli aż do 
śmierci głównego bohatera.

Jeżeli chodzi o filmy fabularne o charakterze popularyzatorskim, a więc 
dostępne szerszej publiczności, opowiadające o czasach, w których działał 
Piłsudski, to warto pamiętać o superprodukcji 1920 Bitwa Warszawska 
(premiera: 30 września 2011 roku) w reżyserii Jerzego Hoffmana z Danie-

39 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=12939 (jw.). Por. też serial fabularny z 1985 roku Zamach stanu 
Ryszarda Filipskiego.

40 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=12994 (jw.). 
41 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=123991 (jw.).
42 Pierwowzór Polski listopad Franciszek Ziejka (zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=523321, jw.). 
43 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=124008 (jw.). 
44 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=123360 (jw.).
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lem Olbrychskim w roli marszałka45. Na marginesie można wspomnieć 
także o  spektaklu telewizyjnym Chryje z Polską, czyli rzecz o Stanisławie 
Wyspiańskim z 2007 roku (premiera: 12 listopada 2007 roku) autorstwa 
Macieja Wojtyszki i w jego reżyserii, z Mariuszem Bonaszewskim w roli 
Stanisława Wyspiańskiego i Robertem Gonerą jako Józefem Piłsudskim. 
W 2008 roku w Sopocie (Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 
Polskiej „Dwa Teatry”) Wojtyszko otrzymał nagrodę za „oryginalny polski 
tekst dramatyczny”46. Na 14 grudnia 2017 roku planowana jest natomiast 
premiera spektaklu Marszałek Krzysztofa Langa o mniej znanych faktach 
z życia Józefa Piłsudskiego (w tej roli Mariusz Bonaszewski). Czas pokaże, 
jaki będzie jego odbiór, a więc i zainteresowanie tym tematem współcześnie47.

Przeszłość pomaga nam w budowaniu tożsamości osobistej i wspólno-
towej. To pamięć, dzięki której odbieramy życie jako pewien ciąg zdarzeń. 
Wybieramy z niej głównie wydarzenia najbardziej doniosłe w skutkach, 
a  więc takie, które odcisnęły piętno na dużej grupie ludzi albo których 
wpływ ujawniał się przez wiele lat. Kiedy odnosimy je do współczesności, 
zazwyczaj zależy nam na ich upamiętnieniu, zrozumieniu, przeciwdziałaniu 
powtórzeniom błędów (chodzi o zdarzenia z przeszłości o wymiarze trau-
matycznym) itp.

Powtórzenia, powroty, następstwa jakichś zdarzeń z przeszłości otwierają 
płaszczyznę refleksji, która umożliwia dokonanie podsumowania, a więc 
diagnozowanie przyczyn ich zaistnienia, jak i prognozowanie dalszych 
konsekwencji. Płaszczyzną, która stwarza warunki dla takich działań, jest 
z jednej strony nauka, a z drugiej sztuka, także filmowa. Ponadto zgodnie 
z twierdzeniem Leszka Kołakowskiego sztuka jest sposobem wybaczania 
światu jego zła i chaosu, (...) sztuka musi odsłonić w świecie to, czego nie ma 
w jego widokach naocznych, mianowicie utajony urok jego brzydoty, niejawną 
karłowatość jego wdzięków, śmieszność jego wzniosłości, mizerię przepychu 
45 Zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1226037. Por. też serial z 2010 roku w reżyserii Macieja Migasa (http://

www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1226131, jw.). 
46 To autorska opowieść o spotkaniu Józefa Piłsudskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego, które mogło 

odbyć się w pracowni Wyspiańskiego w Krakowie w 1905 roku, u schyłku życia tego ostatniego. 
47 Z kolei w 2018 roku zapowiadana jest premiera historycznej superprodukcji Dariusza Gajewskiego Legiony – opowieści 

o Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego (w tej roli Jan Frycz). Fabuła ma skupiać się na latach 1914-1916 oraz wyda-
rzeniach z listopada 1918 roku (zob. http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1243751, jw.). 

Marszałek Piłsudski (2001). Źródło: teleman.pl
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i drogocenność, słowem odsłaniać wszystkie sekretne włókna, wokół których 
obrastają empiryczne jakości i które czynią te jakości cząstkami naszego 
upadku lub naszej dumy48. W przypadku filmów o Piłsudskim ważna jest 
pamięć o nietuzinkowym człowieku, który swoim życiem wpłynął na losy 
całego narodu i kraju.

Iwona Grodź

48 L. Kołakowski: Obecność mitu. Warszawa 2003, s. 37. 

Marszałek Piłsudski (2001). Źródło: tvp.pl

Medal – Józef Piłsudski 
Marszałek / Męstwem 

Żołnierza – Wysiłkiem 
Narodu – Geniuszem 

Wodza, 1930 r.,  
brąz, 55 mm.  

Ze zbiorów Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie.
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AGATA KUSTO

Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie, jeśli to, co jest piękne, 
co odpowiada głębokiej potrzebie duszy, ma jakiś wpływ, 
to pieśń żołnierska jest tem wielkiem, trwałem ogniwem, 
które zapewnia życie Legjonom, dopóki istnieje żołnierz 
polski1.

Z historii pieśni polskiej
Według Mieczysława Tomaszewskiego główną ideą pieśni jest wyrażanie uczuć, 

jest to liryczne wyznanie mówiące o „spotkaniu, rozstaniu, rozpaczy, rozczaro-
waniu, smutku, samotności, nadziei, tęsknocie, ale też o ekstazie, namiętności, 
euforii”, w którym „podmiot rozmawia ze sobą lub zwraca się do drugiej osoby”2. 
Ten dominujący subiektywizm i koncentracja na zindywidualizowanej ekspresji 
charakteryzują kanoniczne rozumienie pieśni tworzonej w XIX wieku. Jednak-
że, inaczej niż w romantyzmie niemieckim, dla Polski był to czas powstawania 
pieśni powszechnej, użytecznej, patriotyczno-religijnej, opiewającej bohaterów. 
Tomaszewski nazywa wiek XIX „wiekiem uniesień” i wyodrębnia w rozwoju 
pieśni pięć faz, z których „szczytowo-romantyczna” przypada na lata 1836-1865, 
następna „późnoromantyczna” – trwa do roku 1896, zaś fazę pieśni „postroman-
tycznej” datuje do roku 19183. Podział ten wynika przede wszystkim z charakteru 
tekstów poetyckich, choć stosuje się także podział w zakresie stylu. Styl „wysoki” 
reprezentowany jest przez pieśni elitarne przeznaczone dla salonów i estrady 
koncertowej oraz pieśni egalitarne, tworzone z myślą o wykonywaniu w dwor-
kach i mieszczańskich domach. Za przynależne do stylu „niskiego” – uznaje się 
pieśni powszechne i ludowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że sam wielki znawca 
pieśni romantycznej zauważa mieszanie się tych dwóch stylów, czego wyrazem 
są opracowania na artystycznym poziomie4.

Jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku w zasadzie była to twórczość amator-
ska, często przez badaczy dość wysoko oceniana. Tak było w przypadku Śpiewów 
historycznych Jana Ursyna Niemcewicza, które napisane w latach 1808-1810 na 
1 Fragment z przemówienia wygłoszonego przez Józefa Piłsudskiego 5 sierpnia 1923 r. i 12 sierpnia 1928 r.(w:) Józef 

Piłsudski i jego legiony w muzyce i pieśni, „Monografie Muzyczne”, t. 11, pod red. Mateusza Glińskiego, nakładem 
miesięcznika „Muzyka”, Warszawa 1935, s. 8.

2 Irena Poniatowska: Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, (w:) Historia muzyki polskiej. Romantyzm, część 
druga A, pod red. Stefana Sutkowskiego, Warszawa 2010, s. 163.

3 M. Tomaszewski: Pieśń polska „wieku uniesień”. Rekonesans, (w:) Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy 
XIX wieku, red. Wojciech Nowik, Warszawa 2006, ss. 47, 59-60.

4 Poniatowska podaje przykłady wydawnictw śpiewnikowych takich kompozytorów, jak Stanisław Moniuszko, Ignacy 
M. Komorowski, Aleksander Zarzycki, Ignacy Krzyżanowski, Antoni Kocipiński; zob. I. Poniatowska, op. cit., s. 165.
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zamówienie Towarzystwa Przyjaciół Nauk miały pełnić przede wszystkim funkcję 
dydaktyczną. Śpiewy ciszyły się dużą popularnością i krążyły nawet w odpisach 
rękopiśmiennych. Nietrudno sobie wyobrazić ich dalszy los. Jeszcze przed po-
wstaniem listopadowym zostały wycofane z bibliotek, a po 1830 roku podlegały 
kolejnym represjom. Żadna z pieśni nie przetrwała w pamięci zbiorowej, może 
z wyjątkiem średniowiecznej Bogurodzicy otwierającej ten zbiór. Amatorski 
charakter, jaki przybrała pieśń solowa w XIX wieku, wynikał z jej społecznej roli. 
Miała być wykonywana nie na scenach operowych, a w domach przez amatorów. 
To tłumaczy jej prostą formę, czasem graniczącą z prymitywizmem.

Już od końca XVIII wieku ukształtował się nurt polskiej pieśni popularnej 
nawiązujący do muzyki ludowej w kontekście aktualnej po utracie niepodległości 
idei narodowej. Stąd w ówczesnych pieśniach częste rytmy krakowiaka, mazurka 
oraz budowa zwrotkowa. W nurcie kompozytorskim „wysokim” przełomu do-
konał Fryderyk Chopin, choć wpływ ten ogranicza się do muzyki fortepianowej. 
Jego twórczość pieśniowa, poza nielicznymi wyjątkami, także nawiązuje do nurtu 
popularnego. Jeszcze w pierwszych dziesiątkach XIX wieku mieszczaństwo, jako 
główny odbiorca sztuki, oczekiwało repertuaru prostego i łatwego. Przesiąknięty 
zabarwieniem narodowym polski romantyzm nabrał innego kolorytu dopiero 
za sprawą Stanisława Moniuszki. Kompozytor ten, zafascynowany początkowo 
postępowym nurtem pieśni europejskiej, stopniowo przyjmuje koncepcję zbio-
rów pieśni przeznaczonych dla amatorów, wykonujących muzykę dla własnych 
potrzeb. Efektem tego pomysłu stały się Śpiewniki domowe, które w porównaniu 
z ówcześnie powstającymi wykazywały znacznie wyższy poziom artystyczny. Ci, 
którzy podążali za potrzebą tworzenia, z reguły włączali się w nurt twórczości 
amatorskiej. Włodzimierz Poźniak nadaje tym pieśniom określenie „maso-
wych” , gdyż z dzisiejszego punktu widzenia zwykle związane były tematycznie 
z wydarzeniami politycznymi i osiągały ponadprzeciętną popularność w całym 
społeczeństwie5. 

Kompozytorzy doby Moniuszki nie wnieśli do pieśni solowej szczególnych 
rozwiązań, ale ich twórczość stanowi istotny etap w kształtowaniu się nurtu 
popularnoartystycznego. Ten znamienny proces dostrzegają w Historii muzyki 
polskiej Chomińscy, podkreślając znaczenie zjawiska folkloryzacji twórczości 
kompozytorskiej dla zachowania żywotności repertuaru. Dzięki szerokiej spo-
łecznej akceptacji wybranych utworów następowała selekcja materiału i zrów-
nanie rangi kompozytorów wybitnych z drugorzędnymi6. W tekstach badaczy 
tego okresu spotkać można określenia dotyczące zapożyczeń stylu biedermeier 
lub stylu biesiadnego (Ledertafelstil)7 realizujących najprostsze założenia kom-
pozytorskie, z pewną dozą sentymentalizmu. W stylu biesiadnym sięgano także 
do rodzimego folkloru miejskiego. 

Popularność tych gatunków pieśniowych utrzymywała się przez cały XIX wiek, 
a także długo w wieku XX, aż do pojawienia się kategorii „przeboju” charaktery-
stycznego dla kultury masowej.

Pieśni legionowe i problem autorstwa
W obszernym kanonie pieśni patriotycznych znajdują się pieśni różnorodnie 

klasyfikowane. W kilku zbiorach wydanych po roku 1989 znajdziemy cały wa-
chlarz utworów, od popularnych przez biesiadne po artystyczne pieśni kompono-
wane. Zamieszczone w opisach pieśni informacje pochodzą zasadniczo z czterech 
źródeł, którymi są współcześnie wydane zbiory: Wacława Panka Polski śpiewnik 
narodowy, Zbigniewa Adriańskiego Złota księga pieśni polskich, Marii Wacholc 

5 Włodzimierz Poźniak: Pieśń solowa po Moniuszce, (w:) Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. 2, Od Oświecenia do 
Młodej Polski, Kraków 1966, s. 356.

6 Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki polskiej, cz. II, Kraków 1996, s. 60. 
7 Por. Chomińscy, op. cit., s. 59.
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Polski śpiewnik narodowy i Śpiewnik pieśni patriotycznych z opisami pieśni opra-
cowanymi przez Grzegorza Nowika8.

Dla potrzeb niniejszego szkicu wybrano łącznie 16 pieśni9, z których część 
ma odniesienie w najobszerniejszym zbiorze pieśni ludowych z Lubelszczyzny, 
zwanym „Lubelskiem”10.

Pierwszą grupę stanowią te pieśni, których autorstwo tekstu i melodii jest udo-
kumentowane. Są to: Legiony to żołnierska nuta („My, Pierwsza Brygada”, „Marsz 
Pierwszej Brygady” „Pierwsza Brygada”), Hej, strzelcy wraz („Marsz strzelców”, 
„Pieśń strzelców”, „Hej, bracia wraz”), Rozkwitały pąki białych róż („Białe róże”), 
Maszerują strzelcy, maszerują („Piechota”), Naprzód, drużyno strzelecka („Hymn 
strzelecki”) i Ej, dziewczyno, ej, niebogo („Maki” lub „Przekorna dziewczyna”).

Najobszerniejszego opracowania, jak dotychczas, doczekała się uznana za naj-
słynniejszą pieśń Legiony to żołnierska nuta. Studium jej genezy i przemian opu-
blikował na łamach „Pamiętnika Literackiego” Andrzej Romanowski11. Jak podaje 
Adriański słowa pieśni napisali Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Hałaciński 
do melodii Przejście przez Morze Czerwone. Istniały dwie wersje jej powstania. 
Pierwsza, że pieśń ułożył żołnierz I Brygady Tadeusz Biernacki w pociągu wio-
zącym internowanych legionistów z Modlina do obozu w Szczypiornie. Druga, 
że autorem jest Hałaciński – legionista, późniejszy literat i podpułkownik WP, 
zamordowany w Katyniu. Miał napisać tę pieśń we wrześniu 1917 roku i zapre-
zentować ją publicznie w Terlago pod Trydentem. W 1939 roku Wojskowe Biuro 
Historyczne uznało tę pieśń za twór wspólny, przy czym Hałacińskiemu przypi-
suje się 3 pierwsze zwrotki, a Biernackiemu sześć kolejnych. Prawdopodobnie też 
w II Brygadzie Legionów śpiewano już wcześniej Legiony to są Termopile – tekst 
nieznanych autorów12. Być może utwór ten był pierwowzorem Pierwszej Brygady. 
Początkowo uważano, że melodia zapożyczona została z operetki Błękitni huzarzy; 
według innej wersji (za L. Mazanem) wykorzystano tu marsz rosyjski Przejście 
przez Morze Czerwone13, znany od 1914 roku w Kielcach pod nazwą Marsz nr 10 
i grany przez stacjonujący tam pułk piechoty. Później grywała go orkiestra OSP 
w Kielcach (także na powitanie Piłsudskiego w 1914 roku). I tak pieśń rosyjska 
stała się legionową melodią14. Po raz pierwszy całą pieśń, tekst i melodię opubli-
kowano w Warszawie w 1921 roku nakładem B. Rudzkiego z tytułem My, pierwsza 
brygada. Piosenka żołnierska w układzie M. Kozar-Słobódzkiego15.

Hej, strzelcy wraz to marsz napisany w 1862 roku przez Władysława Ludwika 
Anczyca (słowa i muzyka) w atmosferze poprzedzającej wybuch powstania 
styczniowego. Jest on autorem czterech zwrotek, z których tylko pierwsza dziś 
jest wykonywana, zaś kolejne dopisał w 1883 roku Kazimierz Andrzej Czyżowski. 
Pieśń stała się hymnem polskich organizacji wojskowych: Związku Strzeleckiego 
i Drużyn Strzeleckich oraz legionistów podczas I wojny światowej. Aktualnie jest 
pieśnią Związku Strzeleckiego, młodzieżowej organizacji paramilitarnej16.

Pierwowzór tekstu Rozkwitały pąki białych róż powstał w Makowie Podha-
lańskim w listopadzie 1914 roku, gdzie kwaterowała I Brygada Legionistów. 
Napisał go Jan Emil Lankau, poeta i historyk. Za melodię posłużył czardasz 
8 Zbigniew Adriański: Złota księga pieśni polskich. Pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa 1997; Wacław Panek: Polski śpiew-

nik narodowy, Poznań 1996; Śpiewnik polski. Wybór pieśni i komentarze Maria Wacholc, Warszawa 1991; Śpiewnik pieśni 
patriotycznych. Opracowanie komentarza do pieśni Grzegorz Nowik, Warszawa 2015. [www.polskieradio.pl] dostęp 
20.09.2017 [PDF].

9 Ze względu na zmienność tytułów poszczególnych pieśni przyjęto identyfikację na podstawie incipitu.
10 Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 2011.
11 Andrzej Romanowski: „My, Pierwsza Brygada”. Powstanie pieśni – przemiany – recepcja społeczna, „Pamiętnik Literacki” 

1988 nr 79, z. 2, ss. 267-296.
12 Według Romanowskiego autorem pierwowzoru był prawdopodobnie Ludwik Hawalewicz, lwowski poeta. Tekst podlegał 

kolejnym przeróbkom, być może Józefa Mączki, Bolesława Pochmarskiego, Karola Ziarskiego; por. Romanowski, op. 
cit., s. 273.

13 Romanowski pisze o innych hipotetycznych odniesieniach badanej melodii. W tym czasie grywano podobne marsze 
o tytułach Walecznym za ojczyznę lub Za ojczyznę lub wspomniany Przejście przez Morze Czerwone czy wreszcie brano 
pod uwagę pruski, berliński lub austriacki marsz wojskowy Die blauen Husaren. Por. Romanowski, op. cit., ss. 267-271.

14 Adriański, op. cit., ss. 238-240.
15 Panek, op. cit., ss. 228-230.
16 Nowik, op. cit., ss. 15-16.
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Może pszczółka zaniesie ci to, com napisała serca mego krwią. Później nową wersję 
tekstu napisał Kazimierz Wroczyński, a muzykę skomponował oficer WP, M. Ko-
zar-Słobódzki. Do zwrotek obu autorów dopisywano dalsze, ich twórcy nie są 
znani.17 Adriański znajduje w treści tej pieśni nawiązanie do popularnego wątku 
o Jasieńku, który nie wrócił z wojny, i uznaje tekst Wroczyńskiego za literackie 
opracowanie motywu ludowego do komponowanej muzyki18.

Kolejne pieśni, w przypadku których znamy autorstwo słów i melodii to: 
Maszerują strzelcy, maszerują i Naprzód, drużyno strzelecka. Pierwsza jest lepiej 
znana – powstała ok. 1918 roku, melodię i słowa do niej napisał oficer Legionów 
Polskich, dowódca 291 Pułku Piechoty, literat i kompozytor Leon Łuskino. Maria 
Wacholc podaje, że według niektórych źródeł także on napisał słowa, choć za 
twórcę tekstu uważa się również Bolesława Lubicz-Zahorskiego19. Po raz pierw-
szy opublikowano ją w Ostrowie w Wojskowym śpiewniku żołnierza polskiego 
w 1929 roku20. Druga – Naprzód, drużyno strzelecka – powstała w 1912 roku jako 
przeróbka rosyjskiej pieśni rewolucyjnej z 1905 roku Smielo druzja, nie tieriaj-
tie... Jej geneza wiąże się z działalnością Polskich Drużyn Strzeleckich z terenu 
zaboru austriackiego; śpiewana była także w innych pokrewnych organizacjach, 
jak Związek Strzelecki i Towarzystwo „Strzelec”21. Ostatnia z omawianych w tej 
grupie to pieśń Ej, dziewczyno, ej, niebogo. Autorem słów jest Kornel Makuszyń-
ski, a muzyki Stanisław Niewiadomski. Pieśń powstała w pierwszych miesiącach 
niepodległości.

Wszystkie wymienione wyżej pieśni cechuje stylistyka marszowa i podniosły 
charakter. Zasadniczo w recepcji ludowej zachowany jest zarówno rytm punkto-
wany w melodii, jak i oddany wiernie tekst w zapamiętanych strofach. W Lubel-
skiem zamieszczono dwie spośród powyższych pieśni: Rozkwitały pęki białych róż 
(nr 2451) oraz Hej, strzelcy, wraz, nad nami orzeł biały (nr 2542). Obie śpiewane 
przez Teresę Sołtys (ur. 1923) z Zemborzyc (gm. Konopnica).22

Drugą grupę pieśni legionowych stanowią te, w przypadku których możemy 
mówić o ustalonym autorstwie tekstu, zaś melodia ma pochodzenie ludowe. 
Są to: O mój rozmarynie („Rozmaryn”, „Pieśń o rozmarynie”), Raduje się serce 
(„Pierwsza Kadrowa”, „Marsz Pierwszej Kompanii Kadrowej”, „Kadrówka”), 
Przybyli ułani pod okienko („Piosenka czwartego szwadronu”), Jedzie, jedzie 
na Kasztance („Pieśń o Wodzu miłym”, „Pieśń o Piłsudskim”, „Hej, miły wodzu 
mój”), Warczą karabiny („Po Kętach”), Hej, od Krakowa jadę („Pieśń o Belinie”, 
„Piosenka ułanów Beliny”). Nie o wszystkich pieśniach wiemy równie dużo, ale 
także ich korelacje z istniejącymi melodiami stanowią ciekawy wątek do badań 
nad wariabilnością i wymiennością melodii w polskich pieśniach ludowych 
i artystycznych. 

O mój rozmarynie według Wacława Panka wykazuje ludowe pochodzenie, zaś 
Maria Wacholc datuje melodię na XVII wiek23. Kolejne zwrotki dopisał hrabia 
Denhoff-Czarnocki, a dalsze powstawały w 4. Pułku Piechoty Legionów. Pier-
wowzorem była prawdopodobnie pieśń znana z czasów kampanii napoleońskiej 
Koło ogródeczka woda ciekła24. Po raz pierwszy opublikowana została w 1915 
roku w zbiorze Żołnierskie piosenki obozowe Adama Zagórskiego. Motyw „Pójdę 
do dziewczyny, pójdę do jedynej” odnajduje Panek w osiemnastowiecznej pieśni 
żołnierskiej Pożegnanie (Oblekę mundur, srebrne ostrogi, szablę przypaszę)25. Pieśń 

17 Panek, op. cit., s. 238.
18 Autor podaje inne pieśni wykorzystujące ten wątek: A na tej łące i Hej, minęły moje dni; zob.: Adriański, op. cit., 

ss. 236-237.
19 Wacholc, op. cit,. ss. 111-112.
20 Panek, op. cit., s. 232.
21 Wacholc, op. cit., ss. 94-95.
22 Zob. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały,  t. 4,  Lubelskie,  cz.  3, Pieśni i teksty sytuacyjne, pod. red. 

J. Bartmińskiego, Lublin 2011.
23 Wacholc, op. cit., ss. 96-97.
24 Nowik, op. cit., ss. 17-18.
25 Panek, op. cit., s. 222.
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Raduje się serce, raduje się dusza powstała na początku sierpnia 1914 roku. Kom-
pania Kadrowa na rozkaz Piłsudskiego ruszyła z Krakowa pod dowództwem por. 
Tadeusza Kasprzyckiego do Michałowic, gdzie obaliła pierwsze rosyjskie słupy 
graniczne i pomaszerowała dalej na Kielce. Później przekształciła się w 1 Pułk 
Strzelców, a następnie w I Brygadę Legionów Polskich26. Posłużono się melodią 
ludową Siwa gąska, siwa, po dunaju pływa. Na tę nutę śpiewano też: Siwa gąska 
siwa , hej po Wiśle pływa, powiedzże mi luba, kto u ciebie bywa. Kilka pierwszych 
zwrotek napisał strzelec Kompanii Kadrowej Tadeusz Oster-Ostrowski i zaśpiewał 
ją na pierwszym postoju kompanii pod Krakowem. W Michałowicach śpiewano 
ją już chórem. Kolejne dwie zwrotki w czasie marszu do Kielc dopisał Wacław 
Kazimierz Graba-Łęcki (właść. Wacław Rettinger), a autorem ostatniej zwrotki 
(A więc piersi naprzód...) był żołnierz Kadrówki Henryk Dobrowolski, ps. „Sęk”. 
Śpiewano ją także w okresie międzywojennym27. Józef Malec (ur. 1897) z Krzczo-
nowa tak śpiewał 3. i 4. zwrotkę tej pieśni: 

Z Warszawy jidziemy, bo nam bardzo pilno, 
bo chcemy odwiedzić nasze stare Wilno, 
uoj da, uoj da dana, kompanio kochana, 
nie masz to jak piersza, nie. 

Późni jidziem dali, bo droga gotowa, 
ji maszerujemy aż do, do Kijowa, 
uoj da, uoj da dana, kompanio kochana, 
nie masz to jak piersza, nie28.

Kolejna znana pieśń legionowa to Przybyli ułani pod okienko. Powstała ok. 
1915 roku do krakowskiej melodii ludowej. Słowa pierwszych zwrotek ułożył 
dziennikarz i literat, oficer 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich, Feliks Gwiżdż, 
góral z okolic Nowego Targu, późniejszy założyciel Związku Podhalan29. Autor 
miał napisać sześć pierwszych zwrotek, zaś kolejne pozostały anonimowe. Pieśń 
krążyła w wielu wersjach, z różnymi tekstami i pod różnymi tytułami. Jedną z nich 
zatytułowaną Dumna panienka napisał w 1916 roku Bogusław Szui-Skjöldkro-
na30. Bliską zapisom drukowanym wersję pieśni śpiewała wspomniana już Teresa 
Sołtys z Zemborzyc31.

Tekst pieśni Jedzie, jedzie na Kasztance napisał oficer I Brygady, autor pieśni 
żołnierskich, Wacław Biernacki, ps. „Kostek” do melodii ludowej – starej wojsko-
wej piosenki z początku dziewiętnastego wieku32. W 1915 roku opublikowano ją 
w zbiorze Marsz i piosenki Brygady Piłsudskiego. (Notabene – klacz, Kasztankę 
ofiarował Piłsudskiemu w 1914 roku Eustachy Romer w majątku Czaple Małe)33. 
Kolejne dwie pieśni w tej grupie śpiewano na tę samą melodię. Pieśń Warczą 
karabiny powstała na początku 1915 roku podczas odpoczynku 1. Pułku w Kę-
tach. Tekst zaczerpnięty został z wiersza Po Kętach i napisany przez legionistę 
Rajmunda von Scholza, przyjaciela Edwarda Rydza-Śmigłego. Zawierał motyw 
szarego munduru rozpowszechniony później w poezji legionowej. Melodia 
zapożyczona została z popularnej w okolicach Jasła Pieśni krakusa34. Na tę samą 
melodię wykonywano Hej, od Krakowa jadę, pieśń powstałą w oddziale legendar-

26 Por. Nowik, op. cit., ss. 21-22.
27 Panek, op. cit., ss. 217-218.
28 Lubelskie, nr 2555.
29 Panek, op. cit., s. 223.
30 Nowik, op. cit., s. 28.
31 Lubelskie, nr 2466.
32 Jedzie na Kasztance, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki; [www.bibliotekapiosenki.pl], dostęp 12.10.2017.
33 Panek, op. cit. s. 220.
34 Ibidem, s. 219.
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nego rotmistrza Beliny-Prażmowskiego jesienią 1914 roku. Słowa ułożył Paweł 
Wójcikowski. Istnieje także inna wersja tekstu autorstwa Edwarda Słońskiego35.

Trzecia grupa pieśni to utwory o nieustalonym autorstwie tekstu, do melodii 
ludowej lub także anonimowej. To zbiór najsilniej uludowiony, funkcjonujący 
w zróżnicowanych melodycznie i tekstowo wariantach. W niniejszym artykule 
ten rodzaj repertuaru jest tylko skromnie zasygnalizowany. Jego analiza wymaga 
bowiem pogłębionej refleksji etnomuzykologicznej i hymnologicznej oraz nie-
zbędnych zapisów nutowych. Reprezentatywne dla tego nurtu są pieśni: Hej, hej 
ułani, malowane dzieci („Malowane dzieci”, „Ułani, ułani”), Wojenko, wojenko, 
cóżeś ty za pani oraz Hej, tam pod lasem.

Autorzy pieśni Hej, hej ułani, malowane dzieci nie są znani, a za melodię po-
służył twórcom mazurek, znany wśród żołnierzy i ludności cywilnej pod koniec 
I wojny światowej. Nowik pisze, że pieśń ta przez cały XIX wiek pojawiała się 
w różnych wariantach tekstowych i melodycznych, ale szczególną popularnością 
cieszyła się w latach wojny 1917-1918 w Legionach i polskich formacjach wojsko-
wych w Rosji36. Wacław Panek podaje, że wątki tekstowe mają swoje odniesienia 
do innej pieśni, Nie wierz dziewczyno, co ci ułan gada, zamieszczonej w zbiorze 
Wacława z Olecka Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego (1833)37 oraz w zbio-
rze Żegoty Paulego Pieśni ludu polskiego w Galicji (1838), gdzie tenże umieszcza 
utwór zaczynający się od słów: Ułani, ułani, malowane dzieci, siadzie na konika, 
kieby ptasek leci. Analogie tekstowe są widoczne dla autora Polskiego śpiewnika 
narodowego także w tekście pieśni Hej, jedzie hułan, jedzie, przytoczonej przez 
Zygmunta Glogera w zbiorze Skarbiec strzechy naszej (1894) – dodać należy, że 
z muzycznym opracowaniem Piotra Maszyńskiego38. W lubelskim zbiorze pieśń 
ta śpiewana jest w uładzonym wariancie melodycznym obejmującym dwie zwrot-
ki oryginalnego tekstu39 przez Jana Dyrka (ur. 1895) z Tuchań (gm. Dubienka).

Kolejna pieśń, której szczególne rozpowszechnienie nastąpiło pod koniec woj-
ny, to Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani. Oparta jest na śląskiej pieśni ludowej, 
ale jej pierwowzoru melodycznego można doszukać się w pieśni O, przyszło mi, 
przyszło, znanej w I poł. XIX w., a zanotowanej w powiecie raciborskim i opu-
blikowanej przez Juliusza Rogera w 1863 roku40. Znalazły się też tam dwie inne: 
Wojacy, wojacy, cóz pięknie trąbicie i Wojacy, wojacy, którzy wojujecie. Inny pier-
wowzór zaproponował Aleksander Słapa w antologii Polska pieśń ludowa o wojnie 
i żołnierzu (1916), odwołując się do pieśni Wojenka, wojenka, to se piękna pani. 
W okresie międzywojennym te rozbieżne ustalenia stały się powodem sporu. 
Adam Kowalski na łamach miesięcznika „Muzyka” w 1935 roku stwierdził, że 
pieśń ta po prostu narodziła się na Śląsku w roku 1915. Po raz pierwszy opubli-
kował ją Bogusław Szul w zbiorze Piosenki leguna tułacza z 1919 roku41. Pieśń 
ta, powszechnie znana na Lubelszczyźnie, ma swoje wykonywane w zgodzie 
z oryginałem wersje zanotowane w Zemborzycach42 (z bogatego pakietu pieśni 
patriotycznych Teresy Sołtys), w Giełczwi i Górkach. Pozostałe trzy pieśni od-
dają specyfikę polskich pieśni patriotycznych, w tym przypadku – legionowych, 
tworzonych na kanwie repertuaru ludowego lub nim inspirowanych. Jak ustala 
Wacław Panek, anonimowa pieśń Hej, tam pod lasem śpiewana była do melodii 
najprawdopodobniej ludowego pochodzenia. Powstała jako pieśń legionowa, po-

35 Adriański, op. cit., s. 234; Śpiewka oddziału Beliny, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki; [www.bibliotekapiosenki.pl], 
dostęp 12.10.2017.

36 Nowik, op. cit., s. 8.
37 W zbiorze Wacława z Oleska pieśń zamieszczona jest bez zapisu nutowego, choć zbiór ten takowe posiada i jest zgodny 

z powszechną praktyką wydawania w owym czasie pieśni ludowych przez literatów i amatorów bez przygotowania mu-
zycznego. Sporządzenie zapisów nutowych, zwykle stylizowanych, powierzano znanym kompozytorom. Karol Lipiński 
wielokrotnie współpracował przy tego rodzaju opracowaniach; por. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Z muzyką 
instrumentowaną przez Karola Lipińskiego. Zebrał i wydał Wacław z Olecka, Nakładem Franciszka Pillera, Lwów 1833.

38 Panek, op. cit., s. 231.
39 Por. Nowik, op. cit., s. 8. i Lubelskie, nr 2476.
40 Juliusz Roger, Pieśni ludu polskiego na Górnym Śląsku z muzyką, Wrocław 1863.
41 Panek, op. cit., s. 224.
42 Lubelskie, nr 2442 i warianty.
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tem, po roku 1918, przeszła do obiegu powszechnego. Obecnie odnotować można 
wiele wersji tekstu i melodii dostosowywanych, jak to ma miejsce w przypadku 
ludowego repertuaru nieobrzędowego, do nowych okoliczności43.

Rzec można, że pieśni tego rodzaju przechodziły przeobrażenia charaktery-
styczne dla dzieł, które dzięki niegasnącemu społecznemu zapotrzebowaniu 
zachowują ciągle sporą żywotność, mimo błyskawicznego tempa zmian we 
współczesnym świecie.

Agata Kusto

43 Zjawisko aktualizowania tekstów pieśni, zob. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Kolędy aktualizowane, (w:) Polska pieśń 
i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, cz. 1, Pieśni i obrzędy doroczne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011, 
ss. 192-206.

Wykonany w 1937 r. model pomnika Józefa Piłsudskiego autorstwa Jana Raszki 
(rzeźbiarza, legionisty i zarazem przyjaciela marszałka),  

który zrealizowano dopiero w 2001 r. w Lublinie.
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MARIA TOMUŁOWICZ

Te wspomnienia dedykuję
mojej kochanej wnuczce

Natalii Tomułowicz

Ojciec
Wacław Kowalski herbu Korab urodził się w Warszawie 16 września 1893 

roku jako syn Józefa Kowalskiego i Teodory Kowalskiej z Czechowskich. Po 
ukończeniu całkowitego kursu nauk w Szkole Handlowej Siedmioklasowej 
Zgromadzenia Kupców w Warszawie, do której wstąpił 1 września 1911 
i uczęszczał do 18 czerwca 1914 roku, otrzymał świadectwo opatrzone pie-
częcią szkoły i właściwemi (pisownia oryginalna) podpisami. Świadectwo 
to jest na papierze czerpanym w czterech językach: polskim, francuskim, 
niemieckim i rosyjskim. W roku 1924 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego w Warszawie, otrzymując tytuł magistra praw. Odbył apli-
kację sądową wpierw w Prokuratorii Generalnej RP, następnie przy Sądzie 
Okręgowym w Suwałkach. Po złożeniu w 1928 roku egzaminu sędziow-
skiego był sędzią pokoju I Okręgu Suwałkach w latach 1928-1929. W roku 
1929 został mianowany na stanowisko podprokuratora Sądu Okręgowego 
w Siedlcach. Pracował tam do końca 1931 roku. Po czym przeszedł na służbę 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, pracując kolejno na 
stanowiskach przewodniczącego Wydziału Powiatowego Starosty Wileń-
skiego w okresie 1932-1935/1936, przewodniczącego Wydziału Powiatowego 
Starosty Szczuczyńskiego w roku 1936 oraz w okresie 1937/1938 do września 
1939 roku na stanowisku wicewojewody nowogródzkiego i pełnomocnika 
rządu do spraw granicznych między Polską i Rosją.

Opisując ścieżkę zawodową mego ojca, korzystam z informacji pozosta-
wionych przez ludzi dobrej woli i tych, co nie bali się złożyć oświadczenia, 
zaświadczenia, zeznania bądź co bądź dotyczącego człowieka będącego 
„wrogiem” Polski Ludowej. 

Przytoczę pismo Prokuratury Powiatowej w Szczytnie z 10 marca 1957 
roku nr Ko.155/57: W związku z ujawnieniem przez Obywatela faktu zataje-
nia stopnia oficerskiego i działalności międzywojennej uprzejmie komunikuję, 
że podane fakty nie stanowią przestępstwa w rozumieniu obowiązujących 
przepisów karnych. Odnośnie zaś stopnia oficerskiego to rejestracja jego jest 
nieaktualna wobec przekroczenia granicy wieku. Prokurator Powiatowy Cze-
sław Siwicki.
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Wymienię tylko kilka nazwisk, niech zostaną ku pamięci: Jan Sekita – 
prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Adam Zdrojewski – inżynier, Jadwiga 
Dagieł – pracownik umysłowy, Stanisław Flis – lekarz, M. Góral – prezes 
Sądu Powiatowego w Suwałkach, Robert Krukowski – przewodniczący 
Wydziału Hipotecznego w Suwałkach.

Mój ojciec, ukształtowany przez dom rodzinny i lata pracy na odpowie-
dzialnych państwowych stanowiskach, był człowiekiem niezwykle pracowi-
tym, mądrym, odpowiedzialnym za rodzinę, powierzone mu zadania i los 
ojczyzny.

Mając za sobą lata okupacji i po wojnie ciągłe odwiedziny dwóch panów 
w szarych kapeluszach, szarych długich paltach (jak dziś pamiętam), stoją-
cych w drzwiach i czekających na ojca, nie mówił nam o swym życiu, bał 
się, by nie spotkało nas nic złego ze strony tych panów. Moja wiedza w tym 
zakresie jest mała.

Rodzina
Będąc starostą wileńskim, na jednym ze spotkań towarzyskich poznał moją 

mamę Jadwigę Adamajtis, aplikantkę adwokacką w kancelarii mecenasa 
Zygmunta Jasińskiego. Czy się od razu zakochał – myślę, że tak.

Mama, nieskora do tej znajomości, uciekała, chowała się nawet do szafy. 
Była skromną prawniczką u progu kariery. Tak, kariery, albowiem była pięk-
ną kobietą, a Pan Bóg wyposażył ją nie tylko w urodę, ale też w mądrość, 
dobroć, pamięć niezwykłą, fotograficzną, poza tym była krasomówczynią. 
Ucztę dla ucha stanowiło uczestniczenie w rozprawie, w której oskarżał 
prokurator Jerzy Zajączkowski, a obrońcą była moja mama. Dziś już takich 
prawników nie ma.

W końcu pan starosta i pani mecenas wzięli ślub w Wilnie w kościele 
Świętego Piotra i Pawła – myślę, że były to lata 1932-1933, albowiem w le-
gitymacji adwokackiej nr 3818 z 10 lipca 1934 roku wydanej przez Radę 
Adwokacką Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie wpisane jest nazwisko 
Kowalska, imię Jadwiga.

Starosta wileński 
Wacław Kowalski  

z żoną Jadwigą  
z domu Adamajtis  

(zdjęcie ślubne).
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Urodziło im się dwoje dzieci: Maria Teresa Danuta i Lech Kazimierz – też 
prawnicy.

Czas z marszałkiem Józefem Piłsudskim
Ojciec mój służył w Wojsku Polskim od listopada 1919 do 1928 roku (ze-

znanie dra Stanisława Flisa). Brał udział w bitwie w 1920 roku jako dowódca 
kompanii karabinów maszynowych w stopniu porucznika WP 201 pp. Szedł 
ramię w ramię z komendantem, jak mówił, bić Moskali.

Ojciec, jako starosta wileński, wraz z rodziną mieszkał oczywiście w Wilnie 
przy ul. Adama Mickiewicza. Tam częstym gościem był marszałek Józef Pił-
sudski. Nie tylko prowadzili rozmowy, pogawędki, ale też spożywali smako-
łyki przygotowane przez naszą gosposię. Mówiło się w domu, że komendant 
potrafił sam pójść do kuchni i nałożyć sobie na talerz to, co mu smakowało. 
Mówiło się, że tym daniem były w szczególności kołduny.

Rodzice z marszałkiem wyjeżdżali poza miasto, wszak okolice były piękne, 
a Wilia rzeką rodzimą, bliską, kochaną.

Dość często razem udawali się na wypoczynek do Druskiennik. Istniało 
zdjęcie, na którym dwaj panowie i moja mama stoją na moście w tej urokliwej 
miejscowości.

Tak wyglądały kontakty prywatne. Natomiast spotkania z marszałkiem 
z  tytułu pełnienia przez ojca funkcji państwowych dotyczyły reprezento-
wania mieszkańców w związku z różnymi zdarzeniami, jak uroczystości 
kościelne czy państwowe.

Były w domu zdjęcia i dzieła Piłsudskiego, ale zostały spalone, by nie dać 
powodu do przesłuchań i tortur przedstawicielom władzy ludowej. Tak, 
ojciec był torturowany w Olsztynie na ulicy Stalina 44 (obecnie Dąbrowsz-
czaków) w budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa (teraz mieści 
się tam sąd).

Wojna
W czasie pełnienia przez ojca funkcji wicewojewody nowogródzkiego 

rodzice kupili dworek wraz z ziemią w Krzywonogach, gm. Wsielub, woj. 
nowogródzkie.

Był koniec sierpnia 1939 roku, szłam z rodzicami przez nasz las, nad 
głowami korony wysokich drzew, słońce, tata trzymał mnie za rękę, mama 
niosła brata. Byliśmy szczęśliwi, weseli, bezpieczni.
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Podjechał „gazik”, wysiadł żołnierz, zasalutował, tata nas ucałował, wsiadł 
i odjechał. Spotkaliśmy się po kilku latach w Puszczy Knyszyńskiej. Czemu 
tam?

Gdy wróciłyśmy z mamą do domu w Nowogródku, wieczorem przyszedł 
Żyd i powiedział mamie, że jesteśmy na liście i że jutro rano transportem 
zostaniemy wywiezieni na Sybir.

Cóż było robić? Uciekać!
Mama i babcia Józefa Adamajtis wzięły mnie i brata i to, co mogły unieść, 

i w drogę do Białegostoku. Mama i babcia nie miały ważnych dokumentów, 
więc musieliśmy się ukrywać. Oczywiście mama była więziona zarówno 
przez Niemców, jak i Rosjan. Mną i bratem opiekowało się wówczas pod-
ziemie białostockie.

Pewnego dnia przybłąkał się do nas czarny kot, mama powiedziała, że 
będzie wielka radość albo wielki smutek. Odnalazł nas tata.

Losy ojca po rozstaniu
Ojciec zgłosił się do Dowództwa Wojska Polskiego i razem z rządem 

uciekał do Rumunii. Na moście w Zaleszczykach zostali złapani i osadzeni. 
Po jakimś czasie byli eskortowani do wagonów. W trakcie tej wędrówki pod 
karabinami ojciec został uderzony i tak mocno popchnięty, że wpadł do rowu 
z wodą (czy to była ingerencja anioła?).

Po jakimś czasie ojciec nas odnalazł, jak ta wędrówka wyglądała, nie wiem.
Koniec końców umieszczeni zostaliśmy przez podziemie białostockie 

w ziemiance.

Koniec wojny i po wojnie
Wozem drabiniastym zaprzężonym w krowę, którą ojciec zamienił na 

szkapę, zmierzaliśmy w kierunku Warszawy.
Potem Olsztyn, jeszcze z wojskami radzieckimi, pożary, napady, epidemie, 

groza.
Mieszkanie ul. Dworcowa 10 (obecnie Partyzantów).
Dawni znajomi sędziowie, adwokaci, prokuratorzy aktorzy i zwykli ludzie, 

których los rzucił na Ziemie Odzyskane. Ludzie, którzy na kolanach wróci-
liby do Wilna (tak mówiła moja mama).
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Ojciec otrzymał pracę w charakterze inspektora finansowo-gospodarczego 
w Oddziale Pełnomocnika Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do 
Akcji Siewnej na województwo olsztyńskie.

Przyjechała do Olsztyna też palestra wileńska, znajomi mamy: adwokat 
Zbigniew Jasiński, adwokat Włodzimierz Majewski, sędziowie Stejman, 
Stefan Karbowski, Julian Sekita, prokuratorzy Jerzy Zajączkowski i Zygmunt 
Kałapski, notariusze Adam Jundziłł i Józef Dembiński-Pióro i inni, pamięć 
zawodzi.

Zaczęli mamę namawiać, by otworzyła kancelarię adwokacką (w czasie 
ciągłych aresztowań w trakcie wojny mama obiecała sobie, że już nigdy nie 
będzie adwokatem). Stało się inaczej.

Jak podaje Czesław Browiński w książce pod tytułem Olsztyn 1945-1970 
(Olsztyn 1974, s. 40): w roku 1945 kancelarie adwokackie otworzyli: Zbigniew 
Jasiński, Jan Leszczyński, Jadwiga Kowalska i Włodzimierz Majewski. I dalej: 
przy ul. Bartosza Głowackiego zabudowanej tylko po stronie parzystej stały 
wille odrestaurowane przez prywatnych użytkowników. W jednej z nich (nr 
18 – przypis M. T.) mieszkał adwokat Kowalski, były starosta powiatowy z Lidy 
(s. 76). Nie wiem, skąd autor miał takie wiadomości.

W kancelarii mamy pracował ojciec, który 29 lutego 1948 roku został wpi-
sany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Toruniu z siedzibą 
w Olsztynie pod patronatem adwokata Jadwigi Kowalskiej w Olsztynie. Do-
kument podpisał dziekan adwokat dr Ignacy Dziedzic. Po 1957 roku ojciec 
wykonywał zawód radcy prawnego. Zmarł 19 lutego 1971 roku w wyniku 
potrącenia przez wojskowy samochód dostawczy; po sprawie ślad zaginął. 
Pochowany jest w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Poprzecznej w Olsztynie.

Maria Tomułowicz z Kowalskich herbu Korab

Zamość 17.10.1922 r. Fot. ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
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JOANNA DRZAZGA

Gdy młoda działaczka Organizacji Bojowej PPS Aleksandra Szczerbińska po-
znała Józefa Piłsudskiego w 1906 roku, był on już w środowisku konspiracyjnym 
człowiekiem legendą. Jakie były pierwsze wrażenia Aleksandry z tego spotkania, 
możemy się dowiedzieć z napisanych przez nią po latach Wspomnień: Żywo stoi 
mi w pamięci ten obraz, gdy w wiosenne popołudnie staliśmy wśród kilku karabi-
nów, między koszami z browningami, mauzerami i z amunicją, a ja myślałam, że 
oto widzę człowieka, którego Syberia złamać nie zdołała.

Fizycznie i psychicznie był to człowiek zdrowy, w odróżnieniu od jakże wielu 
tych, którzy wrócili z zesłania z piętnem klęski. Nie było w nim ani zgorzknienia, 
ani rezygnacji. W następnym momencie odczułam na sobie wpływ jego osobowości, 
jakąś siłę niezwykłą, nieokreślony magnetyzm, którym promieniował przez całe 
życie, naginając do siebie ludzi nawet wbrew ich woli1.

Szczerbińska wspomina także: Do Zakopanego jechałam w jednym przedziale 
z Piłsudskim. W czasie podróży miałam możność zrewidowania swego wrażenia 
z pierwszego spotkania. Przede wszystkim wydał mi się o wiele młodszy, niż począt-
kowo przypuszczałam. (...) G d y  ś m i a ł  s i ę ,  c o  z d a r z a ł o  s i ę  c z ę s t o , 
s ł y c h a ć  b y ł o  g ł o s  c z ł o w i e k a  m ł o d e g o .  O k a z a ł  s i ę  o  w i e l e 
w e s e l s z y m  i  b a r d z i e j  i n t e r e s u j ą c y m  t o w a r z y s z e m  p o d r ó ż y, 
n i ż  p r z y p u s z c z a ł a m  (wyr. – J. D.). Co dziwniejsze, nie było w nim ani 
śladu fanatyzmu. Rozmawiał nie jak większość towarzyszy wyłącznie na tematy 
związane z partią i polityką, ale o wszystkim, co mu przyszło na myśl2. Kiedy we 
wspomnianym przedziale Piłsudski zaczął opowiadać o wspaniałych widokach 
gór syberyjskich, Aleksandra zauważyła: Gdy mówił, twarz jego promieniała 
zachwytem. Jaki kontrast, pomyślałam sobie, między tym człowiekiem a innymi 
Sybirakami, których znałam, rozpamiętującymi jedynie swoje cierpienia, ale nigdy 
piękno, które ich otaczało3.

Można by sądzić, że młodziutka Szczerbińska, przyszła żona Piłsudskiego, ide-
alizowała go zarówno wówczas, gdy go poznała i gdy zrobił na niej tak ogromne 
wrażenie, jak i później, kiedy spisywała swe wspomnienia. (A może też i on bar-
dziej niż zwykle starał się w kontaktach z uroczą towarzyszką.) Jednak charaktery-
zując swe pierwsze spostrzeżenia, Aleksandra nie mija się zbytnio z tym, co pisały 
o Piłsudskim inne, nie tylko przychylne mu osoby, a nawet w skondensowanej 
1 A. Piłsudska: Wspomnienia. Warszawa 2004, s. 79.
2 Tamże, s. 80.
3 Tamże, s. 81.
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formie wymienia jedne z jego ważniejszych cech. Należą do nich: wrażliwość na 
piękno, trudny do złamania charakter, ogromna charyzma i wreszcie – bardzo 
ważna i łącząca się z poprzednimi właściwość – poczucie humoru.

To właśnie poczucie humoru sprawiało, że Piłsudski potrafił dostrzegać ko-
mizm nawet w bardzo groźnych sytuacjach (na przykład podczas manewrów 
wojennych czy akcji konspiracyjnych) i – również dzięki odczuwanej i wspomi-
nanej przez wielu charyzmie – zjednywać sobie ludzi. I to do tego stopnia, że byli 
gotowi skoczyć za nim w ogień – wcale nie w przenośni.

Skoro zaczęłam od opinii na temat Piłsudskiego wyrażonej przez kobietę, to od 
razu dodam, że Aleksandra nie była jedyną przedstawicielką płci pięknej, którą 
marszałek oczarował i która w swych wspomnieniach podkreślała jego dowcip. 
Oto co na ten temat pisała Zofia Nałkowska, mająca okazję poznać Piłsudskiego 
znacznie później niż Aleksandra, wtedy gdy był on już postacią legendarną: 
Z przyjemnością i podziwem patrzyłam na tego człowieka, nie doznając żadnego 
zawodu. J e s t  t a k  o b d a r z o n y  p r z e z  n a t u r ę  w e  w s z e l k i  u r o k 
c z ł o w i e c z y  –  t a l e n t ,  z a p a ł ,  d o w c i p ,  ż y w o ś ć  i  w d z i ę k  (wyr. – 
J. D.). Wadą jego, o której przedtem wiedziałam, jest to, że nie nadaje się do żadnej 
wymiany, że jest człowiekiem monologu, że interlokutor jest mu czymś zupełnie 
obojętnym. Zapytanie, a nawet powiedzenie przerzuca go tylko na inny tor, na 
inny temat, ale w niczym nie zmienia stanu rzeczy. Zresztą to nie jest wadą (...), to 
bowiem wystarczanie sobie, zupełna niezależność od audytorium4.

O tej, niełatwo orzec: wadzie czy zalecie, jaką była „samowystarczalność” Pił-
sudskiego, warto pamiętać, pozwoliła mu ona bowiem przetrwać chwile przymu-
sowego odosobnienia, na przykład gdy był więziony w Magdeburgu. Marszałek 
zresztą nieraz z własnej woli wybierał samotność – pod koniec życia nazywano 
go „samotnikiem z GISZ”.

Zanim Piłsudski wywarł tak ogromne wrażenie na wspomnianych wyżej pa-
niach, oczarował – na początku swej działalności w PPS – Marię Juszkiewiczową 
zwaną „Piękną Panią”. I uczynił to – jak twierdzi Bohdan Urbankowski, autor 
dzieła Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg – za sprawą między innymi surrealistycz-
nego poczucia humoru (sic!). Gwoli ścisłości odnotować też należy to, co wszyscy 
znający biografię marszałka wiedzą: Piłsudski zdobył względy „Pięknej Pani”, 
konkurując o nie przez jakiś czas z Romanem Dmowskim. Zacytujmy Bohdana 
Urbankowskiego: Szczupły, mimo warunków konspiracyjnych zawsze wytwornie 
ubrany, czarujący w rozmowie, o b d a r z o n y  n i e c o  s u r r e a l i s t y c z n y m 
p o c z u c i e m  h u m o r u  (wyr. – J. D.) Piłsudski dość łatwo odniósł zwycięstwo 
nad nudnawym rywalem, który otrzymawszy doktorat za pracę pt. „Przyczynek do 
morfologii wymoczków włoskowatych”, sądził, iż to właśnie jest temat najbardziej 
interesujący kobiety5.

Przy słowach o surrealistycznym poczuciu humoru Piłsudskiego Urbankowski 
umieszcza przypis, w którym czytamy: Relacje na ten temat dotyczą niestety póź-
niejszego okresu i ograniczają się do przykładów humoru „praktycznego”, wyliczając 
powiedzonka, których celem było rozładowanie napięcia – np. strachu żołnierzy 
siedzących w okopie. Nie zostały docenione anegdoty, których humor był „sztuką 
dla sztuki”, a które wywodziły się w prostej linii od sarmackich opowiastek księcia 
Radziwiłła „Panie Kochanku”. Cieszyły się one zapewne popularnością w ziemiań-
skich dworach – takich właśnie jak dwór w Zułowie (miejsce, w którym Piłsudski 
urodził się i spędził dzieciństwo – przyp. J. D.). Ulubioną anegdotą Piłsudskiego, 
jeszcze z czasów PPS-owskiej konspiracji była – znana mi z przekazu Kapitana 
Jellenty – „opowieść o wisielcu”, którą przyszły Marszałek opowiadał ewentualnym 
męczennikom Sprawy. Pointą był krótki dialog między powieszonym a katem:

– To ja mam tak wisieć?

4 Z. Nałkowska: Dzienniki, t. 3, 1918-1929. Warszawa 1980, s. 119.
5 B. Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. Poznań 2014, ss. 84-85.
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– To tylko na początku trocha dziwno, potem przywykniesz.
(Kapitan Jellenta opowiadał też inną wersję: trocha kołysze)6.
Szkoda, że nie przetrwały relacje o „surrealistycznych” powiedzonkach mar-

szałka, ale nie trzeba się aż tak martwić – w tym, co Piłsudski napisał, można od-
naleźć elementy owego dowcipu, o którym wspomniał autor Marzyciela i stratega.

*
Nie chciałabym, aby czytelnicy odnieśli wrażenie, że usiłuję marszałka przed-

stawić jako magnetyzującego kobiety bawidamka. Charyzma Piłsudskiego od-
działywała nie tylko na kobiety, ale i na mężczyzn, i to bardzo różnych: na mężów 
stanu, na prostych i wykształconych żołnierzy, na robotników, chłopów i arysto-
kratów, na artystów wreszcie (ci ostatni – na przykład Lechoń czy Tuwim – byli 
autorami świetnych wierszy poświęconych Piłsudskiemu). A wraz z tą charyzmą 
oddziaływał dowcip komendanta, który miał niebagatelne znaczenie w kontak-
tach z ludźmi. Oto wspomnienie, jakie o Piłsudskim zachował z czasów konspi-
racji PPS-owskiej Józef Dąbrowski: Przede wszystkim uderzały jego oczy. Rozumne 
i zarazem pogodne, patrzyły one spod gęstych, zrośniętych, dziś już historycznych 
brwi, osadzone głęboko i badające świat jak gdyby z ukrycia. Mówił „Wiktor” (jeden 
z pseudonimów Piłsudskiego – przyp. J. D.) apodyktycznie i z wielką pewnością 
siebie i swego zdania. C e l o w a ł  p r z y  t y m  d o b o r e m  „ s z l a g w o r t ó w ” , 
b a r d z o  o b r a z o w y c h  i  j ę d r n y c h .  S t y l  m i a ł  ł a d n y  i  c z ę s t o 
w y t w o r n y ;  w  p r y w a t n y c h  z a ś  p o g a w ę d k a c h  j e g o  s e r d e c z n y 
ś m i e c h ,  j a k i m  c o  c h w i l a  w y b u c h a ł ,  d o w c i p y,  s p e c j a l n y  i c h , 
g ę s t o  p r z e t y k a n y  r o s y j s k i m i  c h a r a k t e r y s t y c z n y m i  w y r a ż e -
n i a m i ,  j ę z y k ,  a  p r z y  t y m  p r o s t e  u j m o w a n i e  k a ż d e j  s p r a w y, 
u s p o s a b i a ł y  d o ń  b a r d z o  m i l e  (wyr. – J. D.). Zawsze też w swojej bajecznej 
karierze politycznej, a więc i wtedy, miał on fanatycznych wielbicieli, którzy daliby 
się za niego porąbać, myśleli jego myślami, szli za nim wszędzie, wierzyli weń ślepo 
i tylko jego słuchali7.

Ładny i wytworny styl, na który zwrócił uwagę Józef Dąbrowski (i nie tylko 
on), miał niestety w późniejszych latach zostać zastąpiony – na skutek przykrych 
doświadczeń Piłsudskiego w wymarzonej (ale jakże innej od marzeń) wolnej 
Polsce – stylem niewolnym od inwektyw i wulgaryzmów (choć i ten styl niektórzy 
mogą uznać za rubaszny). Zauważyć jednak należy, że już wtedy, gdy w życiu po-
litycznym marszałek miotał inwektywami, potrafił wznieść się na wyżyny pięknej 
polszczyzny w swoich przemówieniach, jak na przykład w mowie wygłoszonej 
podczas składania prochów Juliusza Słowackiego na Wawelu. Potrafił ponadto – 
również w tym czasie, gdy nie szczędził wulgaryzmów w rozmowach z członkami 
rządu, a nawet w wywiadach, które z nim przeprowadzano – bawić się z własnymi 
i cudzymi dziećmi, dokazywać i broić, jakby wracał do czasów, gdy był nie dyk-
tatorem państwa Józefem, a małym Ziukiem-psotnikiem (jak sam siebie nazwał 
w jednym z listów do Aleksandry Szczerbińskiej) czy Ziukiem-szczęściarzem.

*
Ziuk – tak właśnie nazywano Piłsudskiego w dzieciństwie. Jak powszechnie 

wiadomo, pochodził z kresowej rodziny, w której kultywowano pamięć zrywów 
niepodległościowych i czytano potajemnie literaturę romantyczną. To ukształ-
towało go na całe życie. Już w wolnej Polsce zwierzył się swemu adiutantowi 
Mieczysławowi Lepeckiemu: Mając lat siedem czy dziewięć, postanowiłem sobie, 
że gdy tylko skończę lat 15, a więc osiągnę według mego ówczesnego mniemania 
szczyt dojrzałości, to zrobię powstanie i wypędzę Moskali z Podbrzezia8. Choć to 

6 Tamże, ss. 129-130.
7 Cyt. za D. i T. Nałęcz: Józef Piłsudski – legendy i fakty. Warszawa 1986, ss. 12-13.
8 M. Lepecki: Józef Piłsudski na Syberii. Warszawa 1936, s. 11.
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postanowienie wzbudza uśmiech, prawda jest taka, że Piłsudski – mimo iż nie 
w wieku lat 15, tylko trochę później – zrobił powstanie i wypędził Moskali...

Był uwielbianym i faworyzowanym przez rodzinę dzieckiem, co nie mogło nie 
wzbudzić zazdrości w jego starszym bracie Bronisławie. Z czasów ich dzieciństwa 
pochodzą często cytowane przez biografów zapiski z dziennika Bronisia: Ten Ziuk 
to ma szalone szczęście, wszystko jemu na dobre wychodzi, a wszystko dlatego, że 
siebie stawia na pierwszym planie i że wiele gada (a mało robi), a durni wierzą 
mu i zachwycają się nim...9.

Słowa te są zwykle przypominane dlatego, że Piłsudskiemu szczęście dopisy-
wało także w późniejszych latach – w akcjach konspiracyjnych (zwłaszcza pod 
Bezdanami, kiedy niewiele brakowało, by finał okazał się dla przyszłego marszałka 
tragiczny), na polach bitew, podczas nieudanych prób zamachów na jego życie, 
a także wówczas gdy stał się najważniejszą osobą w państwie.

Piłsudski – już jako owa najważniejsza osoba, którą był niezależnie od tego, 
kto oficjalnie sprawował władzę – dobrze wiedział, że los mu sprzyja, toteż po 
zamordowaniu Gabriela Narutowicza, przybity, miał powiedzieć: Szkoda, że nie 
strzelono do mnie (...). Mnie uratowałoby raz jeszcze moje szczęście, tak jak wiele 
razy w przeszłości10.

Dodajmy, że Piłsudski nie tylko nie bał się zamachów na swoją osobę, ale 
nawet ich oczekiwał. Oto fragment monografii marszałka autorstwa Andrzeja 
Garlickiego: Charakterystyczna też jest relacja Wasilewskiego, który wspomina, 
że w jednej z toczonych (...) rozmów Piłsudski rzekł mu: „Ach, jak by to było do-
brze, gdyby tak bolszewicy urządzili jakiś zamach na mnie, rzucili bombę czy coś 
podobnego...”. I wyjaśnił: „Naturalnie zamach by się nie udał, ale jaki by to efekt 
wywołało za granicą! Od razu musiano by się przekonać, że wszystko, co się mówi 
o bolszewizmie rządu Moraczewskiego jest głupstwem”11. 

Warto odnotować w tym kontekście także nieudaną próbę obalenia rządu, 
którego premierem był wspomniany wyżej Jędrzej Moraczewski. Piłsudski 
sprawował podówczas funkcję naczelnika państwa, a jego zachowanie wobec 
spacyfikowanych konspiratorów może skłaniać do śmiechu: 

Marzenie o zamachu spełniło się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Tyle 
tylko, że nie dokonali go komuniści, lecz endecy. W nocy z 4 na 5 stycznia 1919 r. 
grupa spiskowców podjęła próbę opanowania stolicy. Aresztowała premiera i kilku 
ministrów. Jedna z bojówek chciała zatrzymać samego Piłsudskiego. Buntownicy 
wykazali jednak zadziwiającą nieporadność i pucz został szybko zdławiony. Nie-
udana próba zbrojnego przewrotu skompromitowała obydwie strony. Zarówno 
prawica, jak i lewica w obronie zademonstrowały brak zdecydowania i słabość. Na 
placu boju pozostał zwycięski Piłsudski, silny oddaniem wiernych mu oddziałów 
wojskowych.

Naczelnik nie zaangażował się w popieranie żadnej ze stron. Wprawdzie obez-
władnił zamachowców, ale nie dopuścił do ich ostatecznego pognębienia przez 
władze, odzyskujące animusz po chwilowym zaskoczeniu. Wezwał spiskowców do 
Belwederu, zwymyślał brutalnymi słowami i... zwolnił do domów. Wkrótce zresztą 
rozwinęli kariery w służbie państwowej: pułkownik Marian Januszajtis awansował 
na generała, a książę Eustachy Sapieha mianowany został posłem w Londynie12.

Tę samą sytuację opisał Andrzej Garlicki, tłumacząc zachowanie Piłsudskiego 
przyjętą przez niego taktyką wobec lewicowych i prawicowych ugrupowań poli-
tycznych: Zastanawiająca była reakcja Piłsudskiego. Ograniczył się do wezwania 
zamachowców i zwymyślania ich, zresztą, jak na niego, w formie bardzo łagodnej. 
(...) Śledztwo w sprawie spisku i represjonowanie uczestników zamachu nie było 
9 Fragment szkolnego dziennika Bronisława Piłsudskiego. Oryginał znajduje się w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego 

w Nowym Jorku, cyt. za http://instytutpilsudskiego.eu/konterfekt/ (13.09.2017).
10 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., s. 251.
11 A. Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935. Kraków 2012, s. 312. Garlicki przywołuje fragment książki Leona Wasilewskiego 

Józef Piłsudski jakim go znałem (Warszawa 1935, ss. 158-159).
12 D. i T. Nałęcz: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 177.
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Piłsudskiemu na rękę. O ile (...) nie miałby nic przeciwko nieudanemu zamachowi 
lewicy, o tyle zamach ze strony prawicy jeszcze bardziej potwierdzał przekonanie 
o lewicowości rządu Moraczewskiego i samego Piłsudskiego. Tylko najdalej posu-
nięta łagodność mogła więc przekonać prawicę, że się pomyliła13.

Abstrahując od politycznych rachub, trzeba zauważyć, że Piłsudski potraktował 
zamachowców, jakby byli niesfornymi dziećmi. Były to jednak początki istnie-
nia niepodległej Polski, nie doszło jeszcze do zabójstwa Gabriela Narutowicza 
i innych tragicznych wydarzeń, które uczyniły naczelnika znacznie surowszym 
wobec politycznych wrogów.

Wróćmy jednak do kwestii szczęścia Piłsudskiego. Gdy zesłano go na Syberię, 
mógł powątpiewać w swoją szczęśliwą gwiazdę. Jednak to, co – jak wspominał po 
latach – przytrafiło mu się podczas zesłania, powinno go umocnić w przeświad-
czeniu, że nie wszystko jeszcze stracone: Poszedłem pewnego razu do nędznej jurty, 
w której przebywała Cyganka, trudniąca się wróżbiarstwem, zamawianiem i lecze-
niem. Zachciało się popatrzeć w przyszłość. – Powróż, babo – rzekłem. Cyganka 
nie dała się prosić. Coś tam mruczała, skrzeczała, wreszcie ujęła mnie za rękę. Gdy 
jednak spojrzała na dłoń, twarz jej się wykrzywiła strachem czy też zdziwieniem. 
Krzyknęła tylko: Cariom budziesz! – i uciekła14.

Kolejna znana anegdota o Piłsudskim, której nie sposób tu pominąć, związana 
jest z kartami. Podczas zesłania Piłsudski nauczył się stawiać pasjanse i bardzo 
polubił to zajęcie. Wiele lat po powrocie z Syberii, ale jeszcze przed odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości, przebywał w Zakopanem. Odwiedził go Stefan Że-
romski i miał okazję zobaczyć legendę PPS w kalesonach, ponieważ jedyne swoje 
spodnie Piłsudski oddał do zacerowania. Przyszły marszałek stawiał pasjansa, 
a Żeromskiemu zdradził, że jeśli ten pasjans wyjdzie, to będzie dyktatorem Pol-
ski15. Oczywiście żadne źródła, z których korzystałam, nie ujawniają, czy pasjans 
„wyszedł”.

*
W konspiracyjnym życiu wiele było komicznych sytuacji. Pisze o nich sam 

Piłsudski w Bibule, pisze o nich też Aleksandra Piłsudska we Wspomnieniach, 
piszą o nich wreszcie biografowie Romantyka (jeden z pseudonimów marszałka). 
Aspektów komicznych nie jest pozbawiona na przykład akcja uwalniania Pił-
sudskiego ze szpitala psychiatrycznego, do którego trafił z warszawskiej cytadeli, 
gdzie symulował chorobę psychiczną po wykryciu przez władze carskie tajnej 
drukarni „Robotnika” w łódzkim mieszkaniu jego i Marii Piłsudskiej (wspomnia-
nej wcześniej Juszkiewiczowej). Zabawne są przygody Aleksandry, wtedy jeszcze 
Szczerbińskiej, i innych towarzyszek przy przewożeniu broni i amunicji – ukry-
tych w zakamarkach kobiecych strojów z epoki. Zabawna – zdaniem niektórych 
piszących o Piłsudskim autorów – była nawet słynna akcja w Bezdanach, przez 
niejednego porównywana do „komedii omyłek”. Postanowiłam jednak opowie-
dzieć (słowami Bohdana Urbankowskiego) dzieje tajnej drukarni w Lipniszkach, 
które ilustrują znakomicie, jak w historii rzeczy ogromne uzależnione bywają od 
małych, a wzniosłe od wręcz głupich16.

Prowincjonalna apteka była miejscem bezpiecznym dopóty, dopóki pomagający 
Piłsudskiemu zecer Głowacki nie wdał się w romans z kucharką Parniewskiego 
(kolega Piłsudskiego i aptekarz, oficjalny właściciel apteki na głównej ulicy 
miasteczka, w której umieszczono tajną drukarnię – przyp. J. D.). Ściślej, dopóki 
nie przestał jej obiecywać małżeństwa. Rozwścieczona dziewczyna zaczęła grozić 
donosem, konspiratorzy, by ratować sytuację, namówili ją na spowiedź w Często-
chowie. (...) wtajemniczony w „Sprawę” paulin zaczął dziewczynie tłumaczyć, jakim 

13 A. Garlicki: Józef Piłsudski..., dz. cyt., ss. 312-313.
14 M. Lepecki: Józef Piłsudski na Syberii, dz. cyt., s. 11.
15 S. Koper: Józef Piłsudski. Życie prywatne Marszałka. Warszawa 2013, s. 98.
16 B. Urbankowski: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 81.
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to grzechem wobec Boga jest donosicielstwo, a jaką to zasługą socjalistyczna robota. 
Czy to jednak paulin okazał się niezbyt przekonywający, czy też dziewczyna była 
zbyt napalona na Głowackiego – w każdym razie drukarnię musiano przenieść 
w inne miejsce. (...) Przedostatnim aktem odysei było przewiezienie maszyny z Miru 
do Wilna – dokonał tego Wojciechowski, on też zastąpił zbyt kochliwego zecera i stał 
się głównym pomocnikiem Piłsudskiego. Towarzysz Głowacki został bowiem z pracy 
drukarskiej wyłączony i otrzymał karę partyjną: musiał ożenić się z dziewczyną 
i osiedlić gdzieś w głębi Rosji17.

*
W tytule artykułu nawiązałam do znanego powiedzenia o „żołnierskich sło-

wach”. Powiedzieć coś w żołnierskich słowach, to inaczej powiedzieć coś krótko 
i dosadnie, często nie stroniąc od wulgaryzmów. Piłsudski – zwłaszcza w ostat-
nich latach swego życia, ale nie tylko – używał takich „żołnierskich słów”. Do 
historii – obok wielu innych anegdot z marszałkiem w roli głównej – przeszło 
to, co powiedział po powrocie z Magdeburga do jednego ze swych towarzyszy 
usiłujących stworzyć polski rząd po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Bohdan Urbankowski twierdzi, że nie do końca wiadomo, do kogo właściwie 
zwrócił się Piłsudski, wypowiadając pamiętne słowa, a niektórzy autorzy (na 
przykład Daria i Tomasz Nałęczowie) podają w tym kontekście nazwisko 
Edwarda Rydza-Śmigłego: W niełaskę popadł (...) faktyczny zastępca Piłsudskiego, 
komendant POW i minister spraw wojskowych w gabinecie Daszyńskiego, Edward 
Rydz-Śmigły. Według krążącej w kołach legionowych plotki Piłsudski miał go 
skarcić słowami: „Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić...”. I nie można 
wykluczyć, że tak rzeczywiście skomentował akcję najbliższego współpracownika. 
W chwilach wzburzenia określeń bowiem nie dobierał. A że gruntownie zraził się 
do politycznych umiejętności Śmigłego, świadczy najlepiej fakt, że przez następnych 
lat siedemnaście, aż do swej śmierci, trzymał go z dala od polityki. Tymczasem 
swe niezadowolenie dał mu odczuć w sposób wyjątkowo dotkliwy. Nie tylko nie 
utrzymał go na ministerialnym fotelu, ale nawet nie uznał generalskiego awansu, 
którym Śmigły z nominacji rządowej cieszył się od kilku dni. Nadal tytułował go 
pułkownikiem, co zainteresowany bardzo boleśnie odczuwał, rezygnując na okres 
kilku tygodni w ogóle z posługiwania się jakimkolwiek stopniem18.

Z pojęciem „żołnierskich słów” związane jest ściśle pojęcie „koszarowych 
dowcipów”, czyli dowcipów grubosłownych, niewyszukanych, często obfitujących 
w wulgaryzmy. Sam Piłsudski, choćby w Moich pierwszych bojach, wspomina 
o  „pieprznych dowcipach” żołnierzy, którymi dowodził, a których nazywał 
„swoimi chłopcami”. O tym zresztą, że w czasie „pierwszych bojów” Piłsudskiego, 
gdy walczyła słynna I Brygada, bywało wesoło, doskonale wiadomo. Oddziały 
Piłsudskiego nazywane przecież były „wesołym wojskiem”. W książce Urban-
kowskiego czytamy o kawałach niskiego lotu. Ja jednak przywołam przykład 
bardziej wyrafinowany: Po bitwie odwiedziła legionistów delegacja austriackich 
ułanów – wyrazili wdzięczność i podziw dla polskich umiejętności bojowych. I nie 
tylko bojowych. Jeden z oficerów był zdumiony nie tyle pogromem Rosjan, takie 
rzeczy widział już nieraz, ile wyczynem zgoła dlań niepojętym. „Mieliśmy w okopie 
kasynko – tłumaczył ów oficer – troszkę wina, koniaczku, sardynek... Jak to się stało, 
że przeszliście w kontrataku pędem, nie przystając nawet na chwilę – a wszystko 
to znikło jak kamfora?”19.

Wojna, w której brali udział legioniści Piłsudskiego, niosła nadzieję na wolność 
Polski, a to mogło budzić ich radość. Nie wolno też zapominać, że w oddziałach 
znalazło się wielu uzdolnionych artystów, którzy nie tylko walczyli, ale i psocili 
właśnie, pisali wiersze i piosenki i w ogóle żyli twórczo: Twórczy stosunek do 
17 Tamże, s. 81.
18 D. i T. Nałęcz: Józef Piłsudski..., dz. cyt., 175.
19 B. Urbankowski: Józef Piłsudski..., dz. cyt., ss. 186-187.
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rzeczywistości przejawiał się w każdej dziedzinie: w uprawianiu sztuki i w re-
żyserowaniu dowcipnych wydarzeń, w budowie Legionowa i w pełnym fantazji 
prowadzeniu akcji zbrojnych20.

W Moich pierwszych bojach Piłsudski chętnie opisuje tę pełną fantazji i dowcipu 
atmosferę panującą w jego szeregach. Wspomina też sytuacje konfliktowe, które 
jednak – również za sprawą niewątpliwego poczucia humoru komendanta – mają 
wymiar komiczny: Miałem dwóch nadzwyczajnie skądinąd miłych oficerów, którzy 
odznaczali się niezwykłą czupurnością i skłonnością obrażania innych i łatwością 
obrażania się samym. Lubiłem ich, tak jak zresztą lubiłem całe nasze wojsko – znani 
w pierwszej Brygadzie Belina i Wyrwa. Poszło między nimi w Szczucinie o konia czy 
siodło. (...) W batalionie Wyrwy właśnie zginął koń czy siodło i Wyrwa popędził od 
razu na poszukiwanie zguby nie gdzieindziej, jak do ułanów. Tam spotkał młodego 
oficera ułanów, który nie dopuścił go do oglądania koni i siodeł. Wyrwa – gorączka, 
jak zwykle – naklął, co się zmieści, i groził sprowadzeniem kompanii ze swego ba-
talionu dla zrewidowania ułańskich ruchomości. Belina stanął w obronie ułanów, 
a że również, jak Wyrwa, nie należy do ludzi mało impulsywnych (...), rozmowa 
przybrała pomiędzy przyjaciółmi – bo byli takimi – charakter drażliwy i ostry. Obaj 
stanęli do raportu do mnie ze skargą. Jak dzisiaj, widzę ich obu rozgorączkowa-
nych sporem, gdy weszli do mnie, jak dwa rozsierdzone koguty, gotowe w każdej 
chwili rzucić się na siebie. (...) Śmiech mnie brał pusty, patrząc na ich rozindyczone 
miny, lecz, gdy w obecności mojej dalej spór chcieli prowadzić, rozkrzyczałem się 
na dobre. (...) Sąd wydałem zupełnie salomonowy. Kazałem, mianowicie, owego 
młodego oficera ułanów oddać pod rozkazy Wyrwy do komendy batalionu na 
tyle czasu, aż Wyrwa zda mi raport, że jest z oficera zadowolony. Wiedziałem, że 
złote serce łatwo wzruszającego się Wyrwy jednego dnia nie wytrzyma w gniewie. 
Tegoż wieczora też i Wyrwa meldował mi prośbę, aby ukaranego oficera odesłać 
z powrotem do ułanów21.

Takimi salomonowymi wyrokami, dzieleniem wszystkich trudów frontowych 
ze „swymi chłopcami”, sympatią dla nich i ich wyczynów, szacunkiem dla ich 
zdolności bojowych, wreszcie – swoją słynną charyzmą i poczuciem humoru 
zjednywał sobie komendant żołnierzy, którzy mu ufali, wierzyli i na jego rozkaz 
szli w największy ogień, dokonując cudów waleczności.

*
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku polscy żołnierze, a wraz 

z  nimi sam Piłsudski, również nie stronili od żartów (prawdopodobnie ko-
szarowych także), o czym zaświadcza w swej książce Bohdan Urbankowski. 
18 sierpnia Piłsudski przyjechał na krótko do Warszawy. Wydał nowe rozkazy do 
przegrupowania, stworzył nowe fronty i armie – ale już nie w odwrocie, a w pogoni 
za nieprzyjacielem. (...) Tegoż dnia (18 sierpnia) Piłsudski spotkał generała Wey-
ganda. Na pytanie, co słychać na froncie, opowiedział mu jakiś kawał, podobno 
szczególnie lubiany przez żołnierzy. Potem powrócił na front22. Kilka stron dalej 
Urbankowski pisze, że Weygand ponoć obraził się na taką odpowiedź, dał się 
jednak udobruchać zaproszeniem na obiad do kwatery polowej w Siedlcach. Nie 
zawsze można liczyć na poczucie humoru rozmówcy...

*
O poczuciu humoru Piłsudskiego i jego pogodnym usposobieniu bardzo 

dobrze świadczy stosunek komendanta, a później naczelnika i marszałka, do 
„pierwszego ułana Rzeczypospolitej”, czyli Bolesława Wieniawy-Długoszowskie-
go. Młody lekarz, malarz i tłumacz, wielbiciel życia paryskiej cyganerii, jakim był 
Bolesław Długoszowski, dał się porwać Piłsudskiemu, gdy ten wygłaszał odczyt 

20 Tamże, s. 195.
21 J. Piłsudski: Moje pierwsze boje. Warszawa 1994, ss. 38-39.
22 B. Urbankowski: Józef Piłsudski..., dz. cyt., ss. 352-353.
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w Paryżu (Piłsudski prorokował wówczas – co nie jest, zdaniem m.in. Andrzeja 
Garlickiego i Sławomira Kopra, wcale pewne – że w nadchodzącej wojnie Rosja 
zostanie pokonana przez Niemcy, te zaś ulegną Francji i Anglii). Oczarowany 
magnetyzmem prelegenta Długoszowski w liście do brata napisał: czuję się 
żołnierzem, znalazłem wodza23, i wstąpił do szeregów Strzelca. Został jednym 
z adiutantów Piłsudskiego i jego ulubieńcem. W czasie wojen (I światowej i pol-
sko-bolszewickiej) dał się poznać jako odważny żołnierz.

W czasach powojennych Wieniawa wsławił się jako jeden z najbarwniejszych 
bywalców kawiarni „Pod Pikadorem”, mający swoje miejsce przy stoliku ska-
mandrytów. Wszelkie wybryki adiutanta, a było ich wiele, wzbudzały u mar-
szałka pobłażliwy uśmiech czy – jak pisze Koper – „westchnienie rezygnacji”; 
Długoszowski potrafił Piłsudskiego rozweselić nawet wtedy, gdy nie udawało się 
to nikomu innemu. Jednocześnie jednak naczelnik miał z nim kłopot. W cyto-
wanej tu często biografii pióra Sławomira Kopra można przeczytać, że marszałek 
w towarzystwie Józefa Becka cisnął kiedyś czapką (charakterystyczne zachowanie 
naszego bohatera na pewnym etapie jego życia) i powiedział: Nieszczęście z tym 
Wieniawą! Mógłby być ambasadorem, mężem stanu, a on nic tylko wciąż mnie 
nudzi, że chce szwoleżerami dowodzić!24. Podobno Wieniawa próbował kiedyś 
przekonać swego dowódcę, by ten odbył – wzorem wielu Polaków – pielgrzymkę 
do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Piłsudski, nieodrodne dziecię Kresów, 
odpowiedział, że nie może, bo „Ostrobramska się obrazi”25.

Pisząc o relacjach Piłsudskiego i Wieniawy, napomknęłam o proroctwach mar-
szałka. Myślę, że czytelników zainteresuje także inna jego wypowiedź o podobnym 
charakterze, dotycząca tym razem roli Polski w rozgrywkach międzynarodowych:

P o w t a r z a ł e m  n i e r a z ,  l e c z  j a k o  d o w c i p (podkr. D. T. N.), że Rosja 
zostanie naprzód pobita przez państwa centralne, następnie zaś one same będą 
zwyciężone przez Ententę. 

Sytuację po wojnie malowałem w ten sposób: trzy duże olbrzymy, rzygające krwią, 
chore na dyzenterię, skurczone w stanie agonii, a malutki Polaczek kręci się wkoło 
nich, prosząc uniżenie o miejsce dla siebie.

Porównywałem nasze zadanie do wyścigów. Rumaki pędzą do mety, my zaś jako 
mucha usadowiliśmy się na uchu jednego z nich. W chwili zbliżenia do startu mucha 
odlatuje z wyczerpanego rumaka i staje pierwsza u celownika26.

Jak widać, Piłsudski potrafił żartować również w odniesieniu do spraw śmier-
telnie poważnych. Zacytowane słowa padły podczas wywiadu udzielonego Stani-
sławowi Laudańskiemu w lutym 1924 roku. Poprzedził je nasz bohater słowami: 
Przytoczę panu kilka moich żartów i aforyzmów w tych sprawach27.

Od żartów nie stronił także w swej korespondencji. Wiele dowcipnych sfor-
mułowań znajdziemy na przykład w listach, jakie wysyłał do Aleksandry. Oto 
co napisał do niej w czasie, gdy był więziony w Magdeburgu i otrzymał wieści 
o pierwszych wyczynach córki Wandy: Jak się spodziewałem (...), znalazłem już 
w listach twoich wzmiankę o tym, że masz córkę nie tylko bardzo miłą, ale i bardzo 
mądrą. Mnie, kochana Olu, nie przekonasz, pozostanę sceptykiem w tej sprawie, 
osobliwie, że ta rozumna osoba na dowód swego rozwoju mózgowego wkłada nóżkę 
do buzi. Gdym tę sztukę łamaną spostrzegł u dzieci, byłem zawsze pełen podziwu 
dla tak niezwykłego gustu. Najbardziej zaś ucieszyłaś mnie tym, że już nabiła sobie 
guza. Zawsze miałem słabość do dzieci i ludzi nabijających sobie guzy. Większość 
ludzi w świecie jest tak bezbrzeżnie głupich, że prawdopodobnie 999/1000 dzieci 
rodzi się z zadatkami na głupotę, więc wszelkie wstrząśnienia mózgowe w postaci 
guzów zwiększają, zdaniem moim, szanse na rozum. Taka jest moja teoria, z którą 

23 Cyt. za J. Majchrowski: Pierwszy ułan Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa 1993, s. 27.
24 S. Koper: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 167.
25 Tamże, s. 51. 
26 D. i T. Nałęcz: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 137.
27 Tamże.
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matki rzadko się zgadzają, ale ja i w stosunku do Wandzi pozwolę sobie zostać 
wiernym swoim zasadom28.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że Piłsudski bardzo lubił dzieci. Dla swoich córek 
był kochającym ojcem, często się z nimi bawił (zawiązał nawet dla nich Towa-
rzystwo Rzeczy Przyjemnych a Niekoniecznie Pożytecznych) i w ogóle – jeśli tak 
można powiedzieć – doceniał dzieci, o czym będzie jeszcze mowa w zakończeniu 
artykułu.

*
Jak już wspomniałam, ślady „surrealistycznego” poczucia humoru Piłsudskiego 

są widoczne w jego pisarstwie. Nie bez powodu używam w tym kontekście słowa 
„pisarstwo”, uważam bowiem, że Piłsudski miał talent literacki, lekkie pióro i do-
bry styl. Na próżno oczywiście szukalibyśmy u niego artystycznych eksperymen-
tów, które w tych czasach przeprowadzali wielcy nowatorzy. Marszałek rewolucję 
robił w rzeczywistości pozaliterackiej. Na jego stylu niewątpliwie piętno odcisnęły 
dzieła romantyczne, które zaczął poznawać już w dzieciństwie – głównie dzięki 
ukochanej matce – i które czytał przez całe życie. Lektury te inspirowały go 
zresztą nie tylko w dziedzinie twórczości literackiej, ale i w sferze działań, które 
podejmował, aby doprowadzić do odzyskania i utrzymania niepodległości przez 
Polskę. W tym, co napisał, znajdziemy takie środki komicznego wyrazu jak satyra, 
ironia, sarkazm czy czarny humor.

W Bibule, w której aż skrzy się od bynajmniej nie koszarowych dowcipów, 
Piłsudski nie szczędzi kpin przede wszystkim pod adresem Rosji carskiej. Cara 
nazywa „knutowładnym panem”, a w jednym z początkowych rozdziałów, pisząc 
o rosyjskich granicach, daje krótką charakterystykę samej Rosji – takiej, jaką ją 
widział: Granice we wszystkich państwach są bardziej strzeżone niż jakiekolwiek 
punkty wewnątrz państw, lecz nigdzie baczność nie dochodzi do tak potwornych 
rozmiarów jak w Rosji (...). Azjatycka tradycja oddzielania się murem chińskim od 
wszelkiej cudzoziemszczyzny, a co za tym idzie, utrudnianie wejścia wszystkiemu, 
co przeklętą Europą i cywilizacją trąci, niełatwo daje się wyplenić, tym bardziej że 
postęp w społeczeństwie trzymanym w żelaznych kleszczach caratu idzie żółwim 
krokiem29. Złego zdania o Rosji Piłsudski nie zmienił, gdy ta z carskiej przekształ-
ciła się w bolszewicką.

W Moich pierwszych bojach znajdziemy wiele przykładów humoru będące-
go – jak to ujął Urbankowski – „sztuką dla sztuki”. Przytoczmy jeden fragment, 
zawierający dodatkowo – jakże cenną ze względu na temat artykułu – opinię Pił-
sudskiego o śmiechu: Gdy więc opisuję tę śmieszną scenę, którą ujrzałem, nie mam 
żadnej chęci w czymkolwiek uchybić pamięci jego (generała Legaya – przyp. J. D.). 
Zresztą komizm sytuacji usunął może z mojej strony grubiaństwo i gwałt, do czego 
byłem przygotowany. Powiadają, według mnie słusznie, że „le rire soulage” – śmiech 
ulgę przynosi. Z chwilą, gdym wszedł do ciasnego, sypialnego pokoiku, ledwiem się 
powstrzymał od wybuchu śmiechu. Pierwsze, co rzucało się w oczy w pokoiku, były 
dwa obok siebie stojące łóżka – małżeńskie łoże. Na jednej z szafek stała świeca, 
słabo oświetlająca pokój. Na łóżkach w koszulach nocnych siedziały dwie postacie. 
Bliżej świecy siedziała postać, w której generała poznać nie można było. Wobec tego, 
że generał zgolił wąsy, była to raczej jakaś koścista, sucha baba z jakiemiś głupimi, 
zobojętniałymi oczami. Na drugim łóżku, również w nocnej koszuli, siedział oficer 
sztabowy, młody człowiek o małych wąsikach. Nie miał na sobie munduru, więc był 
po prostu młodym chłopcem, który w dodatku wbijał we mnie przerażone oczy. Było 
to tak komiczne, jakbym nagle zastał bardzo niedobraną parę wcale w nieodpowied-
nim momencie. W każdym razie skonstatowałem, że nie zawsze jest bezpiecznym 
dla autorytetu generała wydawać rozkazy w nocnej koszuli30.
28 Tamże, s. 170.
29 J. Piłsudski: Bibuła. Warszawa 2009, s. 30.
30 Tenże: Moje pierwsze boje..., dz. cyt., ss. 68-69.
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Jeśli chodzi o Rok 1920, to myliłby się ten, kto by przypuszczał, że będzie miał 
do czynienia z interesującym tylko nielicznych suchym opisem wojennych ma-
newrów. Publikacja owa obfituje w dowcipne ustępy. Warto na przykład zwrócić 
uwagę, jak zręcznie Piłsudski wykpiwa styl, jakim jego wróg, Michaił Tuchaczew-
ski, posłużył się w swej książce o wojnie polsko-bolszewickiej: nie chcę także iść 
w ślady p. Tuchaczewskiego pod względem stylu, który nadał swojej pracy; niechyb-
nie p. Tuchaczewski wydawał książeczkę nie dla nas, Polaków i żołnierzy polskich, 
lecz stylem swoim o charakterze, że się tak wyrażę, mocno publicystycznym, nie 
upiększył wcale swojej pracy. W stylu jego jest jak gdyby chęć agitowania swoich 
słuchaczy czy czytelników z próbą ustawiczną ubliżania swoim przeciwnikom na 
wojnie. I pomimo że osobiście nie mam pretensji do p. Tuchaczewskiego za kolo-
rystyczne określenia mas walczących z nim w 1920 r., z wyraźną chęcią poddania 
nas wzgardzie publicznej, unikać będę w swej odpowiedzi nawet zwyczajnego u nas 
określenia „bolszewik”, gdyż niewątpliwie określenie to nabrało u nas także cech 
pogardy i chęci ubliżenia31.

I jeszcze taka oto perełka, właściwie złota myśl, rzucona w nawiązaniu do słów 
wielkiego Stańczyka: gdy jest wystawa obrazów, wszyscy niemalujący rozpowia-
dają wcale swobodnie o artystach i ich metodach, gdy zaś jest wystawa wojny, nie 
ma szerzej omawianego tematu, jak strategiczne błędy i zalety głównych aktorów 
wojny, których właśnie udziałem jest dziedzina strategicznej sztuki wojennej. Gdy 
więc nasz Stańczyk mówi, że najwięcej na świecie jest lekarzy, dających porady 
chorym, to śmiem zaprzeczyć znakomitemu rodakowi, stwierdzając, że podczas 
wojny najwięcej jest mądrych strategików, operujących swobodnie w dziedzinie 
strategicznych operacji32.

We Wspomnieniach o Gabrielu Narutowiczu dochodzi do głosu po raz kolejny 
Piłsudski satyryk, wypowiadający bardzo nieraz gorzkie żarty. Śmierć Narutowi-
cza była dla naczelnika ogromnym ciosem. Ten czyn hańbiący, dokonany z zimną 
krwią odbił się ciężko na mężu – pisała Aleksandra Piłsudska. – Widział w nim 
dowód spodlenia narodu w niewoli, zdziczenia obyczajów, zepsucia moralnego 
pod wpływem długiej wojny, braku szacunku zarówno do siebie, jak i najwyższego 
reprezentanta narodu i państwa33. W książce ostrze swej satyry kieruje Piłsudski 
przeciw polskim politykom i parlamentarzystom, polskim układom, polskiej 
mentalności i całemu polskiemu piekiełku. Narutowicz, szmat czasu przebywają-
cy w Szwajcarii i szczerze dążący do tego, by działać dla dobra Polski, jawił się we 
Wspomnieniach... jako osoba wyjątkowa na tle nakreślonego przez Piłsudskiego 
obrazu ojczyzny, która niedawno odzyskała niepodległość i nie umiała jej doce-
nić: Czuł się w Polsce dobrze – więcej – był szczęśliwy i dziwił się tylko, że ludzie, 
z którymi się spotyka, są ciągle czegoś skwaszeni i z czegoś niezadowoleni. (...) 
Wbrew swoim oczekiwaniom objął najwyższe stanowisko w Polsce i był stanowczo 
szczęśliwym człowiekiem. (...) Nie ma dotąd, jak mi mówił, żadnych nieprzyjaciół, 
ze wszystkimi żyje dobrze i sądzi, że u nas tylko istnieje jakaś dziwna nieumiejętność 
do współżycia między sobą, a zdolność do kłócenia się bez żadnej przyczyny, która 
by była dostatecznie zrozumiałą dla niego. Szczerze śmiałem się z niego, twierdząc, 
że nie przeżył z nami czasów niewoli i że przenosi tak łatwo stosunki, do których się 
przyzwyczaił w najspokojniejszym kraju europejskim, w Szwajcarii, na nasze chore 
jeszcze od niewoli warunki życia. Śmiałem się, mówiąc mu, że może on ze swoją 
europejską metodą układania stosunków przejdzie i dalej swe życie bez zadraśnień 
i nieprzyjaciół, lecz że wówczas bodaj będzie w Polsce wyjątkiem34.

31 Tenże: Rok 1920. Łódź 1989, s. 11.
32 Tamże, s. 8.
33 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., ss. 250-251.
34 J. Piłsudski: Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu (w:) Piłsudski do czytania. Pod red. Z. Najdera i R. Kuźniara. Kraków 

2016, ss. 291-292.
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*
Chciałabym w tym miejscu przywołać jeszcze zabawny czterowiersz, który – 

choć pozbawiony jest wartości literackich – trafnie podsumowuje sytuację, 
w jakiej znalazł się marszałek, i dobitnie świadczy o jego surrealistycznym hu-
morze i skłonności do psot. Żeby docenić ów wierszyk, trzeba znać okoliczności 
towarzyszące jego powstaniu. Pod koniec października 1926 roku Piłsudski 
został zaproszony do siedziby Radziwiłłów w Nieświeżu, gdzie oficjalnie miał 
udekorować Orderem Virtuti Militari trumnę majora Stanisława Radziwiłła 
(swego adiutanta), a tak naprawdę – spotkać się z polską arystokracją. Jedenaście 
lat wcześniej – pisze o tym wydarzeniu Koper – jeden z Radziwiłłów wyrażał 
zdziwienie, że Piłsudskiego „nie powieszono na pierwszej gałęzi”, teraz dawny 
lider PPS rozmawiał z arystokracją jak równy z równym (...). Jeszcze niedawno 
Piłsudskiego uznawano za terrorystę (ostatecznie napadał z bronią na pociągi), 
a teraz przyjmowała go najwyższa arystokracja35.

Wspomniany wierszyk, wygłoszony przez Piłsudskiego przed zgromadzoną 
w Nieświeżu publicznością, brzmiał:

To nie sztuka zabić kruka,
ani sowę trafić w głowę,
ale sztuka całkiem świeża,
trafić z Bezdan do Nieświeża36.

W roku 1924 Piłsudski uwiecznił swój głos na prośbę firmy gramofonowej 
z Warszawy. Nagrania tego można posłuchać, jeśli zajrzy się na stronę interneto-
wą Polskiego Radia. Zwracając się do potomnych, marszałek mówił o... śmiechu 
i dzieciach. Cytuję za Aleksandrą Piłsudską: Stoję przed jakąś dziwną trąbą i myślę, 
że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść w świat beze mnie, jego właściciela. 
Zabawne pomysły mają ludzie! (...) Najzabawniejsza jednak jest myśl, że kiedy mnie 
już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawany będzie za trzy grosze gdzieś na 
jarmarkach, prawie na funty, jak pierniki (...). Powiadają, że jest to uwiecznienie. 
Gdy więc moja pusta myśl łączy tę trąbę z wiecznością, chciałbym zastrzec, by głos 
ten jeden piękną prawdę krzyczał: o śmiechu.

Żywiołem szczęścia jest śmiech. A im bardziej jest pustym i szczerym, im bardziej 
nazywamy go dziecinnym, tym więcej jest w nim szczęścia, tym więcej jest w nim 
nieba na ziemi.

Umiałem, jak dobry żołnierz, śmiać się wesoło, gdy życiu niebezpieczeństwo gro-
ziło. I gdy przed tą maszynką stoję, wciąż mnie jedna myśl prześladuje, bym mógł 
uwiecznić nie głos, lecz śmiech. Śmiać się na zawołanie nie umiem, lecz powiem 
panom jedną prawdę o śmiechu.

Witaliśmy Polskę odrodzoną nie dźwięcznym śmiechem odrodzenia, lecz jakimś 
kwasem śledzienników i jakąś zgryźliwością ludzi o chorych żołądkach. Więc gło-
sem trąby wołam: matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie umiecie, w kąt rzućcie 
instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły srebrny dzwonek roześmianych buziaków 
dziecinnych w waszych domach się rozlega. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem 
odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie!37.

Nie mogłabym napisać lepszego zakończenia.

Joanna Drzazga

35 S. Koper: Józef Piłsudski..., dz. cyt., s. 226.
36 Tamże, s. 226.
37 A. Piłsudska: Wspomnienia, dz. cyt., ss. 332-333.
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ŁUKASZ MARCIŃCZAK

Na wstępie pragnę uprzedzić P. T. Sympatyków Józefa Piłsudskiego (szcze-
gólnie członków Związku Piłsudczyków), że postać marszałka od dzieciń-
stwa jest mi droga, a klimat tekstu (raczej wiosenny niż jesienny) wynika nie 
z lekceważenia, lecz ze z góry przyjętej przeze mnie formuły napisania o tym 
wielkim Polaku, o którym mówi się zawsze w sposób nieznośnie (tak – nie-
znośnie!) namaszczony. Chciałbym więc zwrócić uwagę, że Piłsudski nie był 
człowiekiem konwencjonalnym i – jak pewnie Państwo wiedzą – namiętnie 
czytywał Juliusza Słowackiego, który wierzył w duchy, grał na giełdzie, a swe 
najczulsze listy napisał do matki.

Jak wiadomo, Paryż wart jest mszy, a marszałek Józef Piłsudski – pomnika. 
Tak więc niemal od razu po śmierci twórcy polskiej państwowości ogło-
szono konkurs na pomnik możliwie najwspanialszy, czyli konny1. Trudno 
wyrokować, czy to „zapatrzenie” na stojące już konne pomniki księcia Józefa 
Poniatowskiego, króla Jana III Sobieskiego i naczelnika Tadeusza Kościuszki 
ugruntowało w członkach jury przekonanie, że autor „cudu nad Wisłą” także 
winien zostać ukazany w pozycji „hippicznej”2.

Konkurs wygrał Antun Augustinčić, rzeźbiarz z Chorwacji, lecz od trans-
portu statuy spod Zagrzebia szybsza okazała się wojna. Tak więc w gruncie 
rzeczy pomnika wtedy nie było, ale nie mówilibyśmy o tym, gdyby nie to, 
że teraz jest. Odnaleziono go bowiem w muzeum Augustinčicia w roku 
1989 i przewieziono do Polski, gdzie dziesięć lat później – po konserwacji 
i rozmaitych perypetiach – usadowiony został w Katowicach na placu Bole-
sława Chrobrego. Tym sposobem już po raz kolejny gorszy pieniądz wyparł 
pieniądz lepszy, gdyż nadesłany na wspomniany konkurs projekt konnego 
pomnika Piłsudskiego autorstwa cenionego rzeźbiarza Jana Raszki nie dostał 
w 1936 roku nawet wyróżnienia. A kiedy ów projekt akuratni lublinianie 
po pół wieku odkryli i oblekli w kamień w roku 2001, statua Augustinći-
cia stała już od dwóch lat. No i dochodzimy do pytania, co takiego było 
w posągu ulepionym przez cudzoziemca i dziełach pozostałych artystów 
1 Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku, a konkurs ogłoszono – w Katowicach – już 12 stycznia 1936 roku; co ciekawe, 

Komitet Budowy Pomnika nigdzie nie napisał wprost o koniu, ale najwidoczniej dla wszystkich pozostawało wówczas 
oczywiste, że marszałek bez konia byłby nie dość sobą, skoro trzy pierwsze nagrody przypadły właśnie pomnikom 
konnym. Pomniki Piłsudskiego, które postawiono wcześniej, miały podłoże lokalne, katowickiemu konkursowi nadano 
zaś wymiar międzynarodowy, a nadsyłane prace oceniali najwybitniejsi śląscy rzeźbiarze i architekci.

2 Na pytanie: – A Jagiełło?, od razu odpowiadamy, że owszem, także otrzymał pomnik konny, tyle że posąg ów, zaprezen-
towany w 1939 roku podczas Wystawy Światowej w Nowym Jorku, z powodu wojny został w tym mieście na stałe, będąc 
do dziś niewątpliwą ozdobą Central Parku. Poza tym dzięki fundacji Ignacego Paderewskiego od roku 1910 Jagiełło na 
koniu stał już w Krakowie, acz w otoczeniu tylu „grunwaldczyków”, że trudno nazwać ten pomnik konnym – jest raczej 
grupą rzeźbiarską i właśnie jako Pomnik Grunwaldzki pozostaje w istocie upamiętnieniem wydarzenia, a nie samego 
króla.
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nagrodzonych przez speców od sztuki przedstawieniowej, czego zabrakło 
w znakomitej rzeźbie Raszki? (Nie jesteśmy poddańczo przywiązani do teorii 
genderyzmu, ale faktem jest – pisano o tym sporo w Katowicach – że koń, 
na którym marszałek tam siedzi, to z całą pewnością ogier.) Koń jaki jest, 
każdy widzi, ale najpewniej poszło o przedłużenie marszałkowi ręki. Nie 
przedłużając marszałkowi ręki o szablę, nic się w Polsce nie osiągnie, chyba 
że w Lublinie, który należąc do najstarszych grodów w kraju, nie potrzebuje 
niczego przedłużać. Czy szabla na lubelskim pomniku jest, każdy widzi, 
i właśnie jej nie ma3.

Te dwa najciekawsze pomniki konne Piłsudskiego reprezentują skrajnie 
odmienne typy. Pomnik lubelski cechuje swoboda, koń jest rozluźniony, 
a Piłsudski, wsparty pod bok niczym słynny „jeździec polski” Rembrandta, 
mógłby – koniecznie anglezując – przemierzać Lasek Buloński, najlepiej pod 
jesień, bo płaszcz na nim gruby, sukienny. Natomiast monument katowicki 
jest pełen napięcia, widać pulsujące mięśnie wierzchowca i zadarty koński 
łeb, a Piłsudski, jak Laokoon wygięty w figurę zwaną serpentinata, bierze 
potężny zamach, by szablą rąbać! Wszak szabla do rąbania jest. Właściwie 
trudno się dziwić, że w drugiej połowie lat 30., w okresie narodowej trom-
tadracji podszytej poetyckim katastrofizmem, bardziej przemówił do jury 
zamaszysty Wercyngetoryks niż ten, dziś lubelski, Montaigne na koniu.

A jednak (niespodzianka!) przed wojną stanęły dwa konne pomniki mar-
szałka. Jeden zdążono ustawić na rynku w Tarnopolu już 11 listopada 1935 
roku, drugi, na terenie koszar Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie 
koło Ostrowi Mazowieckiej, odsłonięto – jeszcze za życia Piłsudskiego! – 
w roku 19324. O ile obydwa „konkursowe” monumenty nie zostały zburzone, 
3 Żeby jej nie było w ogóle, na to by trzeba w naszym kraju popiersia – wystaje więc spod płaszcza pod końskim brzuchem 

kawałek klingi, a u góry (jakby z kieszeni) wychyla się rękojeść. Wszelako wiadomo: szabla w kieszeni to gorzej niż gołąb 
na dachu – tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wytłumaczyć decyzję katowickiego jury w interesującej nas kwestii. 
Zresztą, naszym zdaniem, najpiękniejszy wiersz o marszałku (bo wzruszony jest w nim nie tylko on sam, ale i czytelnicy) 
to utwór Jana Lechonia pt. Piłsudski; w którym naczelnik pojawia się dopiero w ostatniej linijce (a wszystkich jest 62), 
we wspaniałym przeciwstawieniu: Szeregi za szeregiem! Sztandary! Sztandary! / A On mówić nie może! Mundur na nim 
szary. Wspominamy o tym w przeświadczeniu, że czasem większy efekt artystyczny osiąga się mówiąc mniej, zamiast 
więcej.

4 Tym sposobem jest to pomnik szczególny, bo – wbrew tradycji, która zawsze przyświecała fundatorom pomników 
konnych, zdecydowanym stawiać je w miejscach publicznych – nie był powszechnie dostępny, pozostając żołnierskim 
gestem sympatii dla uwielbianego naczelnika. Warto też podkreślić, że stawiając ów monument tam, a nie gdzie indziej, 
nie przekroczono pewnej kulturowej granicy – publiczny pomnik za życia byłby niewątpliwie objawem hybris; uniknięto 
tego, zapewne szanując decyzję Piłsudskiego, by pomnik pozostał „prywatnym” objawem hołdu.

Pomnik marszałka w Katowicach. Fot. Ewa Pokorska
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bo nie powstały, te powstały, więc zostały zburzone – tarnopolski sowieccy 
najeźdźcy rozerwali czołgiem, komorowski decyzją starosty ostrowskiego 
zdemontowano w roku 1950. Replikę tego drugiego postawiono w roku 
1999 w miejscu, gdzie znajdował się oryginał, natomiast o wykonanie kopii 
tarnopolskiego zabiega komitet składkowy zawiązany w Nysie (woj. opol-
skie) – mieście, w którym osiedliło się wielu przybyszów z Kresów, mających 
zrozumiały sentyment do Tarnopola5. Rzeźbiarz zapowiada jednak zmiany 
w stosunku do wersji pierwotnej – przede wszystkim chce przedłużyć mar-
szałkowi rękę o szablę, której Piłsudski z Tarnopola nie dzierżył6.

Do tych czterech pomników konnych jeszcze przedwojennej proweniencji 
doliczyć trzeba trzy współczesne. Marszałek ustawiony w roku 2014 na rynku 
w Kielcach miał zapewne przypominać Marka Aureliusza, przedstawionego 
na słynnym posągu rzymskim z dłonią wyciągniętą w geście pozdrowienia. 
Plagiatu uniknięto jednak w sposób pomysłowy i niepozbawiony wdzięku: 
ręka Piłsudskiego zastygła w połowie drogi do zasalutowania, tym samym 
rzeźbiarz uchwycił ową jakby poruszającą się w kamieniu dłonią całe obszary 
uczuć – ojcowskich, żołnierskich, ludzkich itd. (przyjemnie pomyśleć, że 
naczelnik tamtej dawnej Polski mówi do nas współczesnych: „Saluto, Po-
lacy!”). Na antypodach tego finezyjnego modelunku, budującego między 
marszałkiem a otaczającymi go ludźmi jakiś rodzaj relacji, znajduje się 
figura odsłonięta w 2008 roku w Gorzowie, gdzie Piłsudski, z szablą trzy-
maną sztywno przed sobą, wygląda jakby dzierżył świecę, idąc ciemnym 
korytarzem, a koń ni to rusza do przodu, ni to się cofa... Jeśli pomnik kielecki 
idzie zaraz po lubelskim, to gorzowski idzie dopiero po katowickim – prawa 
estetyki muszą wszakże obowiązywać w każdej dziedzinie, nawet najbardziej 
patriotycznej. No i ten trzeci pomnik, najdziwniejszy, stojący do niedawna 
na przedmieściach Pułtuska. Niezrozumiała obstrukcja władz miasta, które 
nie znalazły na posąg zbyt eksponowanego miejsca, skłoniła rozeźlonego 
pomysłodawcę do przeniesienia monumentu do własnego ogródka, gdzie 
5 Odsłonięcie zaplanowano w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada 2018 roku.
6 Natura nie znosi próżni – marszałek na pomniku w Tarnopolu oparł o udo buławę. Jednak to szabla ma u nas znaczenie 

pierwszorzędne i żaden buzdygan, królewskie jabłko ani tym bardziej gęsie pióro – jesteśmy w końcu w sferze najgłębiej 
symbolicznej – jej nie zastąpi. Wynika to oczywiście, z mniej lub bardziej uświadomionego, odwołania do koncepcji 
Polaków jako „narodu rycerskiego”, którego przedstawicielem stawało się, będąc pasowanym szablą na szablistę. 
Dygresyjnie zapytać chciałoby się artystę, który wyrzeźbił sławne popiersie Jana Kochanowskiego (a przecież nasz wielki 
poeta nie tylko pisał, ale i w potrzebie wojennej stawał) z parą rękawiczek w dłoni, co właściwie miał na myśli...

Piłsudski w Lublinie. Fot. Łukasz Marcińczak
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podobno widziano go z drogi, jadąc w kierunku Warszawy. Od pewnego 
czasu stoi przy ul. Warszawskiej, sztywny jak figura z Egiptu – artystycznie 
lokować należałoby go między katowickim a gorzowskim.

Naturalnie wizerunki konne to arystokracja wśród pomników, zstąpmy 
więc z wysokości siodła na ziemię. Nadal jednak zajmować się będziemy 
przedstawieniami pełnoplastycznymi, w których postać bohatera ukazana 
jest w całości, pominiemy natomiast kopce, popiersia i płyty z inskrypcjami. 
Ale ponieważ od każdej reguły jest wyjątek, zrobimy go dla trzech popiersi. 
Pierwsze, dłuta Konstantego Laszczki, stojące przy sarkofagu marszałka 
na Wawelu, a wykonane jeszcze dla brygadiera Piłsudskiego w 1916 roku, 
emanuje energią bojowca, której artysta sztucznie nie podbijał; drugie, autor-
stwa Henryka Kuny, odsłonięte w Rzymie w 1937 roku, pokazuje zmęczoną, 
gorzko-twardą twarz polityka w galowym mundurze marszałka (a trzecie 
popiersie Piłsudskiego znajdziemy aż w Japonii, co podajemy wyłącznie 
jako ciekawostkę, przedstawia ono bowiem, w kimonie, rodzonego brata 
marszałka, zasłużonego etnografa, „badacza kultury Ajnów” – Bronisława).

Przez lat pięćdziesiąt – od roku 1939 do 1989 – stawianie w Polsce rzeźb 
Piłsudskiego trudno było sobie wyobrazić. W tak zwanej III RP pierwszy 
pomnik ukazujący marszałka w całości odsłonięto w 1994 roku w Opa-
towcu, ładnie położonej wsi w województwie świętokrzyskim: komendant 
stoi na wysokiej skarpie nad Wisłą, gdzie chrzest bojowy odbywali jego 
podkomendni z 1. Pułku Piechoty Legionów, przekraczając w tym miejscu 
granicę zaboru austriacko-rosyjskiego (Piłsudski forsował nurt jako ostatni, 
podobno się nawet zaziębił i przeprawę odchorował). Widzimy tu marszałka 
w postawie chwackiej, z wąsem proweniencji jeszcze austriackiej, ostrym jak 
brzytwa, stojącego przy szabli dość ekscentrycznie trzymanej przed sobą, na 
której miękko oparł okiść dłoni, w kontrapoście i jakby w kontredansie – 
rzeźba zgrabna, w szczegółach detaliczna (owijacze, lornetka), lekka jak 
podjęta decyzja. Rok później – w 75-lecie Bitwy Warszawskiej – na placu Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie stanął trzymetrowy monument prezentujący 
marszałka, który obie dłonie opiera o szablisko. I tutaj historia szabli zaczyna 
się na serio. Oto dwa lata później powstał w Łodzi pomnik niemal bliźnia-
czy – sędziwy już nieco Piłsudski znowu wspiera się o szablę (tak samo opiera 
się na niej wykuty z bryły soli w Wieliczce). W roku kolejnym, 1998, obok 
Belwederu stanął pomnik następny – elegancki, więc żadnych tu sukiennych 
płaszczy, lornetek czy owijaczy, tylko szarfa przez pierś, ordery, lampasy, no 
i właśnie szabla, na którą Piłsudski cały ciężar ciała przeniósł i która stanowi 
punkt podparcia – chciałoby się powiedzieć – Archimedesowy.

Czyż ów silny człowiek, który miał po sześćdziesiątce głośny romans, musi 
się opierać na tym wyposażonym w brzeszczot szczudle? W Daleszycach 
bowiem znowu widzimy marszałka wspartego na szabli, w Mławie na szabli 
się zaparł, w Grójcu o szabli stoi; najwidoczniej „komitety pomnikowe” 
w rozmaitych powiatowych, a niekiedy wojewódzkich miasteczkach zapa-
trzyły się na metropolie i Polskę zaczęły zapełniać wizerunki „człowieka 
opartego na szabli”. Zapożyczenia są cechą natury ludzkiej – właśnie dlatego 
Tadeusz Różewicz zgodził się na festiwal swego imienia we Wrocławiu tylko 
pod warunkiem, że nie powstanie w tym mieście jego ławeczka. Jednakże 
powtarzalność, a wręcz bierne naśladownictwo w multiplikowanych przed-
stawieniach posągowych marszałka musi wywoływać tę samą recepcyjną 
niewygodę, którą odczuwa się, oglądając wizerunki Jana Pawła II7. Warto 
przy okazji zwrócić uwagę, że te dwie dwudziestowieczne postacie zaludniają 
polski krajobraz – prawie nie ma większej miejscowości, gdzie nie znalazłoby 
się jakiejś formy plastycznej Jana Pawła II i Józefa Piłsudskiego; niewyklu-
7 Mówiąc na marginesie: naturalnie czym innym są prawidła starodawnej sztuki przedstawieniowej, która karmi się 

atrybutem (szablą, pastorałem), a czym innym dzieła artystyczne, których istotą jest myślenie – świadomie mieszamy 
tu jedno z drugim, szukając trzeciego sensu. Najlepiej widać ten „trzeci sens” w dziele Maurizia Cattelana, ukazującego 
Jana Pawła II na sposób konwencjonalny, w szatach pontyfikalnych i z pastorałem, ale przygniecionego meteorytem.
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czone, że porządkując te sprawy symbolicznie i skrótowo, należałoby mówić 
o JPI i JPII, jako dwóch kryptonimach polskiej duchowości.

Na pomniku odsłoniętym w Kołobrzegu w 2003 roku Piłsudski wspiera 
się – oczywiście – na szabli, aczkolwiek niczym płaszcz, który często narzucał, 
ogarnia go tam skrzydłem orzeł w koronie, co stanowi pewne urozmaice-
nie, choć być może jest to dramatyczna próba niepodległości rzeźbiarskiej. 
W o dwa lata późniejszym pomniku częstochowskim widzimy komendanta – 
niezdziwieni – wspartego na szabli, ale w ekspresyjnie rozwianym płaszczu, 
co znowu trochę odwraca od niej uwagę. W Toruniu stoi wsparty na szabli 
ustawionej pod kątem, jakby chciał się upewnić, czy jest w stanie utrzymać 
pionową pozycję. Szabla jako trzecia noga, zupełnie niczym w słynnej zagadce 
zadanej przez Sfinksa Edypowi – cóż to za stworzenie w wieku sędziwym 
opiera się na trzech nogach? Odpowiedź w Polsce brzmiałaby: Józef Piłsud-
ski. Znany pomnik w Krakowie, wystawiony marszałkowi w 2008 roku, jest 
potwierdzeniem przez miasto stołeczne wyboru, na który decydowały się te 
mniejsze – Piłsudski znów wspiera się na szabli, acz już jakby ostentacyjnie 
tylko jedną ręką. Więc od razu w Zielonej Górze (na razie jest to projekt z ży-
wicy) opiera się tak samo. Z kolei w Annopolu „artysta” oparł się anatomii, 
za co powinno się go przyaresztować, bo szablę dał, lecz o szyi zapomniał! Za 
to w pomniku ustawionym w 2013 roku w Gdyni marszałek szablę z fantazją 
opiera o ziemię daleko od siebie, pod kątem prawie 45 stopni, trzymając oręż 
w wyciągniętej ręce, jakby mówił: „Patrzcie!”.

Jak widać, rzeźbiarze weszli w fazę „wariacji z szablą” – może zrozumia-
no w pewnym momencie, że trzeba coś z nią zrobić, bo trochę jakby laskę 
albo kostur przypomina... Dlatego już w 2003 roku w Koszalinie pojawił się 
marszałek z szablą u boku – tam, gdzie jej miejsce. W Kutnie mała rewo-
lucja – bo choć Piłsudski stoi w narzuconym płaszczu (czy raczej wyraźnie 
idzie pod wiatr), a szabla po prostu wisi na rapciach u boku, to wisi ona 
z prawej strony, co od razu odebrano jako szykanę robioną marszałkowi, 
sugerującą, że był mańkutem (więc rzeźba konceptualna, naszym zdaniem). 
W Białymstoku znajdziemy pomnik Piłsudskiego w płaszczu narzuconym 
na ramiona, szabla znowu u boku tylko, na niej dłoń – a zatem szabla zgoła 
incognito, jakby nie szabla. W Suwałkach doszło do tego, że ukazana postać 
niesie szablę w ręku jak parasol.

Pomnik marszałka w Toruniu. Fot. Wikipedia/domena publiczna
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A co w Sulejówku – jak tutaj rozwiązano nurtujący nas problemat? Pomnik 
odsłonięty tam w 2010 roku, choć stoi na powietrzu, jest rodzajem „portretu 
we wnętrzu” – marszałek siedzi na krześle, na ławeczce obok jedna z córek 
(Jadwiga) trzyma w rękach samolot, a druga (Wanda) lalkę, sam Piłsudski 
zaś, zamyślony, opiera się obiema dłońmi... na szabli oczywiście. Czy to 
już zaprawdę nie pachnie manią? Nie twierdzimy, że Dziadek miałby przy 
dzieciach zakurzyć (na iluż fotografiach widzimy go palącym!), ale książkę 
mógłby jednak czytać, starego Clausewitza choćby albo Wiosnę młodego Le-
chonia (albo Bławatską – w końcu czemuś lubił te Juliuszowe kaprysy metafi-
zyczne) – ileż jedną książką można włożyć w pomnik rozmaitych myśli! Ale 
nie, wszystko znowu szablą ucięte. Bodaj najciekawszy wizerunek zrobiono 
Piłsudskiemu w 2006 roku w Gdańsku – oto jest idący, pochylony mężczyzna 
(swoją drogą, z twarzy zupełnie Fryderyk Nietzsche), którego ręce założone 
do tyłu trzymają buławę (pod płaszczem dyskretnie szabla sobie wisi i do ręki 
się nie pcha) – widać polityka, który nie miał, bo nie mógł mieć, mistrzów, 
stratega, charakternika, którego rachuby nieraz zawiodły, ale który już teraz 
musi iść dalej... i idzie. Żaden tam sztywny, jednowymiarowy wódz odbiera-
jący parady oparty o kij żelazny – za to człowiek czynu, niezgody, który sam 
zawsze decydował, na jakim przystanku wysiądzie. Znajdujemy w Gdańsku 
pomnik pierwszorzędny, bo naszym zdaniem marszałkowi najbardziej do 
twarzy z szablą dyskretnie zarysowaną pod wierzchnim okryciem.

Na koniec dochodzimy w tej naszej podróży odlewniczej do Jedliny-
-Zdroju, gdzie marszałek Piłsudski siedzi na zwyczajnej ławce z rękami na 
kolanach. Jakaż ulga! Nic to, że jak zawsze w mundurze, że mógłby nogi 
skrzyżować, ważne, że szabla w domu! Nareszcie Józef Piłsudski prywatnie: 
wybitny Polak, ale też niezmiernie ciekawa osoba, poczciwy szlagon i nóż 
sprężynowy jednocześnie, self-made man, rewolucjonista zjadany przez 
demony cudze, i trochę własne, książę z renesansowych kronik, miłośnik po-
litycznego pasjansa... Szabla Piłsudskiego zawęża, tak jak zawężali go zawsze 
jego hołdownicy, od których był bez wyjątku inteligentniejszy – cóż lepiej 
o tym świadczy niż jedyne nagranie jego głosu: Stoję przed jakąś dziwaczną 
trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze 
mnie, jego właściciela. (...) Wyobrażam sobie tę zabawną chwilę, gdy jakiś 
ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie i jakaś trąba, zamiast mnie, gadać za-
cznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos, ode mnie oddzielony, 
przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem 
do czego: do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza 
jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprze-
dawanym będzie za trzy grosze gdzieś na jarmarkach, prawie na funty, jak 
pierniki, prawie na łuty, jak jakie cukierki. I gdy przed tą maszynką stoję, wciąż 
mnie jedna myśl prześladuje, bym mógł uwiecznić nie głos, lecz śmiech. Więc 
głosem z trąby błagam: matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, w kąt 
rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły srebrny dzwonek roześmianych 
buziaków dziecinnych w waszych domach się rozlega. Niech się śmieją polskie 
dzieci śmiechem odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie! A gdy wam teraz do 
śmiechu już usta się układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam 
pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem: do widzenia!8.

Łukasz Marcińczak

8 Józef Piłsudski o nagrywaniu głosu ludzkiego. https://www.youtube.com/watch?v=oOcBRyQtb_w (18.09.2017).
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JAN WŁADYSŁAW WOŚ

Józef Piłsudski nigdy nie był we Włoszech postacią znaną. Wiedzą o nim 
coś niecoś specjaliści zajmujący się dziejami Europy pierwszej połowy XX w., 
szczególnie historią faszyzmu. To prawda, że od 1937 r. jedna z ulic w Rzymie 
nosi imię marszałka i ma on tam swój pomnik, który powstał staraniem amba-
sady polskiej w 1937 r. Popiersie wykonał znany rzeźbiarz Henryk Kuna, a na 
cokole umieszczono napis w języku włoskim: „Ten, który przywrócił Polsce jej 
miejsce w świecie”. Odsłonięcie odbyło się jednak bez uroczystej oprawy, jaka 
zazwyczaj towarzyszyła podobnym uroczystościom w okresie faszyzmu. Duce 
odnosił się od wielu lat z rezerwą do marszałka. Piłsudski, będąc inicjatorem 
zamachu majowego, przez pewien czas cieszył się zainteresowaniem Musso-
liniego i jego najbliższych współpracowników liczących na to, że w Europie 
powstanie jeszcze jedno państwo faszystowskie. Tak się jednak nie stało. 
Piłsudski nie zamierzał naśladować reżymu Mussoliniego, jego metod postę-
powania i nie dążył do zbliżenia polsko-włoskiego. Był przekonany, z czym 
się nie krył, że system rządów wprowadzony przez Mussoliniego jest nie do 
zaakceptowania dla Polaków (Borejsza, Il fascismo, s. 101). Duce wielokrotnie 
wspominał marszałka w swych przemówieniach, tak za jego życia, jak i po 
śmierci, ale wyrażał się o nim z dużą powściągliwością. Piłsudski zawiódł jego 
nadzieje. Nie został dyktatorem. Nie przeszkadzało to jednak propagandzie 
faszystowskiej utrzymywać, na co zwraca uwagę Stefan Santoro, że przewrót 
majowy był bezpośrednio inspirowany wydarzeniami we Włoszech (s. 156).

Politycy i dziennikarze związani z faszyzmem szukali podobieństw w życiu 
polskiego przywódcy i szefa włoskiego rządu. Pisali o nich, zwracając uwagę 
na socjalistyczną przeszłość i antykomunizm obu polityków. Zamach stanu 
dokonany przez faszystów, tak zwany marsz na Rzym z października 1922 r., 
który umożliwił Mussoliniemu zdobycie władzy, porównywali do polskiego 
przewrotu majowego z 1926 r. Wbrew faktom pisali o Piłsudskim jako o dyk-
tatorze. Z sympatią wyrażali się również o polityce zagranicznej marszałka, 
który na niekorzyść stosunków z Francją dążył do porozumienia i zacieśnienia 
relacji z Niemcami. Ukoronowaniem tych wysiłków było podpisanie w stycz-
niu 1934 r. polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji. 

Autorem dwu pierwszych publikacji o Józefie Piłsudskim we Włoszech 
jest Leonard Kociemski (1882-1975), tłumacz literatury rosyjskiej i polskiej 
na język włoski oraz autor kilku drobnych prac o historii krajów Europy 
Wschodniej, na stałe zamieszkały we Florencji. Są to dwie kilkunastostroni-
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cowe broszury. Pierwsza opublikowana w 1919 r. została napisana w ostatnich 
dniach grudnia roku poprzedniego, a więc zaledwie w miesiąc po objęciu 
przez Piłsudskiego urzędu Naczelnika Państwa. Fakt ten stanowi punkt wyj-
ścia do rozważań Kociemskiego. Piłsudski – pisze autor – został powołany do 
sprawowania władzy dyktatorskiej [!] jako wódz najwyższy wszystkich polskich 
sił zbrojnych i jednocześnie tymczasowy prezydent [!] państwa, aż do czasu 
zwołania sejmu, który zdecyduje o dalszych losach Polski i wyrazi wolę narodu 
(s. 5). Autor podaje krótki biogram Piłsudskiego, poświęcając sporo miejsca 
jego działalności w szeregach partii socjalistycznej, pisząc m.in. o „bojówkach”. 
Przedstawia go jako człowieka, który całe swe życie podporządkował jednemu 
celowi: uwolnieniu uciemiężonej ojczyzny. Nie przerażała go ani szubienica, 
ani syberyjskie kopalnie [!], ani kazamaty niemieckie. Nic nie mogło go spro-
wadzić z drogi wybranej jeszcze w młodości. 

Kolejna broszura Kociemskiego, z 1920 r., została napisana z okazji drugiej 
rocznicy powrotu Piłsudskiego do Warszawy z twierdzy magdeburskiej (10 lis-
topada 1918 r.) i miała na celu dostarczenie włoskiemu czytelnikowi podsta-
wowych informacji o jego postaci i dziele. Kociemski pisze m.in. o zwycięskiej 
bitwie warszawskiej. Ogromna armia bolszewicka zbliżała się do Warszawy. 
Wydawało się, że wszystko stracone. Zdani na własne siły Polacy organizo-
wali obronę. Kto mógł, chwytał za broń. Mieszkańcy Warszawy zdawali sobie 
sprawę, że od wyniku bitwy zależą losy ojczyzny. Wielu w Europie – pisze 
Kociemski – cieszyło się na myśl, że wkrótce na wieżach stolicy Polski będą 
powiewały czerwone sztandary z sierpem i młotem. Stało się jednak inaczej. 
Armia czerwonych najeźdźców została odparta. Polska została uratowana 
przed barbarzyńcami. Tuż po bitwie – zauważa Kociemski – prasa zagraniczna, 
przede wszystkim francuska, donosiła w licznych relacjach jakoby wiekopom-
ne zwycięstwo nad Wisłą odniósł generał Maxime Weygand (1867-1965), 
szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, ale ten publiczne oświadczył, że 
autorem sukcesu był Józef Piłsudski. Ostatnie uwagi Kociemskiego dotyczą 
Piłsudskiego jako twórcy polskiej armii, będącej gwarantem niepodległości. 

W roku 1921 ukazał się autoryzowany przekład z języka rosyjskiego kilku-
nastostronicowej broszury małego formatu pióra Dymitra Mereżkowskiego 
(1865-1941), poświęconej Piłsudskiemu. Jej autorem był znany wówczas 
rosyjski pisarz, filozof i historyk, któremu po rewolucji bolszewickiej udało 
się uciec z Rosji do Polski. Po pewnym czasie przeniósł się do Paryża, gdzie 
mieszkał aż do śmierci. Na Zachodzie był znany ze swej działalności anty-
bolszewickiej. W czasie pobytu w Warszawie w 1920 r., jeszcze przed bitwą 
warszawską, został przyjęty przez Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Spotkanie 

Broszura D. Mereżkowskiego z 1921 r.
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trwało półtorej godziny. Rozmowę, jak referuje autor, prowadzono najpierw 
w języku francuskim, potem gospodarz zaproponował, żeby rozmawiano po 
rosyjsku. Broszura zawiera m.in. refleksje związane z tym spotkaniem. Autor 
zafascynowany był spokojem i prostotą polskiego przywódcy. 

W czasie rozmowy kilkakrotnie powracał problem Rosji, jako „kraju o nie-
wyczerpanych możliwościach” (s. 11), który stanowi straszliwe niebezpieczń-
stwo dla Europy i dla chrześcijaństwa. Według opinii Piłudskiego większość 
ludzi, przeciętnych i niewyróżniających sie zbytnią inteligencją, wierzy w to, 
co widzi, a widzi dwie Rosje: starą carską oraz nową bolszewicką, i wybiera 
między nimi. Dla Mereżkowskiego istnieje jeszcze „trzecia Rosja” – nie w Pa-
ryżu, Londynie czy Berlinie, ale w samej Rosji. Nie definiuje jej jednak. Z jego 
rozważań wynika, że odrzuca ona ideologię bolszewicką jako drogę dla Euro-
py. Piłsudski – zauważa autor z satysfakcją – nie neguje istnienia owej „trzeciej 
Rosji”. Wedla Mereżkowskiego jedynym Rosjaninem w Europie, który może 
coś dla niej uczynić jest Borys Sawinkow (1879-1925), jego przyjaciel (rosyj-
ski polityk o orientacji antybolszewickiej i terrorysta, który w czasach wojny 
polsko-sowieckiej zorganizował oddziały Rosyjskiej Armii Ludowej, walczącej 
pod polskim dowództwem przeciw Czerwonej Armii). W podniosłym tonie, 
jakby proroczym i nieprecyzyjnym, Mereżkowski pisze, że naśladować Boga, 
znaczy tworzyć. Naśladować diabła, znaczy niszczyć. Ludzie od dawna za-
pomnieli jednak o Bogu i mierzą człowieka miarą diabła. To jest przyczyną, 
konkluduje autor, że upokorzyli się przed Trockim i Leninem, którzy nie są 
wielkimi postaciami, a jedynie nicością (s. 12). Mereżkowski stawia Piłsudskie-
go na równi z Augustem Cieszkowskim, Andrzejem Towiańskim i Adamem 
Mickiewiczem, których uważa za proroków. Polska nie jest Chrystusem, pisze, 
ale Chrystus jest w Polsce i Polacy mają wielką misję do spełnienia: powstrzy-
manie bolszewickiej nawały. W stronę Europy maszerują niezliczone oddziały 
barbarzyńców. Na świat chrześcijański nacierają siły królestwa Antychrysta. 
Z każdym dniem, pisze Mereżkowski, będzie jeszcze gorzej. Nadchodzą cza-
sy straszne. Ostatnim bastionem przeciwko Antychrystowi będzie Polska. 
Wzywa Polaków, aby jak jeden mąż zjednoczyli się „wokół wielkiego wodza, 
wybranego przez Boga: Józefa Piłsudskiego” (s. 15) i w zbrojnym wysiłku 
uratowali Polskę i może – dodaje – cały świat. 

Wiele cennego materiału dotyczącego osoby Piłsudskiego i jego działalności 
w pierwszych latach po pierwszej wojnie światowej znajdujemy w pracy Fran-
cesca Tommasiniego (1875-1945) wydanej w Mediolanie w 1925 r. i noszącej 
znamienny tytuł Wskrzeszenie Polski. Jej autorem jest zawodowy dyplomata. 
Tommasini był pierwszym ministrem Królestwa Włoch w odrodzonej Polsce. 

Francesco Tommasini – ambasador 
Włoch w Polsce w latach 1919-1923. Foto 

z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Jego misja trwała od początków października 1919 r. do 19 grudnia 1923 r. 
Listy uwierzytelniające złożył na ręce naczelnika państwa 17 października. 
W rzetelny sposób pisze o wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym czasie 
w Polsce. Ramy czasowe jego misji nie przeszkadzały mu pisać, kiedy uważał 
to za słuszne, o wydarzeniach, które miały miejsce przed rozpoczęciem urzę-
dowania w Warszawie. W chwili przyjazdu Tommasiniego do Polski Piłsudski 
był naczelnikiem państwa. Autor darzy go wielkim szacunkiem i z podziwem 
pisze o jego działalności. Zwraca uwagę na jego niezwykłą osobowość, obok 
której nie można przejść obojętnie i która zasługuje na specjalne wyróżnienie. 
Nie uchodzi uwagi włoskiego dyplomaty, że działalność twórcy Legionów przy-
sporzyła mu wielu oddanych wielbicieli i wiernych współpracowników, ale nie 
rozbroiła przeciwników. Jego wrogowie – pisze Tommasini – w pasji i oślepie-
niu, nie tylko odmawiali mu jakiegokolwiek talentu politycznego, ale oskarżali 
o każdą haniebność, bezbożnictwo, wywrotowość, bolszewizm i bandytyzm 
(s. 16). Włoski dyplomata nie jest bezkrytyczny w ocenie Piłsudskiego. Widzi 
także wady jego charakteru, które jednak stara się usprawiedliwić kolejami życia 
polskiego statysty, m.in. długim okresem konspiracji, która, jak przypuszcza, 
zostawiła trwały ślad w jego mentalności. Tommasini dostrzega także błędy 
polityczne naczelnika państwa. Wielokrotnie podkreśla, że cała jego działalność 
jest zdominowana przez najczystszy i płomienny patriotyzm. Piłsudski wedle 
opinii Tommasiniego poświęcił wszystko dla sprawy narodowej i tym właśnie 
porywa za sobą tłumy. Nie uchodzi uwagi autora, że pomimo ogromnej władzy, 
prawie dyktatorskiej, nie wzbogacił się materialnie i żyje niezwykle skromnie. 
Autor w czasie swej misji dyplomatycznej w Polsce miał okazję wielokrotnie 
rozmawiać z naczelnikiem państwa, obserwować go, a także wymieniać poglą-
dy ze swymi kolegami z korpusu dyplomatycznego. Zatem jego spostrzeżenia 
i wyważone uwagi o Piłsudskim są niezmiernie interesujące.

W 1928 r. ukazała się w Rzymie bezkrytyczna monografia marszałka pióra 
Ofelii Colautti Novak (1887-1957), polskiej pisarki działającej we Włoszech. 
Książka dostarcza podstawowych wiadomości o życiu i działalności Piłsud-
skiego. Lekturę utrudnia jednak egzaltacja autorki i jej patriotyczne uniesienia. 
Publikacja daje świadectwo entuzjastycznego kultu, jakim pokolenia Polaków 
„urodzonych w niewoli, okutych w powiciu” otaczały twórcę odrodzonego 
państwa polskiego.

Karta tytułowa książki O. C. Novak 
z 1928 r.
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Tuż po śmierci marszałka ukazała się trzydziestostronicowa broszura dzien-
nikarza Umberto Naniego przedstawiająca koleje życia Piłsudskiego. Nie był to 
tekst całkowicie nieznany. Autor opublikował go w 1926 r. jako artykuł w jed-
nym z czasopism. Obecna wersja została nieco rozszerzona. Autor przedstawia 
Piłsudskiego przede wszystkim jako twórcę odrodzonego państwa polskiego.

W pierwszą rocznicę śmierci marszałka Leonard Kociemski wydał w 1936 r. 
obszerną broszurę przedstawiającą postać Piłsudskiego z perspektywy 
propagandy faszystowskiej. Jest to typowa bezkrytyczna praca rocznicowa. 
Zawiera jednak wiele rzeczowych informacji, cennych dla czytelnika włoskie-
go. Broszura rozprowadzona została poza sprzedażą detaliczną. Kociemski 
w środowisku włoskim cieszył się opinią „najszczerszego wielbiciela” reżimu 
Mussoliniego (Frateili, s. 293) i eksperta od spraw polskich.

W latach trzydziestych XX w. odwiedził Polskę Arnaldo Frateili (1888-
1965), poeta, pisarz, dziennikarz, krytyk literacki i filmowy. Owocem podróży 
stała się książka prezentująca Polskę jako przedmurze Europy. Praca została 
wydana w Mediolanie w 1938 r. przez dom wydawniczy Valentino Bompiani. 
Frateili był Polską zachwycony i pisał o niej z ogromną sympatią. Na wielu 
stronach powraca postać marszałka Piłsudskiego, który dla autora jest przede 
wszystkim twórcą odrodzonego państwa polskiego. Pisze o nim z wielkim 
szacunkiem jako polityku o niezwykłej osobowości, który wyznaczył linię 
odbudowy i rozwoju własnej ojczyzny. W duchu propagandy faszystowskiej 
dodaje, że podobnie uczynili Benito Mussolini we Włoszech i Adolf Hitler 
w Niemczech (s. 296). Jako przewidujący mąż stanu miał Piłsudski zapobiec 
katastrofie, do jakiej mogły doprowadzić spory parlamentarne i partyjne oraz 
chaos polityczny, dlatego dokonał w 1926 roku zamachu stanu, wyprowadzając 
Polskę z głębokiego marazmu. Autor nie tylko całkowicie akceptuje przewrót 
majowy, ale z niekłamanym entuzjazmem wypowiada się o zbrojnej akcji 
przejęcia władzy przez marszałka. 

Frateili podkreśla politykę tolerancji Piłsudskiego w stosunku do mniejszo-
ści narodowych i wyznaniowych, przede wszystkim w stosunku do Żydów, 
którzy odgrywali znaczącą rolę w życiu ekonomicznym Polski. Na to zagad-
nienie zwraca uwagę także Saul Friedländer w swej monografii o zagładzie 
Żydów w latach 1939-1945, przy czym jednak czyni rozróżnienie pomiędzy 
tolerancyjną polityką rządu za życia Piłsudskiego i licznymi ekscesami an-
tysemickimi po śmierci marszałka, szczególnie po roku 1936. Frateili zdaje 
sobie sprawę, że w Polsce żyje trzy i pół miliona Izraelitów (10% ludności), 
co stanowi ogromny problem dla władz państwowych. Rozwiązaniem „bu-
dzącej niepokój kwestii żydowskiej” mogłaby być masowa emigracja Żydów 
do Palestyny. Rząd polski, wedle opinii Frateiliego, popiera takie rozwiązanie 
ze względów oportunistycznych. Aby ułatwić Żydom „rozmnażającym się 
jak króliki” (s. 136) emigrację z Polski, zostało utworzone bezpośrednie połą-
czenie lotnicze pomiędzy Warszawą a Tel Awiwem. Autor nie ukrywa swego 
antysemityzmu.

Szczególną rolę w odrodzonej Polsce odegrało wojsko, które zostało utwo-
rzone dzięki zabiegom Piłsudskiego i jego osobistej trosce. Wojsko stało się 
potężną siłą, spełniającą rolę podobną do tej, jaką we Włoszech miała milicja 
faszystowska: było jednocześnie siłą militarną, cywilną i polityczną. Armia, 
pisze Frateili, jest gwarantem istnienia odrodzonej Polski. Dzięki niej wyzna-
czone zostały obecne granice Rzeczypospolitej. W bitwie warszawskiej armia 
polska pod wodzą marszałka Piłsudskiego zatrzymała ekspansję Rosji sowiec-
kiej i uratowała nie tylko Polskę, ale i Europę przed zalewem bolszewizmu. 

Można przypuścić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że wiele sądów, które 
Frateili wyraża w swej książce, nie jest owocem jego osobistych przemyśleń, 
ale powtórzeniem opinii zasłyszanych w Polsce.

Do publikacji „rocznicowych”, a więc z reguły bezkrytycznych, należy rów-
nież broszura Jadwigi Toeplitz-Mrozowskiej (1880-1966), znanej w  swoim 
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czasie artystki dramatycznej, śpiewaczki i tancerki, a także podróżniczki i au-
torki wspomnień, zaprzyjaźnionej ze Stanisławem Wyspiańskim i Tadeuszem 
Boyem-Żeleńskim. Mrozowska pochodziła z kieleckiej rodziny ziemiańskiej, 
gdzie żywe były tradycje patriotyczne. W 1918 r. poślubiła Józefa Toeplitza, 
włoskiego finansistę polskiego pochodzenia, dyrektora jednego z najpoważ-
niejszych banków (Banca Commerciale Italiana) i osiedliła się w Mediolanie. 
12 czerwca 1935 r., z okazji, tzw. trigesimo della morte Piłsudskiego (po trzy-
dziestu dniach od jego śmierci), Mrozowska w Zamku Sforzów w Mediolanie 
przed starannie dobraną publicznością wygłosiła odczyt wspomnieniowy, di-
scorso commemorativo, poświęcony pierwszemu marszałkowi Polski. W kilka 
tygodni później tekst wystąpienia, prawdopodobnie w formie rozszerzonej, 
został wydany drukiem w formie broszury. Publikację autorka zadedykowała 
żonie zmarłego, Aleksandrze Piłsudskiej. Podobnie jak wcześniej Ofelia Co-
lautti Novak, autorka nie zna miary w chwaleniu marszałka. W podniosłej 
formie przedstawia koleje jego życia, m.in. porównując przewrót majowy do 
marszu na Rzym Mussoliniego (s. 26). Przedstawia go jako „ukochanego ojca”, 
„bohatera ozdobionego aureolą legendy”, „tytana myśli polskiej”, „króla bez 
korony”, „wojownika do szpiku kości”. Jego śmierć, pisze, osierociła cały naród. 
Ten „wielki wódz” w 1920 r., kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone – 
ojczyzna, cywilizacja, honor – dzięki genialnemu planowi strategicznemu 
rozegrał zwycięską bitwę i obronił Polskę i Europę przed bolszewizmem. 
Mrozowska określa zwycięstwo polskiej armii w bitwie warszawskej jako jedno 
z największych zwycięstw w historii militarnej świata. Już wówczas mówiono 
o Piłsudskim, jako o dyktatorze. Mrozowska nie akceptuje tego. „Dyktato-
rem – pisze – nie był nigdy, surowym ojcem tak!” (s. 27). Broszura napisana 
jest z niekłamanym entuzjazmem, daje również świadectwo bałwochwalczego 
niemal stosunku autorki do pierwszego marszałka Polski.

W 1978 r. Jerzy W. Borejsza (*1935), historyk z Warszawy, opublikował 
w tłumaczeniu na język włoski obszerny artykuł o przewrocie majowym. 
Praca oparta jest na niewydanych dokumentach archiwalnych, zawiera wiele 
cennych obserwacji i wniosków oraz poszerza naszą wiedzę o przewrocie 

Okładka publikacji 
U. Naniego z 1926 r.
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majowym. Borejsza przytacza kilka opinii o marszałku wyrażonych przez 
Mussoliniego i dyplomatów włoskich, rezydujących w Warszawie. Na ogół nie 
są one pochlebne ani dla Piłsudskiego jako polityka, ani jako człowieka. Dla 
Mussoliniego Piłsudski, ze swymi metodami rządzenia i „demokratycznymi 
przesądami”, był postacią anachroniczną. Był człowiekiem, który nigdy nie 
stał się sojusznikiem Włoch faszystowskich, jak chociażby Miklós Horthy czy 
Ion Antonescu (s. 185). Telegram kondolencyjny Mussoliniego po śmierci 
marszałka był zwięzły i lakoniczny. Duce wspomniał w nim jedynie o cnotach 
żołnierskich zmarłego i jego działalności na rzecz odzyskania przez Polskę 
bytu państwowego. Prasa włoska, idąc za przykładem Mussoliniego, też za-
chowała daleko idącą wstrzemięźliwość w pochwałach. 

Opinie faszystowskich dyplomatów nie zawsze były obiektywne i z niektó-
rymi ich sądami nie można się zgodzić. Giovanni Cesare Majoni (1876-1969), 
minister pelnomocny Królestwa Włoch w Polsce w latach 1923-1929, swój 
raport dla Rzymu kończy charakterystyką osobowości Piłsudskiego: jest czło-
wiekiem o dużej inteligencji, ale ze skłonnością do bałaganiarstwa, które jest 
charakterystyczne dla osób, które nie potrafią realizować własnych planów, 
starczo próżny, chełpliwy, ale zdolny dzięki kwiecistości języka rozbudzić entu-
zjazm mas, żądny za wszelką cenę pozostawać na pierwszym planie, zwolennik 
absolutyzmu, interesowny demokrata na pokaz. Surowy sąd, może i w części 
odpowiadający rzeczywistości, który Borejsza nazywa przenikliwym (s. 183). 
Ale pisanie o Piłsudskim jako o człowieku, który nie potrafił realizować wła-
snych planów, jest absurdalne. 

Kilka stron osobie Piłsudskiego poświęca Borejsza w monografii o faszyzmie 
i Europie Wschodniej, wydanej w 1981 r. przez wydawnictwo Laterza. Autor 
prostuje wiele kłamliwych i bałamutnych informacji o marszałku lansowanych 
przez zwolenników Mussoliniego. Polska pod rządami marszałka nigdy nie 
stała się państwem faszystowskim. Większość Polaków była, pisze Borejsza, 
wrogo nastawiona do jakiejkolwiek formy totalitaryzmu (s. 48), podobnie 
jak wielu członków ekipy marszałka. To prawda, że po puczu wojskowym 
w maju 1926 r. swobody demokratyczne zostały znacznie ograniczone, ale za-
chowany przecież został system wielopartyjny, z wykluczeniem jedynie partii 
komunistycznej. W dalszym ciągu funkcjonowała prasa opozycyjna, także po 
uchwaleniu konstytucji, której postanowienia weszły w życie 23 kwietnia 1935 
r. Książka zawiera także wiele rzeczowych informacji na temat wzajemnego 
stosunku Piłsudskego i włoskiego duce, które wbrew wypowiedziom prasy 
faszystowskiej, nie były nigdy serdeczne. Piłsudski Mussoliniego ani nie lubił, 

Okładka publikacji L. Kociemskiego 
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ani nie cenił. Uważał, że forma rządów forsowana przez niego we Włoszech 
jest nie do przyjęcia w Polsce.

Krótkie omówienia działalności Piłsudskiego znajdujemy w książkach 
zawodowych historyków dotyczących ogólnych dziejów Polski oraz dziejów 
Europy centralnej i wschodniej. Wiele miejsca poświęca mu Oskar Halecki 
(1891-1973) w swej Historii Polski, wydanej w 1966 r. przez rzymskie wydaw-
nictwo Hosianum. Także Henryk Wereszycki (1898-1990) pisze o marszałku 
w zbiorowym opracowaniu historii Polski wydanym w 1983 r. w Mediolanie 
pod redakcją Aleksandra Gieysztora (1916-1999). Ambasador Jean-Marie Le 
Breton (1927-2017) w swej historii Europy centralnej i wschodniej w latach 
1917-1990 poświęca Piłsudskiemu dwa paragrafy (ss. 213-217).

W 1998 r. w Rzymie ukazał się dwutomowy wybór dokumentów archiwal-
nych dotyczących historii stosunków polsko-włoskich w latach 1918-1940. Są 
to w dużej części listy ministrów Królestwa Włoch akredytowanych w Warsza-
wie do ministra spraw zagranicznych w Rzymie lub premiera rządu. Kilkadzie-
siąt dokumentów odnosi się do osoby i działalności Józefa Piłsudskiego oraz 
wydarzeń z nim związanych, np. polskich przygotowań do ofensywy przeciw 
bolszewikom w maju 1920 r. (ss. 197-204).

Stefano Santoro (*1972) w monografii o propagandzie i ekspansji kulturalnej 
włoskiego reżymu faszystowskiego w Europie Wschodniej, wydanej w 2005 r., 
kilkakrotnie wspomina Piłsudskiego, ale są to jedynie zdawkowe informacje. 
Przedstawia go jako „silnego człowieka z Warszawy”, byłego socjalistę, prze-
śladującego ludzi obozu lewicy, męża stanu, który swą działalnością zwrócił 
uwagę Mussoliniego na Polskę (s. 151).

W 2014 r. Luciano Monzali z uniwersytetu w Bari opublikował obszerny ar-
tykuł o dyplomacji włoskiej i wojnie polsko-bolszewickiej. W centrum uwagi 
autora jest osoba Francesco Tommasiniego, włoskiego ministra akredytowa-
nego w Warszawie. Na podstawie archiwalnych dokumentów Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych autor przedstawia działalność włoskiego dyplomaty. Po 
dojściu Mussoliniego do władzy niełatwą, jako że Tommasini nie był faszystą 
i nie należał do zwolenników duce. Po odwołaniu z Polski został przeniesiony 
na przymusową emeryturę i zajął się działalnością publicystyczną. Autor wie-
lokrotnie w swej pracy wspomina także o Piłsudskim, chociaż ten nie znajduje 
się w centrum jego uwagi Z przytaczanych dokumentów wynika m.in. że 
Tommasini był przekonany, iż decydującą rolę w opracowaniu strategicznego 
planu Bitwy Warszawskiej z 1920 r. odegrał generał Maxime Weygand, a nie 
Piłsudski (s. 51). 

Bibliografia dotycząca Józefa Piłsudskiego w języku włoskim jest niezwykle 
skromna. Autorami wielu istniejących opracowań byli Polacy. Do tej pory nie 
znalazł się żaden historyk włoski, który podjąłby się trudu napisania biografii 

Jadwiga Toeplitz-Mrozowska,  
fot. z „Tygodnika Ilustrowanego”, 1905 nr 29.
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marszałka czy chociażby poważnego opracowania opartego na solidnych 
źródłach, dokumentujących koleje jego życia, a w szczególności działalność 
państwową i wojskową. Jest to bez wątpienia ogromna luka we włoskiej hi-
storiografii. Nie istnieją przekłady publikacji Piłsudskiego, pism wojskowych 
i przemówień. Krótkie wzmianki o nim w dużych monografiach dotyczących 
historii Europy XX wieku, hasła encyklopedyczne i słownikowe przedstawiają 
go zazwyczaj jako twórcę odrodzonego państwa polskiego i dyktatora, który 
przejął władzę w wyniku puczu wojskowego. Te zdawkowe informacje, nie-
kiedy stronnicze i bałamutne, nie oddają nawet w małym stopniu znaczenia, 
jakie miała działalność tego męża stanu i żołnierza nie tylko dla Polski, ale 
dla całej Europy. Brak zaintwizerunekeresowania osobą Józefa Piłsudskiego 
nie jest we Włoszech czymś wyjątkowym. Historia Polski nie zajmuje wiele 
miejsca w świadomości społeczeństw zachodnich i nie cieszy się zbytnim 
zainteresowaniem środowisk uniwersyteckich. Wyjątek stanowią Niemcy 
i Anglia, gdzie sprawom polskim poświęca się trochę uwagi. Wydarzenia po-
lityczne niekiedy spontanicznie rozbudzają na pewien czas zainteresowanie 
Polską, ale ogranicza się ono jedynie do wyrażenia sympatii i solidarności, za 
czym nie idzie pragnienie bliższego poznania kraju i jego historii. Program 
promocji naszej kultury i historii na Zachodzie, także we Włoszech, powinien 
być wypracowany w Polsce przez Polaków. Nie można oczekiwać, że zrobią 
to za nas cudzoziemcy.

Jan Władysław Woś
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EWA DUNAJ

Ziemie łotewskie (jako część Inflant wraz z ziemiami estońskimi) w 1561 roku 
zostały przyłączone do Litwy, a od czasu unii lubelskiej stały się częścią Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów (Kurlandia i Semigalia jako lenno). Dalsze ich losy były 
równie burzliwe i skomplikowane. W pierwszej połowie XVII wieku północna 
część ziem łotewskich (Liwonia) została zdobyta przez Szwedów i pozostawała 
w ich władaniu do 1721 roku, gdy przeszła pod władzę Rosji. Resztę ziem łotew-
skich także przyłączono do Rosji po rozbiorach państwa polskiego. W 1915 roku 
Kurlandia i Semigalia dostały się pod okupację niemiecką, a po pokoju brzeskim 
dołączyła do nich pozostała część ziem łotewskich.

18 listopada 1918 roku w Rydze proklamowano niepodległość państwa łotew-
skiego, które musiało walczyć z Niemcami i bolszewikami w obronie swego kraju. 
W walkach tych brali udział również Polacy mieszkający na terenie Łotwy, sku-
pieni głównie na terenie Łatgalii, gdzie żyła prawie połowa liczącej ok. 60 tysięcy 
Polonii. W dwudziestoleciu międzywojennym Polacy na tych terenach odgrywali 
znaczącą rolę gospodarczą (byli właścicielami 130 dużych majątków ziemskich 
o powierzchni około 350 tys. ha) i kulturalną, także z uwagi na wpływy Kościo-
ła katolickiego i tradycje historyczne. Większość ludności polskiej mieszkała 
w miastach – w 1930 roku odsetek Polaków w Dyneburgu, Krasławiu i Iłłukszcie 
przekraczał 20%. Najwięcej Polaków mieszkało w stolicy państwa Rydze – ponad 
16,5 tysięcy, co stanowiło prawie 4,5% ogółu mieszkańców miasta.

Do dzisiaj polski język usłyszeć można na ulicach Rezekne (Rzeżycy) i Dau-
gavpils (Dyneburga). Stąd wywodzą się słynne polskie rodziny Platerów czy 
Manteuffelów, których dwory, ufundowane przez nie kościoły i kaplice, grobowce 
można odwiedzać, wędrując po polskich Inflantach w poszukiwaniu śladów 
wspólnej historii. Stąd pochodziło też wielu twórców polskiej kultury, jak na 
przykład Grzegorz Fitelberg czy Kazimiera Iłłakowiczówna.

Nic więc dziwnego, że dzisiaj w Dyneburgu i Rezekne znajdują się polskie 
szkoły (polskie liceum jest także w Rydze, kilka mniejszych szkół jest jeszcze 
w paru innych miastach). Polacy na Łotwie kultywują swoją odrębność językową 
i kulturową, dbają o własne pamiątki (tablice, pomniki, obiekty historyczne), są 
dumni ze swojej świetnej przeszłości.

Część wspólnych, polskich i łotewskich dziejów jest związana z postacią 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który odwiedził Dyneburg 27 stycznia 1920 
roku. Na początku lat 20. XX wieku wojska łotewskie i polskie razem walczyły 
o niepodległość Łotwy. Rezultatem operacji „Zima” było wyparcie wojsk bolsze-
wickich z Dyneburga. Uczestniczył w tej operacji, jako oficer 1. Dywizji Piechoty 
Legionów, 23-letni Władysław Broniewski. Pod datą 5 stycznia 1920 roku zapisał 
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w swym dzienniku, że miasto zrobiło na nim bardzo przygnębiające wrażenie. Od 
jesieni 1919 roku do wiosny roku 1920 wojska polskie i łotewskie pod dowódz-
twem generała Edwarda Rydza-Śmigłego uwolniły Łotwę od armii bolszewickiej. 
Wspólne przelanie krewi w walce o wolność w latach 1919-1920 zostało docenio-
ne. Generał Janisa Balodis, dziękując armii polskiej w Daugav pils dnia 27 stycznia 
1920 roku, wyrażał nadzieję, że „tak jak armie – polska i łotewska – tak zbliżą 
się do siebie w przyjacielskim stosunku naród polski i łotewski”. Odpowiadając 
na te słowa, naczelnik państwa Józef Piłsudski mówił o „honorowej i zaszczytnej 
walce zgodnie z tradycją polską za naszą i waszą wolność (...) za wolność naszego 
sąsiada i przyjaciela”.

Podczas tego styczniowego spotkania w Dyneburgu Piłsudski odznaczył 
Rydza-Śmigłego za kampanię łatgalską Orderem Virtuti Militari, natomiast 
generał Balodis wręczył najwyższe odznaczenia łotewskie Piłsudskiemu i Ry-
dzowi-Śmigłemu. Na Łotwie zginęło wówczas ok. 500 polskich żołnierzy. 237 
z nich zostało pochowanych na cmentarzu na Słobódce w Dyneburgu. Władze 
łotewskie wystawiły na nim w roku 1928 dziękczynny pomnik. Zniszczony po 
zajęciu kraju przez wojska sowieckie (cmentarz zlikwidowano i urządzono tam 
wysypisko śmieci), odzyskał swoją rangę 11 listopada 1992 roku, kiedy to władze 
państwowe Łotwy wzniosły na jego miejscu kilkumetrowy żelbetonowy krzyż, 
a Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wmurowała wokół niego tablice 
z nazwiskami poległych.

To nie jedyny ślad pobytu Piłsudskiego w Dyneburgu. Przy pieczołowicie 
odrestaurowanych z funduszy Unii Europejskiej fortach, z których mieszkańcy 
są bardzo dumni i w których mieści się muzeum najsłynniejszego daugavpilsz-
czanina, Marka Rothki, znaleźć można kilkujęzyczną tablicę informującą, że 
Piłsudski formował oddziały wojskowe z miejscowych Polaków, gdy Łatgalia 
(dawne Inflanty) była ostoją polskości i patriotyzmu.

Pośrodku przyległego skweru stoi niewielkie drzewko, pochodzące jakby z in-
nej bajki. Wiejska jabłonka nie pasuje do eleganckiego otoczenia, za to jej gałęzie 
uginają się od jabłek, pełno ich także leży wokół na trawie. Próbujemy. Winne, 
soczyste, przypominają smaki dzieciństwa i piosenki, śpiewane przez dziadzia-
-legionistę: „Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat...”.

Pięknie odremontowana (za pieniądze Rzeczypospolitej Polskiej tym razem) 
i  bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne Szkoła Polska (12 oddziałów 
i przedszkole) nosi imię marszałka. W holu można podziwiać wielki portret 
Dziadka oraz haftowany sztandar z jego podobizną. Imię Piłsudskiego jest przy-
woływane przy okazji wszystkich państwowych świąt i szkolnych uroczystości.

Przed okazałym budynkiem szkoły, położonym nieco na uboczu, stoją wiejskie 
chałupki: parterowe, drewniane i przysadziste, ale wcale nie wstydzące się swojej 
wiejskości – wymalowane jaskrawą zielenią ściany i równie krzyczącą żółcią 
odrzwia i okiennice śmieją się do przechodniów. Mieszka się w nich pewnie nie-
lekko, na dachach omszały eternit, w podwórzach studnie, co chwila ktoś wylewa 
wiadro lub miskę z brudną wodą w krzaki, pod płot. Ale mieszkańcy chat, ubrani 
z miejska, choć skromnie, spokojnie grzeją się w słońcu na swoich przyzbach. 
Pod ich oknami przejeżdżają co chwila tramwaje dwóch z trzech istniejących 
w Dyneburgu linii, jedynka i trójka. Po elegancko wyprofilowanych nasypach, 
zmodernizowanych z funduszy Unii, skrzypiąc i hurgocąc, suną wagony pamię-
tające Stalina. Wokół chatynek i przystanków tramwajowych przechadzają się lub 
wylegują koty, wielkie, tłuste, długosierstne. Właśnie jeden taki Behemot mości 
się na lśniącej stalą nowoczesnej ławeczce przystanku, najwidoczniej czekając na 
Wolanda, by razem ze swoim panem udać się na eleganckie przyjęcie.

W czasie czerwcowego spowolnienia, gdy nauczyciele zajmują się już oblicza-
niem wyników egzaminów gimnazjalnych i matur, uczniowie pod okiem polskich 
native-speakerów realizują tzw. projekty, w zamyśle mające ich aktywizować 
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i pobudzać kreatywność. W tym roku tematem wybranym dla starszych klas 
szkoły podstawowej była postać Józefa Piłsudskiego (hasło: „Historia i legenda”). 
W pracach uczniowskich dało się znaleźć wszelkie możliwe klisze i stereotypy. 
Biało-czerwone kwiaty i flagi w roli elementów dekoracyjnych okalały ściągnięte 
z  internetu portrety wąsatego naczelnika i Kasztanki. Poprzepisywane z tego 
samego źródła notatki, chwalebnie wyczyszczone z błędów przez polskich na-
uczycieli, nieuchronnie powtarzały wyprane z treści i emocji formułki.

Czyja to wina? – myślałam sobie, przeglądając naiwne rysunki, przedstawiające 
koniki o łabędzich szyjach i sumiastowąsate portrety z twarzy podobne do niko-
go, okraszone cytatami legionowych pieśni i patetycznymi sloganami. Trudno 
wymagać od młodych ludzi, przyzwyczajonych do stałych granic na mapie Eu-
ropy, by rozumieli, jakim objawieniem było dla ich dziadków odrodzenie Polski 
z niebytu, w jakiej euforii współtworzyli swoje stare-nowe państwo, tym bardziej 
że jego narodziny poprzedzała hekatomba światowej wojny. Ile znaczyć dla nich 
musiały emblematy i symbole, dziś zmienione w gadżety, „patriotyczną” odzież, 
masowo produkowaną (zwykle w Chinach) na użytek okolicznościowych świąt 
i imprez. Tym bardziej trudno spodziewać się tego zrozumienia od nastolatków, 
żyjących w świecie na pół wirtualnym, zanurzonych w popkulturze, przeżywają-
cych hormonalne huśtawki i pierwsze emocjonalne klęski.

Okazjonalnie odwiedzany pomnik czy tablica pamięci nie budzi żadnych 
emocji. Już prędzej zmęczenie i nudę przydługimi przemówieniami zaproszonych 
gości, upałem, koniecznością kilkugodzinnego stania w miejscu i skupiania się 
na słowach, nie zawsze do końca zrozumiałych. Krzyż na Słobódce, tablica ku 
czci marszałka – te miejsca odwiedza się z rzadka, w trakcie uciążliwego rytu-
ału. Dopiero potem zaczyna być fajnie – święto ulicy Warszawskiej to wspólny 
pochód filmowany z drona, ludowe barwne stroje, śpiewanie polskich piosenek 
legionowych, degustowanie rozdawanych ciast i wędlin, kolorowe baloniki 
i słodycze. Prowadzone od lat przez Żanę Stankiewicz (jest dyrektorem Domu 
Polskiego w Dyneburgu, znakomitą choreografką i animatorką kultury, z odda-
niem wspieraną przez męża Ryszarda Stankiewicza, prezesa Związku Polaków na 
Łotwie) „Kukułeczki” to zespół bardzo elitarny i profesjonalny, z powodzeniem 
rywalizujący z zawodowcami. Pochody, festiwale, przeglądy zespołów ludowych, 
konkursy teatralne, recytatorskie, taneczne przyciągają młodzież (nie tylko pol-
ską) z całego okręgu łatgalskiego, a nawet z Rygi.

Sylwetka Piłsudskiego, którego imię w Polsce przywoływane było przez opo-
zycję z prawa i z lewa (często zresztą bez znajomości podstawowych faktów 
dotyczących biografii i działalności), nie doczekała się ciągle jeszcze obiektywnej 
oceny. W rozgrywkach pomiędzy poszczególnymi opcjami politycznymi Dziadek 
stał się figurą odsłanianą jedynie we fragmentach, które w danej chwili mogły 
okazać się przydatne czy pożyteczne w konkretnych okolicznościach (niedawno 
przypomniana koncepcja Międzymorza). Figurą coraz rzadziej wykorzystywaną. 
Moda na marszałka przemija, gdyż zbyt wiele szczegółów nie pasuje ani do wy-
idealizowanego, zmienionego w ikonę wizerunku, ani do doraźnie traktowanych 
politycznych programów partyjnych. Wzrasta za to popularność Dmowskiego 
i przywódców podziemia z lat po drugiej wojnie światowej. Zmienia się model 
patriotyzmu, rozumienie pojęć niegdyś oczywistych. Piłsudski, który wszystkie 
religie i ideologie traktował jedynie jako środki prowadzące do odzyskania nie-
podległego państwa, nie stanowi atrakcyjnego wzorca dla wspólnoty jednoczącej 
się pod hasłami katolicyzmu i genetycznej jednorodności.

Na Łotwie, w której Polacy tworzyli zawsze ważną etnicznie i kulturowo gru-
pę, postać marszałka mogłaby znaczyć coś więcej. Postradziecka Łotwa inaczej 
niż Polska radzi sobie z przywracaniem (budowaniem?) narodowej tożsamości. 
Kraj liczący prawie tylu obywateli co Warszawa z przyległościami, narażony na 
polityczne i gospodarcze naciski ze strony dawnego hegemona, a dziś – sąsiada, 
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mocno akcentujący swoją przynależność do struktur NATO i do Unii (przyjęcie 
europejskiej waluty było przecież aktem tyleż ekonomicznym, co politycznym), 
nękany wewnętrznymi kryzysami i zmagający się z ogromną emigracją zarob-
kową, umiejętnie rozgrywa napięcia i sympatie pomiędzy grupami etnicznymi, 
składającymi się na różnorodny językowo i kulturowo organizm. Trudno po-
wiedzieć, ile w tym pragmatyzmu, a ile rozumienia zasad wynikających z pro-
cedur unijnych, jednak przy wielu okazjach widać, że władze umiejętnie sterują 
nastrojami społecznymi i zręcznie integrują zróżnicowane grupy i środowiska.

Polacy mają swoje placówki oświatowe (w większości finansowane z funduszy 
Rzeczypospolitej i Unii), ośrodki kultury, lokalne gazety (papierowe i elektro-
niczne), telewizje i strony internetowe, kościoły i domy parafialne. W miastach, 
stanowiących największe skupiska Polonii, obchodzone są polskie święta 
państwowe i kościelne, a także organizowane są imprezy na tyle atrakcyjne, że 
uczestniczą w nich nie tylko osoby przyznające się do polskiego pochodzenia, ale 
także Rosjanie i Łotysze. Podczas swojego rocznego pobytu wielokrotnie mogłam 
przekonać się osobiście, że w miastach takich jak Dyneburg czy Rezekne język 
polski słychać w tramwaju, w sklepie i na ulicy, a w wielu urzędach i zakładach 
usługowych pracują osoby mówiące po polsku – w tym języku obsługiwała mnie 
pani w banku, urzędniczka w gazowni miejskiej, a nawet fryzjerka (ta ostatnia 
nie była wprawdzie Polką z pochodzenia, ale nauczyła się polskiego od koleżanki, 
z którą pracowały w Anglii).

Polskość w krajach bałtyckich ma jednak wymiar przede wszystkim obyczajowy 
i kulturowy, a nawet – ekonomiczny. Obrzędy i święta, atrakcyjne cenowo towary, 
tańsza w przeliczeniu na euro żywność i alkohol, odpowiednio wyzyskane pro-
pagandowo ustawy nowej władzy (Łotysze zazdroszczą nam „500 plus”) bardziej 
wpływają na wizerunek Polski niż historia, nawet uwzględniająca chwalebne 
epizody przeżywane wspólnie.

Młodzi Polacy czy Łotysze o polskich korzeniach łatwo i chętnie uczą się pol-
skich piosenek, z chęcią uczestniczą w polskich obrzędach, świętach, imprezach. 
Jest to dla nich odskocznia od szarej i zgrzebnej rzeczywistości (Łotwa ma PKB 
„per capita” niewiele odbiegający od polskiego, ale – z uwagi na znacząco mniej-
szą liczbę ludności – poziom życia jest dużo niższy, a realia przypominają Polskę 
z końca ubiegłego wieku). To również okazja do wyjazdu za granicę i uczestnictwa 
w interesującym programie integracyjno-edukacyjnym, możliwość spotkania 
nowych ludzi, rówieśników, ale także i artystów oraz specjalistów z różnych 
dziedzin nauki i sportu, stanowiących europejską elitę. Ucieczka od nudy. Szansa 
zarobienia paru euro.

Piłsudski patrzy na nich z płótna sztandaru. Ale w istocie go nie ma. Wywoły-
wany jak duch – kilka razy w roku – nie zadomowił się w zbiorowej wyobraźni. 
Pozostał na kartach historii, coraz bardziej zapominanej.

Ewa Dunaj

Książki nadesłane
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017
Ewa Lipska: Pamięć operacyjna. Poezje. Ss. 43+ 2 nlb.
Piotr Szewc: Światełko. Poezje. Ss. 56.
Andrzej Mencwel: Toast na progu. Proza. Ss. 298.
Jarosław Mikołajewski: Listy do przyjaciółki. Ss. 96.
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JAROSŁAW CYMERMAN

Wiersz Słuchajmy Zygmunt dzwoni, podpisany jednym z najczęściej używanych 
przez Józefa Czechowicza pseudonimów – „Henryk Zasławski”1, opublikowany 
został w wydanej w Katowicach w 1936 roku antologii zatytułowanej „Jego za 
grobem zwycięstwo”. Wiersze o najlepszym synu ojczyzny i jej wodzu marszałku 
Józefie Piłsudskim 5 XII 1867 – 12 V 1935, opracowanej przez „Jotka”, czyli Józefa 
Karpińskiego. Książka ta stanowi dziś dużą rzadkość, czym zapewne należy tłu-
maczyć brak wiersza lubelskiego poety w powojennych zbiorach jego utworów. 
Obok tekstu Czechowicza można we wspomnianej antologii znaleźć fragmenty 
przemówień oraz ponad osiemdziesiąt innych liryków poświęconych Piłsudskie-
mu, autorstwa m.in. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wacława Mrozowskie-
go, Jerzego Pietrkiewicza, Edwarda Słońskiego, Kazimierza Wierzyńskiego czy 
Henryka Zbierzchowskiego.

Wiersz Słuchajmy Zygmunt dzwoni to przykład liryki okolicznościowej. Ten 
typ twórczości, choć dość częsty w dorobku Czechowicza, pozostawał jednak 
na marginesie jego poetyckiej aktywności. Lubelski autor pisał wiersze oko-
licznościowe zwykle w związku ze swoją pracą w charakterze redaktora gazet 
i czasopism. Szczególnie dużo tekstów tego rodzaju powstało na potrzeby „Ziemi 
Lubelskiej”, „Kuriera Lubelskiego” (Czechowicz publikował je najczęściej pod 
pseudonimem Zygmunt Klimuntowicz), a także „Płomyka” i „Płomyczka”. Po-
mimo że w prezentowanym utworze nietrudno zauważyć charakterystyczne dla 
liryki okolicznościowej ograniczenia (tradycyjna forma, patos etc.), można też 
wskazać kilka interesujących motywów, obecnych w głównym nurcie twórczości 
autora Poematu o mieście Lublinie.

Ten krótki tekst poetycki napisany po śmierci Józefa Piłsudskiego (którego 
kult był jednym z najważniejszych rysów społeczno-politycznego światopo-
glądu Czechowicza) osnuty jest wokół bijącego w trakcie pogrzebu marszałka 
krakowskiego dzwonu Zygmunt. Jak zauważył już Tadeusz Kłak: Czechowicz 
przejmował słowo „dzwon” z całym jego dziedzictwem i bogactwem skojarzeń – od 
baśni ludowych o zaklętych czy zatopionych dzwonach, poprzez romantyków, do 
Tetmajera i Micińskiego. Najbliższa jest mu na pewno tradycja ludowa, w której 
głos dzwonu ma funkcję magiczną, ma moc odpędzania uroków2. W prezentowa-
nym wierszu tytułowy dzwon zestawiony zostaje z dwoma innymi elementami 
mającymi bardzo silne nacechowanie symboliczne. Mam na myśli „srebrną 
buławę” i pachnące „w podziemiu cichem / wielkie wieńce”. Srebro w utworach 

1 O pseudonimie tym pisałem w artykule: Czechowicz – autor, podmiot, bohater. Przypadek Zasławskiego (w:) Czechowicz – 
poeta, prozaik, krytyk, tłumacz. Pod red. A. Niewiadomskiego i A. Wójtowicza. Lublin 2015, ss. 81-97.

2 T. Kłak: Czechowicz – mity i magia. Kraków 1973, s. 173.
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Czechowicza nieodmiennie kojarzone jest ze światem śmierci, podobnie jest 
z ciętymi kwiatami. Zarówno w młodzieńczej prozie zatytułowanej Purpurowe, 
jak i znanym wierszu modlitwa żałobna z tomu nuta człowiecza pojawia się fraza 
„pod kwiatami nie ma dna”. Tonięcie w kwiatach to w twórczości Czechowicza 
metaforyczne określenie umierania, przekraczania granicy pomiędzy światem 
żywych a umarłych. Dzwoniący Zygmunt nie tylko zatem ogłasza żałobę, ale 
też może być postrzegany jako znak przełamania mocy śmierci, pośmiertnego 
tryumfu i wypełniania się testamentu komendanta.

Jarosław Cymerman

HENRYK ZASŁAWSKI [JÓZEF CZECHOWICZ]

Słuchajmy Zygmunt dzwoni

Z Katedry na Wawelu
po Polsce echo goni,
zadrgało serce dzwonu:
Zygmunt dzwoni.

Leci jęk głuchy przez lasy,
skroś łąk, do morskiej toni.
Wiedzą miasta i wioski –
Zygmunt dzwoni.

Wiedzą miasta i wioski
osierocone w bólu.
Pochowano już Wodza
pośród królów.

Pochowano. Srebrna buława
leży w umarłej ręce.
Pachną w podziemiu cichem
wielkie wieńce.

Już on nie wstanie nigdy,
nie wezwie nas do broni...
Dlatego działa biją,
Zygmunt dzwoni.

Książki nadesłane
Poezja
Grażyna Chrostowska: Wiersze. W opracowaniu Barbary Oratowskiej i Jarosława 
Cymermana. Muzeum Lubelskie, Lublin 2017, ss. 111.
Zofia Zarębianka: Wiersze dośmiertne. Posłowie Wojciech Ligęza. Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich, Oddział w Krakowie, 2016, ss. 70+3 nlb.
Bogdan Prejs: Objawy pierwotne. Instytut Mikołowski, Mikołów 2017, ss. 37.
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LESZEK MĄDZIK 

Impuls pierwszy
Mała sakiewka, może trochę większa, bo zwróciła moją uwagę przed wie-

loma laty w niepozornym sklepie ze starociami. Niewykluczone, że to mój 
pierwszy zawód – tkacz – spowodował, że dostrzegłem to oryginalne rękodzieło. 
Już sama jego materia intrygowała: czarny plusz, na którym wyhaftowany 
złotą nicią napis wydobywał z mroku tej głębokiej czerni rok 1834. Ornament 
uzupełniał krzyż nad datą wykonany z tej samej złotej nici. Dolną część ory-
ginalnego woreczka wieńczył dzwonek, niepozorny, ale skuteczny w  swoim 
dźwięku. Uchwyt w górnej części nie tylko pozwalał sakiewkę trzymać, ale 
posiadał otwór umożliwiający wrzucanie monet. Wyobraźnia próbuje rekon-
struować wydarzenia, których uczestnikiem był ten woreczek. Po mszach ża-
łobnych poświęconych mężom, którzy zginęli w powstaniu, zbierano pieniądze 
dla wdów, by poprawić ich los. 

Impuls drugi 
Tamten czas obfitował też w biżuterię żałobną w artystycznej formie. Skąpa-

na w czerni, zniewolona, targana przez rozbiory i powstania Polska stworzyła 
biżuterię symbolizującą zbiorową żałobę. Gagat (czarny węgiel brunatny) 
zdobił ciało tych, którzy żyli, wspominając tych, co odeszli. Gagat kojarzył się 
z nocą, śmiercią. Wyjątkową rolę w kompozycjach biżuterii żałobnej spełniały 
włosy. To one najdłużej trwają po naszym odejściu. Włosy to najcenniejsza 
z pamiątek, w nich upatrywano sił życiowych. Misterne kompozycje przyj-
mowały formę medalionów, a w zestawieniu z żałobnym ubiorem dopełniały 
wymowy bliskości z tymi, którzy odeszli.

Impuls trzeci
Wieczór cichego miasteczka San Pedro w Portugalii. Tylko rytmiczny dźwięk 

fal  oceanu przenika myśli patrzących przed siebie kobiet ubranych na czarno. 
Im bliżej brzegu, fale tracą na sile, muskając ziarna żółtego piasku. To był jakiś 
stały rytm. Spełniało się organiczne zestawienie dźwięku z obrazem. Czarne 
plamy sylwetek siedzących kobiet, nieruchomo wpatrzonych w ocean, wyrażały 
lęk, nadzieję i tęsknotę za tymi, co odpłynęli swoimi łodziami o świcie na połów 
ryb. Zewnętrzny spokój krył głębokie pragnienie dostrzeżenia bliskiej osoby na 
dalekim horyzoncie, gdzie woda łączy się z niebem. Wydawało się, że na ten 
moment czeka się wiecznie. Zmierzch nieraz zacierał perspektywę i  czas 
spotkania. Obraz ginął w mroku, otwierając przed wyobraźnią paletę zatro-
skania i obaw. Na szczęście czarne ubrania siedzących kobiet niekoniecznie są 
dowodem dramatu. 

Leszek Mądzik
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INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W AMERYCE

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – znane na całym świecie centrum 
badań historii Polski – jest organizacją użytku publicznego, zarejestrowaną 
w stanie Nowy Jork. Od ponad siedemdziesięciu lat zajmuje się ochroną polskiego 
dziedzictwa narodowego w Stanach Zjednoczonych i odgrywa niezwykle ważną 
rolę w kształtowaniu wizerunku Polski w USA.

Instytut Józefa Piłsudskiego to nie tylko ważna instytucja, ale część naszej historii. 
Wszyscy zachowujemy we wdzięcznej pamięci to, co uczynił Instytut dla naszego 
dziedzictwa i pogłębienia naszej historycznej wiedzy. Wielka przeszłość zobowią-
zuje! Do dalszego mądrego działania dla dobra naszego dziedzictwa1.

Zarys historii
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce powstał 4 lipca 1943 roku w Nowym 

Jorku z inicjatywy wybitnych Amerykanów polskiego pochodzenia i emigrantów 
wojennych z Polski. Wśród założycieli byli działacze polonijni: wydawca „Dzien-
nika Polskiego” w Detroit Franciszek Januszewski; wydawca „Nowego Świata” 
w Nowym Jorku Maksymilian Węgrzynek; Lucjusz Kupferwasser z Chicago oraz 
polscy uchodźcy wojenni, którzy w II Rzeczypospolitej zajmowali ważne stano-
wiska państwowe i byli najbliższymi współpracownikami Józefa Piłsudskiego. Do 
tej ostatniej grupy należeli trzej ministrowie II Rzeczypospolitej: były minister 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz; były poseł na 
Węgrzech i minister skarbu Ignacy Matuszewski oraz były minister przemysłu 
i handlu Henryk Floyar-Rajchman. Zamysłem twórców instytutu było stworzenie 
organizacji będącej kontynuacją założonego w Warszawie w 1923 roku Instytutu 
Badań Najnowszej Historii Polski, nazwanego po śmierci Józefa Piłsudskiego jego 
imieniem. Myślą przewodnią instytutu są działania zgodne z ideami niepodle-
głościowymi marszałka. Początki były bardzo skromne: garstka ludzi i niewielkie 
fundusze. Podstawowe znaczenie miał jednak program działania i wizja jego 
twórców. Profesor Wacław Jędrzejewicz wspomina: Powołano mnie na dyrektora 
Instytutu. Wkrótce rzuciłem fabrykę i całkowicie poświęciłem się Instytutowi. 
Pamiętam mój pierwszy dzień pracy. Duży pokój, biurko i wielki stół, ofiarowane 
przez Węgrzynka. Wszystko puste, ani jednej książki, ani jednego dokumentu2.

Od samego początku misją instytutu było – i nadal jest – gromadzenie, przecho-
wywanie oraz konserwacja dokumentów i materiałów historycznych dotyczących 
Polski i Polonii, a następnie udostępnianie tych zbiorów, wspieranie i prowadzenie 
badań z dziedziny współczesnej historii Polski i Polonii, popularyzowanie historii 
i kultury polskiej oraz edukacja młodzieży polonijnej.

1 T. Merta: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – katalog. Nowy Jork 2012, s. 45.
2 W. Jędrzejewicz, „Nowy Dziennik. Tydzień Polski”. Nowy Jork 13 maja 1973 r.
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W latach 1943-1948 we władzach instytutu przeważali politycy i wojskowi, 
którzy służyli pod rozkazami Józefa Piłsudskiego i piastowali ważne stanowiska 
rządowe w II RP. Pierwszymi członkami honorowymi instytutu zostali generał 
Kazimierz Sosnkowski i Aleksandra Piłsudska, żona marszałka. Był to okres walki 
o przetrwanie. Stało się ono możliwe głównie dzięki założycielom, kolejnym 
prezesom, dyrektorom i wolontariuszom, którzy ofiarowali instytutowi swój czas, 
pracę i niejednokrotnie fundusze. Dzięki aktywności i ofiarności Polonii instytut 
powiększał swoje zbiory, które były zabezpieczane i udostępniane. Odbywały 
się wystawy, zjazdy i odczyty naukowe, ukazywały się publikacje o charakterze 
źródłowym i wspomnienia znanych postaci z życia politycznego. Wspólnie z In-
stytutem Piłsudskiego w Londynie zaczęto wydawać rocznik „Niepodległość”. 
W następnych latach rozwijała się praca naukowa, wzbogacano dział publikacji, 
porządkowano pozyskiwane materiały archiwalne i nawiązywano kontakty z in-
stytucjami amerykańskimi. W tym czasie większość najważniejszych archiwaliów 
została utrwalona na mikrofilmach. Są one przechowywane zarówno w instytucie, 
jak i w Yale University.

Kolejny okres związany jest ze zmianami w Polsce po 1980 roku, powstaniem 
„Solidarności” i emigracją stanu wojennego. Dzięki pomocy finansowej z Fun-
dacji Alfreda Jurzykowskiego instytut mógł przydzielać stypendia dla historyków 
i działaczy z Polski. Do Nowego Jorku przybywała ogromna liczba młodych emi-
grantów z kraju. Dla nich w latach 1981-1982 prof. Wacław Jędrzejewicz wygłosił 
w instytucie serię wykładów z historii Polski okresu dwudziestolecia. Cieszyły się 
one olbrzymim zainteresowaniem wśród młodzieży, która nie miała możliwości 
poznania prawdziwej historii w szkole. Wykłady te kontynuował prof. Andrzej 
Kamiński z Georgetown University. Wkrótce utworzyła się grupa dyskusyjna 
młodych, którzy czynnie działali we władzach instytutu.

Dzięki zmianom, które zaszły w Polsce po 1989 roku, powstała możliwość 
podjęcia współpracy z instytucjami rządowymi, archiwalnymi i bibliotecznymi 
w kraju. Instytut odwiedzali przedstawiciele najwyższych władz III RP: prezydent 
Lech Wałęsa (1991), premier Jan Olszewski (1992), marszałek senatu Stanisław 
Karczewski oraz prezydent Andrzej Duda. Odbywały się konferencje, aukcje dzieł 
sztuki, prelekcje znanych polskich dziennikarzy, pisarzy, polityków i naukowców, 
wydawano książki.

Rozkaz do Bitwy Warszawskiej z 10 sierpnia 1920 roku, s. 1 i 7.
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Okres po 2001 roku charakteryzuje się wzmożoną pracą nad modernizacją 
archiwów, biblioteki i zbiorów muzealnych. Do instytutu przyjeżdżali archiwiści 
z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i bibliotekarze z Biblioteki Na-
rodowej, co znacznie przyspieszyło opracowywanie i katalogowanie zasobów.

Działalność
Od lat Instytut Piłsudskiego w Ameryce jest placówką promieniującą polsko-

ścią, otwartą dla ludzi ciekawych Polski i jej kultury. Rocznie organizuje w swojej 
siedzibie około 30 wydarzeń otwartych dla publiczności, w których uczestniczy 
około 2000 osób. Są to głównie obchody polskich rocznic narodowych, pokazy 
filmów dokumentalnych, spotkania z autorami ciekawych książek o tematyce 
historycznej, warsztaty edukacyjne poświęcone najnowszej historii Polski i lek-
cje historii dla dzieci oraz młodzieży polonijnej prowadzone z wykorzystaniem 
oryginalnych eksponatów i dokumentów. Dla najmłodszych organizowane są 
warsztaty związane z polskimi tradycjami świątecznymi. Instytut podejmuje 
współpracę z amerykańskimi szkołami publicznymi, przygotowując lekcje historii 
Polski w języku polskim i angielskim.

Z ogromnym zaangażowaniem wolontariuszy, pracowników instytutu oraz 
pracowników z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci 
Narodowej prowadzona jest digitalizacja zbiorów archiwalnych. Zdigitalizowano 
między innymi następujące kolekcje: archiwum Józefa Piłsudskiego, powstań 
śląskich, materiały Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza oraz rządu pol-
skiego na emigracji. Opracowane zbiory są dostępne na stronie instytutu: www.
pilsudski.org. Z materiałów korzystają badacze z Polski, USA i innych krajów 
świata (rocznie około 190 tysięcy odsłon).

Nagrody instytutu
Od 1995 roku instytut organizuje bankiety i gale nagród, podczas których 

wyróżniani są wybitni Polacy i Amerykanie rozsławiający Polskę w dziedzinie 
historii, nauki, literatury i sztuki. Instytut przyznaje nagrodę dla wybitnych 
przedstawicieli Polonii lub Amerykanów, którzy działają na rzecz spraw polskich 
w Stanach Zjednoczonych (Leadership and Achievement Award), nagrodę histo-
ryczną (Wacław Jędrzejewicz History Medal), literacką (Joseph Conrad Literature 
Medal), naukową (Marie Skłodowska-Curie Science Medal) i artystyczną (Ignacy 
Paderewski Arts and Music Medal).

W latach 1995-2000 medale instytutu były wręczane podczas bankietów w New 
York Athletic Club. Od 2009 roku gale odbywają się w rezydencji Konsulatu 
Generalnego RP w Nowym Jorku. Uroczystości wręczania nagród gromadzą 
wybitnych przedstawicieli świata biznesu, sztuki i polityki oraz służą promocji 
Polski w Stanach Zjednoczonych.

W 2016 roku instytut przyznał po raz pierwszy w Warszawie nagrodę Catalyst 
Corporate Award firmie Coca-Cola, doceniając 25 lat jej inwestycji w Polsce.

Konferencje
Organizowanie i udział w konferencjach są zgodne z misją naukową i edukacyj-

ną instytutu. Na przestrzeni lat instytut przygotował wiele interesujących spotkań 
naukowych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, osobą 
marszałka i współczesną historią Polski. Konferencje odbywały się w Hunter 
College, Columbia University, w Polskim Instytucie Naukowym, Fundacji Ko-
ściuszkowskiej, Konsulacie Generalnym RP i siedzibie Instytutu Piłsudskiego. 

„Kino Ziuk”
W 2006 roku powstał w instytucie dyskusyjny klub filmowy – „Kino Ziuk”, 

który organizuje raz w miesiącu nieodpłatne projekcje filmów poruszających 
tematy związane z historią Polski. Autorami są znani polscy dokumentaliści, mię-
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dzy innymi Jolanta Chojecka, Piotr Zarębski, Alina Czerniakowska i Arkadiusz 
Gołębiewski. W wielu spotkaniach udział wzięli reżyserzy: Dariusz Jabłoński, 
Robert Kaczmarek, Anna Ferenc, Maria Dłużewska, Rafał Mierzejewski, Tomasz 
Magierski, Eugeniusz Starky czy Sławomir Grünberg.

Zbiory
Instytut to nie tylko Piłsudski. To jedyne w swoim rodzaju zbiory z zakresu naj-

nowszej historii Polski. To tradycja powstania styczniowego, tak bliska dla mego 
pokolenia, jak dla dzisiejszego rosnącego pokolenia tradycja powstania warszaw-
skiego; dalej – rewolucji 1905 roku, Legionów i innych polskich formacji wojskowych 
podczas I wojny światowej, wojny roku 1920, okresu międzywojennego, czasów 
drugiej wojny światowej. To nie tylko przeszłość, która się zapewne nie powtórzy. 
To całe bogactwo doświadczeń, mających ogromne znaczenie dla dzisiejszej Polski. 
Instytut Piłsudskiego to historia żywa3.

Instytut posiada jedną z największych na terenie Ameryki kolekcję archiwaliów 
dotyczących Polski, bibliotekę, ogromny zbiór prasy, a także obrazy i rzeźby pol-
skich mistrzów, medale, odznaczenia, mapy, fotografie, zbiory numizmatyczne, 
filatelistyczne, mundury i inne eksponaty. Są one skatalogowane i odpowiednio 
zabezpieczone. Wszystkie obiekty pochodzą z darowizn od osób, dla których 
instytut stanowił gwarancję właściwej opieki nad cennymi pamiątkami. Ten uni-
katowy zasób przyciąga licznych badaczy: profesorów, studentów, doktorantów, 
którzy znajdują tu materiały do artykułów, książek, prac magisterskich i rozpraw 
naukowych oraz odkrywają ślady swoich przodków.

Archiwum
Przez ponad 70 lat działalności Instytut Piłsudskiego uporządkował, zabezpie-

czył i skatalogował 200 metrów bieżących archiwaliów, co stanowi ponad milion 
siedemset tysięcy stron dokumentów. W połowie roku 2017 było 178 zewidencjo-
nowanych kolekcji, na które złożyło się ponad 36 tysięcy jednostek archiwalnych.

Bardzo wartościową część zasobu stanowią archiwalia uratowane z płonącej 
Warszawy we wrześniu 1939 roku, nazywane Archiwum Belwederskim. Materiały 
te, pochodzące z przedwojennego Instytutu Józefa Piłsudskiego, są podstawowym 
3 A. Pomian, „Nowy Dziennik”. Nowy Jork 4 sierpnia 1993 r.

Ignacy Jan Paderewski.  
Zdjęcie z autografem z debiutu 
amerykańskiego artysty,  
Nowy Jork, 1891 r.
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źródłem do badań dotyczących kształtowania się granic Polski w okresie 1918-
1922, a przede wszystkim historii wojny polsko-bolszewickiej.

Najobszerniejszą częścią zbiorów, o dużej wartości historycznej są materiały 
wytworzone i pozyskane na terenie Stanów Zjednoczonych. Dokumentują 
one działalność Polonii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zawierają 
spuściznę wybitnych polskich polityków, wojskowych i dyplomatów, którzy po 
II wojnie światowej pozostali na emigracji. Znajdują się tam również archiwa 
znaczących organizacji polonijnych, takich jak Komitet Obrony Narodowej 
w Ameryce i Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia. W in-
stytucie przechowywane są ponadto archiwa osobowe dyplomatów, polityków 
oraz znanych osobistości. Do tej grupy akt należą też archiwalia placówek 
rządowych i dyplomatycznych pozyskane po cofnięciu uznania dla Rządu RP 
na Uchodźstwie. Oprócz dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski 
instytut posiada materiały z drugiej połowy XVIII wieku i początku XIX stulecia.

Zbiór fotografii
Około 20 tysięcy zdjęć liczy zbiór fotografii, które są darami osób prywatnych 

i organizacji społecznych, takich jak Komitet Obrony Narodowej, Komitet Na-
rodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Komitet Pomocy „Solidarności” 
w Nowym Jorku. Kolekcja została podzielona na czternaście działów. Najcie-
kawsze dotyczą postaci Józefa Piłsudskiego. Najobszerniejszy jest zbiór zdjęć 
znanych polityków, wojskowych i działaczy społecznych oraz kolekcja fotografii 
z czasów II wojny światowej, ukazujących kampanię wrześniową, wojsko polskie 
w Anglii, armię Andersa, 2. Korpus Polski we Włoszech, powstanie warszawskie. 
W zbiorach znajdują się między innymi zdjęcia przedstawiające polskich zesłań-
ców na Syberię, ich drogę do polskiego wojska oraz losy dzieci oddzielonych 
od rodziców, a przygarniętych przez armię Andersa. Fotografie miejscowości 
obejmują materiały związane z Kresami. W dziale poświęconym historii PRL-u 
przechowywane są zdjęcia z wydarzeń z lat 1956, 1968 i 1970, z okresu działal-
ności NSZZ „Solidarność” oraz stanu wojennego. Fotografie ze zbiorów instytutu 
są często prezentowane podczas wystaw oraz wykorzystywane w publikacjach 
historycznych i w prasie.

Laureaci nagród instytutu podczas gali. Od lewej: Leszek Długosz, Lubomir 
Tomaszewski, prof. Beth Holmgren, prof. Tadeusz Malinski, 2017 r.
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Zbiór kartograficzny
Zbiór kartograficzny liczy ponad 2450 arkuszy map z okresu od II połowy XIX 

w. Są to mapy polityczne, administracyjne, wojskowe, topograficzne, informacyj-
ne i samochodowe. Dużą grupę tworzą mapy wydawane przez Instytut Wojsko-
wo-Geograficzny w latach 1921-1925, będące przedrukiem map niemieckich, 
austriackich i rosyjskich. Imponującą kolekcję stanowią mapy wojskowe Polski, 
Europy Środkowej oraz mapy lotnicze. Szczególnie wartościowe są szkice i mapy 
operacyjne (sztabowe) dotyczące Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W posiadaniu 
instytutu są też mapy z okresu II wojny światowej – z powstania warszawskiego 
oraz mapa określająca pozycje lotnisk i lądowisk w Polsce w 1944 roku.

Galeria
W galerii instytutu prezentowane są wystawa obrazów oraz pamiątki historycz-

ne, medale i odznaczenia, stanowiące znakomity materiał do wizualno-słownej 
prezentacji polskiej historii, kultury i sztuki. Pochodzą one głównie z darów 
Aleksandra Mełenia-Korczyńskiego, znanego kolekcjonera polskiego malarstwa, 
Janiny Czermańskiej, wdowy po artyście Zdzisławie Czermańskim, Haliny Lep-
pert-Pawłowicz, Aliny Starczewskiej, Janusza Ilińskiego i Ireny Prime.

Wyeksponowano ponad 150 obrazów olejnych, akwarel, rysunków i rycin 
wybitnych polskich artystów, między innymi Jana Matejki, Juliusza Kossaka, 
Józefa Brandta, Wojciecha Gersona, Leona Wyczółkowskiego, Aleksandra 
Gierymskiego, Juliana Fałata i Jacka Malczewskiego. Uwagę zwracają prace 
o tematyce patriotycznej, liczne portrety marszałka i sceny z walk legionowych. 
Bardzo piękne są polskie pejzaże, widoki Tatr i miast: Krakowa, Lublina, War-
szawy i Lwowa w akwarelach Leona Wyczółkowskiego i Władysława Jarockiego. 
Zbiór zawiera też wiele portretów postaci historycznych i ważnych osobistości: 
Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, księcia Kazimierza Lubomir-
skiego czy Ludwiki z Poniatowskich Janowej Zamoyskiej, siostry króla Stanisława 
Augusta. Szczególnie interesująca jest kolekcja ponad 50 dzieł artysty i legionisty 
Zdzisława Czermańskiego, przedstawiająca karykatury znanych osobistości 
politycznego i kulturalnego świata: zasłużonych Polaków, wodzów, polityków, 
uczonych, poetów i malarzy.

W galerii stoją dwie antyczne serwantki, w których znajduje się 19 miniatur 
z podobiznami postaci historycznych. Miniatury te zostały wykonane przez 

Lekcja historii w Instytucie Piłsudskiego dla gromady zuchowej „Krokusy”  
ze Staten Island, NY.
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światowej sławy artystę Zygmunta Sowę-Sowińskiego i podarowane instytutowi 
przez jego żonę, Irenę Prime.

W zbiorach instytutu znajdują się także rzeźby, wśród których wyróżniają się 
okazały posąg Józefa Piłsudskiego w brązie, zaprojektowany przez Stanisława 
Ostrowskiego (1879-1947) i prezentowany na Wystawie Światowej w Nowym 
Jorku w 1939 roku, oraz popiersie marszałka kute w miedzi, wykonane przez 
Elwirę Zachert-Mazurczykową. W gablocie można obejrzeć gipsowy odlew maski 
pośmiertnej oraz dłoni Józefa Piłsudskiego.

W galerii wyeksponowana jest kolekcja odznaczeń polskich z okresu między-
wojennego. Są to medale zasługi i odznaczenia nadawane na Zachodzie oraz 
odznaki pułkowe. Do najcenniejszych należą: Krzyż Wielki na Wstędze i Gwiazda 
Orderowa Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Z odznak pułkowych 
należy wymienić te legionowe: odznakę oficerską związków strzeleckich tzw. 
„Parasol” i odznakę I Brygady Legionów Polskich „Za wierną służbę”, Krzyż 
Legionowy, a także odznaki Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród odznaczeń 
zagranicznych znajdują się te nadane generałowi Bolesławowi Wieniawie-Dłu-
goszowskiemu: włoski Krzyż Wielki z Gwiazdą Orderu św. Maurycego i Łazarza, 
francuska Legia Honorowa oraz rumuński Order Gwiazdy.

Wśród pamiątek wojskowych mamy kilkanaście mundurów należących m.in. 
do premiera Janusza Jędrzejewicza, uczestnika akcji ORP Piorun kontradmirała 
Kazimierza Hessa, kapelana 2. Korpusu Polskiego ppłk. Franciszka Tyczkow-
skiego oraz uczestnika bitwy pod Monte Cassino, kawalera Virtuti Militari kpt. 
Jana Bieniowskiego, a ponadto dwa mundury mjr. Rocha Mariana Frejszmidta.

Medale
Zbiór medali, około 200 pozycji, powstał, podobnie jak większość kolekcji, 

z darowizn. Upamiętniają one ważne wydarzenia historyczne. Pierwszą większą 
partią, liczącą 32 pozycje, był zbiór medali Józefa Wittenberga, ofiarowany w 1971 
roku przez żonę Romanę Wittenberg. Pojedyncze egzemplarze i mniejsze kolekcje 
przekazali też m.in.: Czesława Czajkowska – Twardus, prof. Janusz Zawodny, 
Alfred Szebel, Bogdan Charlam i prof. Jerzy Krzyżanowski. Medale ofiarowali 
instytutowi również ich projektanci m.in.: Stanisław Wiśniewski, Krystyna Fi-
lipska-Freyer, dr H. Klimkiewicz i Romuald Lech Sieradzki. Około 20 medali 
związanych jest z osobą Józefa Piłsudskiego. Do kolekcji medalierskiej należą 
także prace Wojciecha Święcickiego (1823-1873) z serii Królowie Polscy.

Biblioteka
Księgozbiór stanowi uzupełnienie zasobów archiwalnych. Liczy ponad dwa-

dzieścia trzy tysiące publikacji i stale się powiększa. Książki zapisane są we 
wspólnym katalogu online Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Polskiego 
Instytutu Naukowego w Ameryce i Fundacji Kulturalnej w Clark, udostępnionym 
na stronie internetowej www.pilsudski.org.

W pierwszych latach istnienia instytutu zbiory biblioteczne pochodziły głównie 
z agend informacyjnych Rządu Polskiego na Uchodźstwie działających w Stanach 
Zjednoczonych. Były to publikacje Polskiego Centrum Informacyjnego oraz Mi-
nisterstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie. Wiele publikacji pochodziło 
z polskich wydawnictw „Rój” i „Płomyk”, paryskiego Instytutu Literackiego, Gryfa 
i Polskiej Fundacji Kulturalnej.

Podstawowym sposobem rozbudowy księgozbioru są darowizny indywidual-
ne. Swoje zbiory biblioteczne przekazali instytutowi m.in.: Ignacy Matuszewski, 
Lucjusz Kupferwasser, Wacław Jędrzejewicz, gen. Tadeusz Kasprzycki, gen. Ka-
zimierz Sosnkowski, ambasadorzy Józef Lipski i Michał Sokolnicki, senatorowie 
Tadeusz Katelbach, Edward Kleszczyński i Władysław Pobóg-Malinowski oraz 
polskie instytucje historyczno-kulturalne.
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Biblioteka posiada obszerny wybór publikacji z zakresu historii Polski od 1863 
roku, nie brakuje również wydawnictw opisujących historię krajów ościennych: 
Rosji, Litwy, Ukrainy czy Niemiec. Znajduje się tu również bogata literatura do-
tycząca emigracji polskiej. Znaczną liczbę publikacji z zakresu historii najnowszej 
i współczesnej instytut otrzymuje z Instytutu Pamięci Narodowej.

Do zasobów bibliotecznych należy także kolekcja czasopism i codziennej prasy 
polonijnej wydawanej w Stanach Zjednoczonych, Londynie i w Polsce przed i po 
II wojnie światowej oraz publikacje niezależne, wydawane w Polsce od połowy 
lat 70.

Znaczki pocztowe, karty pocztowe i numizmaty
Zbiór znaczków polskich obejmuje te wydawane od 1918 roku do czasów obec-

nych oraz znaczki niekasowane i kasowane, koperty FDC (Pierwszego Dnia Obie-
gu), karty pocztowe i zbiór stempli poczt polowych 2. Korpusu Polskiego. Zbiór 
poczty podziemnej – liczący ponad 2000 pozycji – opracowany został tematycznie 
na 350 kartach albumowych, takich między innymi jak: „Józef Piłsudski”, „moty-
wy religijne”, „zbrodnie stalinowskie”, „militaria” itp. Dział poloników obejmuje 
kompletny zbiór wydawnictw najstarszego w USA Towarzystwa Filatelistycznego 
Polonus z Chicago oraz innych klubów. Dział „poczta USA” kompletowany jest 
od lat 30. XX wieku do czasów obecnych. Osobny zbiór poświęcony Józefowi 
Piłsudskiemu zawiera cenną kolekcję filatelistyczną i karty pamiątkowe.

W ostatnich latach znany kolekcjoner z Chicago, Alfred Szebel, przekazał do 
instytutu bardzo cenną kolekcję kart pocztowych, listów i znaczków związanych 
z Legionami Polskimi, Armią Polską w Rosji, 2. Korpusem Polskim oraz niezwy-
kle rzadki zbiór dotyczący Katynia.

Na zbiór numizmatów instytutu składają się banknoty i monety polskie od tych 
wydanych przez Generalne Gubernatorstwo Warszawskie z okresu II Rzeczypo-
spolitej aż do tych najnowszych oraz żetony, cegiełki, bony, monety i banknoty 
zagraniczne.

Obecnie Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest nowoczesną placówką 
archiwalno-naukową, pełniącą funkcję centrum kultury polskiej w Nowym Jorku. 
Od 2015 roku mieści się w polskiej dzielnicy Greenpoint, co sprzyja zwiększeniu 
zainteresowania jego pracami wśród społeczności polonijnej i anglojęzycznej. 
Bieżąca działalność placówki i bogate zbiory sprawiają, że jest ona żywą skarbnicą 

Galeria, siedziba Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
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wiedzy o Polsce i Polonii amerykańskiej. Jednak instytut to nie tylko kolekcje 
i pamiątki historyczne, to także wyjątkowi ludzie – społecznicy i patrioci, wy-
chowujący kolejne pokolenia Polaków urodzonych na emigracji na ambasadorów 
kraju swoich przodków.

Oprac. na podstawie materiałów Instytutu J. Piłsudskiego
Fot. z archiwum Instytutu

TOMASZ DYZMA, ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI
 

JÓZEF PIŁSUDSKI W LUBLINIE
 
Dnia 10 listopada 2001 roku, w wigilię święta niepodległości Rzeczypospolitej 

Polskiej, w przeddzień rozpoczęcia nowego stulecia, ba – nowego tysiąclecia, 
„przybył” do Lublina na stałe Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski: uroczy-
ście odsłonięty został pomnik marszałka na placu Litewskim w Lublinie.

Każdy obywatel powinien uczciwie dla kraju pracować z samego poczucia obo-
wiązku, nie oglądając się na przywileje i nagrody – ten cytat z wypowiedzi Józefa 
Piłsudskiego został wyryty na postumencie pomnika. W tym roku wypada 150. 
rocznica urodzin marszałka, a w przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocz-
nicę odzyskania niepodległości. Wielka danina krwi, jaką naród polski poniósł 
począwszy od insurekcji kościuszkowskiej poprzez powstania: listopadowe 
i styczniowe, czy też walkę polskiego żołnierza – legionisty w czasie pierwszej 
wojny światowej, doprowadziła w końcu do upragnionej niepodległości. Konflikt 
między dawnymi zaborcami stał się znakomitą okazją, którą Piłsudski w pełni 
wykorzystał. Zanim opowiemy ciekawą – naszym zdaniem – historię budowy 
pomnika marszałka na placu Litewskim, krótko przypomnijmy kiedy i w jakich 
okolicznościach na początku brygadier, później naczelnik państwa, wreszcie 
marszałek Polski gościł w Lublinie i na Lubelszczyźnie. 

Z kronikarskich zapisów wiemy, że Józef Piłsudski pierwszy raz przybył na zie-
mię lubelską w czerwcu 1901 roku i był wówczas m.in. w Zamościu i Tomaszowie 
Lubelskim, a rok później, przekraczając nielegalnie granicę Królestwa Polskiego, 
przyjechał z Krakowa do Lublina na VI Zjazd PPS. Później w Lublinie i na Lu-
belszczyźnie przebywał jeszcze kilkanaście razy. Znamienne słowa wypowiedział 
do mieszkańców Lublina w sierpniu 1915 roku po bitwie pod Jastkowem i po 
wkroczeniu „Beliniaków” do miasta: dopiero w Lublinie odczuliśmy, że Ojczyzna 
jest w nas i koło nas i dlatego składam wam, Lublinianie (...) podziękowanie, żeście 
serdecznością swoją żołnierzowi polskiemu Ojczyznę dali (fragment przemówienia 
Józefa Piłsudskiego na przyjęciu w hotelu „Janina” w Lublinie 3 sierpnia 1915 
roku). Od 31 lipca do 2 sierpnia 1915 roku brygadier Piłsudski wraz ze sztabem 
I Brygady Legionów Polskich stacjonował w nieistniejącym dziś dworze w Dąbro-
wicy (3 sierpnia b.r. z inicjatywy Związku Piłsudczyków i władz gminy Jastków 
na ścianie Domu Spotkania Caritas została odsłonięta i poświęcona granitowa 
tablica upamiętniająca to wydarzenie). Natomiast podczas bitwy pod Kamionką 
w dniach 4-8 sierpnia 1915 roku kwaterował na plebanii kościoła pw. św. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce.

W odrodzonej Rzeczypospolitej Józef Piłsudski przybył do Lublina z krótką 
roboczą wizytą 20 maja 1919 roku. Oficjalnie jako naczelnik państwa i naczelny 
wódz odwiedził Lublin 11 stycznia 1920 roku. Podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku w związku z przygotowywaniem ofensywy znad Wieprza 
marszałek Józef Piłsudski (buławę marszałkowską otrzymał 19 marca 1920 roku) 
przybył do Puław i Dęblina. Kolejny pobyt Piłsudskiego w Lublinie i na Lubelsz-
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czyźnie w marcu 1921 roku związany był z dekoracją zasłużonych w  wojnie 
polsko-bolszewickiej jednostek wojskowych m.in. w Chełmie, Tomaszowie Lu-
belskim oraz w Olbięcinie pod Kraśnikiem. 17 października 1922 roku Piłsudski 
przybył do Zamościa, gdzie uczestniczył w uroczystości poświęcenia sztandaru 
9 Pułku Piechoty Legionów. Z kolei 9 sierpnia 1924 roku komendant Piłsudski 
wziął udział w odbywającym się w Lublinie III Zjeździe Legionistów. Zjazd ten 
upamiętniał 10. rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów z krakow-
skich Oleandrów. W 1925 roku Józef Piłsudski po raz ostatni odwiedził Chełm. 
6 czerwca przyjechał pociągiem do Rejowca, skąd udał się do majątku Zdzisława 
Lechnickiego w Święcicach. Historycy odnotowali ostatni pobyt marszałka na Lu-
belszczyźnie w dniach 8-10 lutego 1929 roku, kiedy jako Generalny Inspektor Sił 
Zbrojnych i minister spraw wojskowych nadzorował grę wojenną pod Dęblinem.

Poza kontrofensywą znad Wieprza pod Dęblinem, genialnym planem urato-
wania Warszawy, Polski i całej Europy przed nawałą bolszewicką, należy również 
wspomnieć o wielkiej bitwie kawalerii, jaka rozegrała się 31 sierpnia 1920 roku 
na polach pod Komarowem i Wolicą Śniatycką, kiedy to została rozbita konna 
armia Siemiona Budionnego.

10 listopada 1918 roku po półtorarocznym internowaniu w twierdzy magde-
burskiej Józef Piłsudski wrócił do Warszawy. Zaledwie kilka dni wcześniej – 7 li-
stopada 1918 roku – w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim. Rząd ten na wieść o powrocie Józefa 
Piłsudskiego do Polski rozwiązał się i przekazał pełną władzę Piłsudskiemu.

Józef Piłsudski w odrodzonej niepodległej Rzeczypospolitej sprawował naj-
wyższe funkcje i stanowiska państwowe, takie jak: naczelnik państwa, premier, 
naczelny wódz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw wojskowych. 
Swoim uporem zarówno w trakcie I wojny światowej, jak i podczas wojny polsko-
-bolszewickiej doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gdy wieczorem 12 maja 1935 roku w Belwederze Józef Piłsudski zakończył 
życie, Polacy, chcąc upamiętnić osobę i dzieło Wielkiego Marszałka, podejmowali 
różne inicjatywy ku jego czci. Podobnie było też w Lublinie, gdzie już następnego 
dnia zawiązał się Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego.

Z pobytu komendanta Józefa Piłsudskiego w gospodzie Legion Polski w Lublinie. 
26.04.1916 r.
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*
Inicjatywa wzniesienia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie 

datuje się od 13 maja 1935 roku. W tym to dniu, nazajutrz po śmierci marszałka, 
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe podczas żałobnego zebrania postanowiło 
rozpocząć zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika.

W przeciągu dwóch miesięcy zebrano 3500 złotych. Po czterech latach 
(13 czerwca 1939 roku) magistrat miasta Lublina wystąpił z pismem do Naczel-
nego Komitetu Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w Warszawie o wyrażenie 
zgody na przeznaczenie kwoty 12.000 złotych oraz środków zebranych w Lublinie 
i na Lubelszczyźnie na budowę pomnika. Niestety wybuch wojny, jak i późniejsza 
okupacja niemiecka i okres zniewolenia komunistycznego uniemożliwiły reali-
zację tego zamierzenia.

Idea budowy pomnika odżyła po przemianach ustrojowych w Polsce po 1989 
roku. Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych zwróciła się 
w 1997 roku do Zarządu Miasta Lublina, pismem podpisanym przez 20 or-
ganizacji kombatanckich z prośbą o lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego 
na placu Litewskim. Jednak wystąpienie to pozostało bez odzewu. Dopiero 
spotkanie pięcioosobowej grupy inicjatywnej w składzie: Władysław Stefan 
Grzyb, Bogdan Walas, Jan Rećko i Andrzej Nowak pod przewodnictwem 
pełnomocnika Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków na Województwo 
Lubelskie Tomasza Dyzmy, z  udziałem wiceprezydenta miasta Lublina Zbi-
gniewa Wojciechowskiego, w  dniu 12 kwietnia 2000 roku zapoczątkowało 
podjęcie działań mających na celu powołanie lubelskiego oddziału Związku 
Piłsudczyków. 29 października 2000 roku w Domu Żołnierza im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Lublinie, podczas zebrania założycielskiego, utworzono 
lubelski oddział Związku Piłsudczyków na czele z prezesem Tomaszem Dyzmą 
i wiceprezesem Janem Rećko. 

Następnym krokiem w sprawie budowy pomnika było powołanie przy Związku 
Piłsudczyków 3 grudnia 2000 roku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Na przewodniczącego komitetu wy-
brano Zbigniewa Wojciechowskiego. Rozpoczęto zbieranie funduszy na budowę 
monumentu. Podjęto formalne starania o uzyskanie pozwolenia na ustawienie 
pomnika na placu Litewskim. 4 lipca 2001 roku komitet otrzymał pismo Woje-
wódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pozytywnie opiniu-
jące lokalizację i napisy na pomniku, natomiast 9 lipca 2001 roku Rada Miejska 
w Lublinie przyjęła uchwałę zezwalającą na budowę pomnika. 2 listopada 2001 
roku w piśmie prezydenta miasta Lublina potwierdzone zostało przyjęcie zgłosze-
nia rozpoczęcia robót budowlanych na placu Litewskim. Prace rozpoczęto tego 
samego dnia, wylewając betonową podstawę pod cokół, zaś sam cokół ustawio-
no już 4 dni później. Prace przy okładaniu cokołu płytami z granitu trwały do 
9 listopada 2001 roku. Brązowy odlew o wadze 1,5 tony został umieszczony na 
cokole 10 listopada 2001 roku na kilka godzin przed uroczystym poświęceniem 
i odsłonięciem pomnika. 

Dzięki przychylności Dyrekcji Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 
uzyskano zgodę na bezpłatne wykorzystanie przedwojennego projektu pomni-
ka w skali 1:10 autorstwa prof. Jana Raszki z 1937 roku – legionisty i przyjaciela 
marszałka. Model pomnika w skali 1:1 wykonał artysta plastyk Krzysztof Skóra 
z Chełma, natomiast odlew w brązie zrealizował Tomasz Zwoliński, odlewnik 
z Iłży. Wykonaniem podstawy i cokołu pomnika zajęła się w iście ekspresowym 
tempie przy użyciu nowoczesnej technologii tzw. parowania betonu lubelska 
„Przemysłówka” S.A. Natomiast obłożenie podstawy i cokołu płytami z grani-
tu wykonała firma Wojciecha Trykacza – „Trykacz” z Łucki koło Lubartowa. 
Wysokość całego pomnika wynosi 7,3 m, przy tym wysokość cokołu to 3,6 
m, samej rzeźby 3,7 m. W podstawie pomnika umieszczono akt erekcyjny, 
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kamień węgielny z oryginalnym przedwojennym wojskowym orłem, urny 
z ziemią z pól bitewnych z Wilna, Lwowa, Cycowa, Zamościa, Kostiuchnówki, 
Komarowa i Jastkowa oraz medal papieski. W tym miejscu warto wspomnieć, 
że wierna kopia pomnika w skali 1:20 została ofiarowana 18 sierpnia 2002 roku 
papieżowi Janowi Pawłowi II przez delegację Związku Piłsudczyków w katedrze 
wawelskiej podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski. Do tego historycznego 
spotkania mogło dojść dzięki rozmowie, jaką odbył wiceprezydent Lublina 
Zbigniew Wojciechowski z ks. biskupem Stanisławem Dziwiszem – osobistym 
sekretarzem papieża Jana Pawła II – i uzyskaniu zgody na wręczenie papieżowi 
statuetki pomnika marszałka. 

Patronatem honorowym budowę pomnika objęli: Ryszard Kaczorowski – 
ostatni prezydent RP na uchodźstwie – i Maciej Płażyński – marszałek Sejmu 
RP. Pomnik powstał dzięki wsparciu finansowemu sponsorów z Polski i z za-
granicy, których nazwiska i nazwy firm zostały wyryte na tylnej ścianie cokołu, 
oraz wydatnej pomocy władz miasta Lublina z wiceprezydentem Zbigniewem 
Wojciechowskim na czele, mimo nieprzychylnego stanowiska ówczesnego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie sprzeciwiającego się lokalizacji 
pomnika na placu Litewskim. By pokonać nieracjonalny upór konserwatora, 
trzeba się było uciec do fortelu naśladującego Michała Drzymałę walczącego 
o pozwolenie na wybudowanie własnego domu – aby cokół pomnika nie był 
trwale związany z gruntem, została ułożona folia plastikowa, a sam pomnik został 
uznany za budowlę „tymczasową” (warunek konserwatora). Folia ta pozostała na 
stałe między starym fundamentem nieistniejącego pomnika sowieckich żołnierzy 
(tzw. pomnika wdzięczności) a cokołem pomnika marszałka i spełnia funkcję izo-
lacji poziomej monumentu. Możemy powiedzieć, że marszałek Piłsudski, który za 

Odsłonięcie 
pomnika  
Józefa Piłsudskiego 
w Lublinie. 
10.11.2001 r.  
Fot. Adam Kita
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życia „dusił” bolszewików, czyni to dalej po śmierci, gdyż jego pomnik na placu 
Litewskim w Lublinie stoi na fundamencie czerwonego sowieckiego sołdata.

Jeszcze 9 listopada 2001 roku do godzin wieczornych trwały prace montażowe 
przy cokole pomnika, natomiast na przyjazd odlewu pomnika z Iłży czekaliśmy 
od południa 9 listopada aż do godziny 9.00 rano 10 listopada, to jest na dwie go-
dziny przed rozpoczęciem mszy świętej w kościele garnizonowym. Po uroczystej 
mszy świętej tłumy wiernych wraz z kilkudziesięcioma pocztami sztandarowymi 
w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, ułanów i przy dźwiękach pieśni 
legionowych granych przez orkiestrę garnizonu Lublin przemaszerowały na plac 
Litewski. Uczestników uroczystości było tak wielu, że gdy czoło pochodu dotarło 
na plac, to koniec kolumny wychodził dopiero z kościoła. Tutaj po okoliczno-
ściowych przemówieniach, m.in. prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego, 
wiceprezydenta Zbigniewa Wojciechowskiego (zarazem przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika) oraz prezesa Związku Piłsudczyków 
Tomasza Dyzmy, i po poświęceniu przez ks. ppłka dra Tadeusza Bieńka pomnik 
został uroczyście odsłonięty.

I tak po wielu staraniach i batalii o lokalizację pomnika w najbardziej godnym 
miejscu – na placu Litewskim – udało się lubelskiemu oddziałowi Związku 
Piłsudczyków i Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Lublinie wypełnić testament społeczeństwa Lublina z 1935 roku 
i zrealizować zamiar budowy pomnika zainicjowany przez Pocztowe Przyspo-
sobienie Wojskowe.

Pomnik marszałka Piłsudskiego wpisuje się doskonale w przestrzeń placu 
Litewskiego zarówno pod względem architektonicznym, jak i ideowym. Jest 
naturalnym ogniwem łączącym Pierwszą Rzeczpospolitą reprezentowaną przez 
pomniki Unii Lubelskiej z 1569 roku i Konstytucji 3 maja z 1791 roku z Drugą 
i Trzecią RP.

Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania lubel-
skiego pomnika, jeszcze raz w imieniu Związku Piłsudczyków Oddział w Lublinie 
serdecznie dziękujemy.

Tomasz Dyzma, 
Zbigniew Wojciechowski 

(prezes Związku Piłsudczyków, Oddział w Lublinie) 

MARIAN SURDACKI

JÓZEF PIŁSUDSKI W URZĘDOWIE  
W 1915 ROKU

W uznaniu jego zasług dla ojczyzny, a także w związku ze zbliżającą się setną 
rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, Sejm Rzeczypospolitej przyjął 
uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Marszałka Piłsudskiego. Podkreślono 
również fakt, że 5 grudnia 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin „niezłom-
nego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”. Bieżący rok antycypuje też 
obchody jednej z najważniejszych rocznic w dziejach – stulecia zakończenia 
I wojny światowej. W wymiarze uniwersalnym to, co się dokonało przed prawie 
stu laty, miało cywilizacyjne znaczenie (powstanie nowych państw, powstanie ko-
munizmu w Rosji w wyniku rewolucji, upadek starej potęgi niemieckiej, który stał 
się zarzewiem powstania faszyzmu). Jeszcze większe skutki zakończenie wojny 
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przyniosło dla narodu polskiego, który po ponadstuletniej niewoli odzyskał nie-
podległość, a II Rzeczpospolita ponownie pojawiła się na mapie Europy. Polacy 
świętowali zatem w 1918 roku nie tylko zakończenie udręki wojennej, niosącej 
śmierć i zgliszcza, ale też odrodzenie ojczyzny.

Niekwestionowany i największy wkład w jej wskrzeszenie wniósł twórca I Bry-
gady Legionów Polskich Józef Piłsudski. Po jego śmierci w 1935 roku niezliczona 
liczba miast i miasteczek pokryła się gęstą siecią dedykowanych mu pomników 
i tablic. Nieprzypadkowo pomnik marszałka stanął również w Urzędowie, ufun-
dowany w 1936 roku przez miejscowe koło byłych peowiaków. Zniszczony po 
wojnie, został z inspiracji Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej odrestaurowany 
i odsłonięty w 1988 roku. 

Podczas I wojny światowej przez miasteczko dwukrotnie przetaczał się front 
działań wojennych. Przemarsz i walki wojsk rosyjsko-austriackich pod Urzędo-
wem, toczone w drugiej połowie sierpnia i pierwszej września 1914 roku, nie 
spowodowały w mieście większych zniszczeń. Kolejna ofensywa armii austriac-
ko-niemieckich i boje z Rosjanami zakończyły się wyparciem tych ostatnich 
z Urzędowa, ale jednocześnie totalną destrukcją miasta. Rosjanie, wycofując 
się, stosowali taktykę „spalonej ziemi”, w myśl której to, czego nie można było 
wywieść, niszczono. Nieprzyjaciel, odchodząc, podpalił osadę i przedmieścia, 
powodując ogromne straty.

W bitwie o Urzędów brała udział I Brygada Legionów Polskich pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego. 14 lipca 1915 roku komendant Piłsudski przeniósł 
swoją kwaterę z folwarku Wyżnianka do Urzędowa. W stojącym do dzisiaj domu 
lokalnego społecznika, patrioty i pasjonata historii Aleksandra Golińskiego przy 
ulicy Wodnej (dawniej Krakowskie Przedmieście) komenda brygady stacjonowa-
ła przez pięć dni – do 19 lipca. Oprócz naczelnego wodza Legionów przebywali 
w nim m.in. późniejsi generałowie Franciszek Kleeberg, Kazimierz Sosnkowski, 
Kazimierz Fabrycy. Przybyły do Urzędowa z Legionami Sławoj Składkowski 
zapisał w swym dzienniku słowa starszego człowieka: Panowie, czemuście nie 
przyszli dwie godziny wcześniej, byliby nas Moskale nie spalili. Na miejsce kwate-
runku nieprzypadkowo wybrano ów dom, ponieważ był on jedną z kilku zaledwie 
ocalonych budowli murowanych w Urzędowie. 

Do palącego się jeszcze Urzędowa I Brygada wkroczyła w niedzielę 15 lipca 
1915 roku, nie w szyku zwartym, przy rozwiniętych sztandarach, lecz w boju, 
w walce. Została tu rzucona dla zapełnienia luki we froncie austriackim, spo-
wodowanej ponownym kontratakiem Rosjan. W czterodniowych walkach 
o Urzędów wziął udział 5. Pułk Piechoty I Brygady. Przez cały czas obecny był 
komendant Józef Piłsudski, kwaterujący we wspomnianym domu Golińskiego 
w pobliżu cmentarza. Walki o Urzędów zakończyły się 19 lipca 1915 roku wypar-
ciem wojsk nieprzyjacielskich z miasta i jego rozległych przedmieść w kierunku 
północno-wschodnim. Również świtem tego samego dnia I Brygada ruszyła 
z armią austriacką przez Ludwinów w stronę Lublina, a wraz z nią grupa urzę-
dowskich chłopców, ochotników. W walkach o Urzędów poległo 15 żołnierzy 
I Brygady Legionów Polskich, których dzięki Aleksandrowi Golińskiemu pocho-
wano w zbiorowej mogile naprzeciwko cmentarza parafialnego.

Mieszkańcy Urzędowa ochoczo zgłaszali się do oddziału Józefa Piłsudskiego. 
W dalszych walkach w szeregach Legionów w latach 1915-1918 udział wzięło 
28 już przeszkolonych na tajnych kursach, nieobjętych poborem młodych chłop-
ców. Według pułkownika Aleksandra Nowaczyńskiego, syna ziemi urzędowskiej, 
wielki pęd miejscowych mężczyzn do munduru legionowego studził sam ko-
mendant, który miał w stosunku do nich inne perspektywiczne zamierzenia. Już 
wówczas Piłsudskiemu nie chodziło o zasilenie I Brygady urzędowiakami, lecz 
o tworzenie nowych struktur jako podstawy do tej ostatecznej rozprawy z wro-
gami, która miała nastąpić dopiero w przyszłości. Myślał wtedy więcej o Polskiej 
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Organizacji Wojskowej (POW). Świadczy o tym chociażby to, że nie było żadnej 
akcji werbunkowej, wręcz obowiązywało zalecenie: „zbierajcie, gromadźcie 
broń i czekajcie dalszych rozkazów”. Oczekiwania te bardzo szybko się ziściły, 
ponieważ już na początku 1917 roku w kursie podoficerskim członków Oddziału 
POW w Urzędowie uczestniczyło 31 mieszkańców miasta. Dodatkowo w sekcji 
żeńskiej tej organizacji działało 8 kobiet. Jesienią 1918 roku miejscowi peowiacy 
mieli decydujący udział w rozbrajaniu austriackich okupantów. Rozbroili m.in. 
posterunki żandarmerii w swojej osadzie oraz w Dzierzkowicach i Olbięcinie.

Pobyt Piłsudskiego w Urzędowie po stu latach nadal mocno zakorzeniony jest 
w pamięci i świadomości lokalnych mieszkańców. Do dzisiaj istnieje dom rodziny 
Golińskich, w którym rezydował komendant. Dla uczczenia 75-lecia bitwy i 45-le-
cia śmierci Józefa Piłsudskiego na jego frontowej ścianie wmurowano staraniem 
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej tablicę pamiątkową oraz odsłonięto pomnik 
na mogile poległych legionistów z wyrytymi nazwiskami.

Istnieje też jeszcze ważniejszy pomnik innego rodzaju – mianowicie spisana 
w 1937 roku relacja żony Aleksandra Golińskiego, Teofili, która gościła w swoim 
domu marszałka. Jest to źródło niezwykłej wagi dla rekonstrukcji historii lokalnej, 
dziejów I Brygady, pierwszej wojny światowej, a szczególnie poznania nawyków, 
stylu działania, osobowości, temperamentu Józefa Piłsudskiego. Dlatego relację 
Teofili Golińskiej przytaczam w całości w oryginalnej wersji.

– Byłam tu przez cały czas i Panu Piłsudskiemu usługiwałam.
– To było tak. 10 lipca Moskale byli w Urzędowie. Wygnali wtedy wszystkich 

mężczyzn, żeby kopali zabitych. A jeden sanitariusz, widocznie Polak, powiedział 
mężowi, że Moskale zaraz wychodzą i zabiorą ze sobą wszystkich chłopów. Więc 
mąż uciekł z innymi do lasu i we wsi zostały same kobiety. A w nocy Moskale uciekli.

A koło 11 rano przyszło paru legionistów. Młodzi panowie, strasznie zmęczeni, 
a tacy weseli, że ciągle ino żartowali. A jeden starszy widzi, że wynoszę rzeczy, 
i mówi: „Niech pani nie ucieka. Jak my jesteśmy, to już jest polska ziemia. Będziemy 
was bronili”.

Zostałam i inne kobiety zostały. Pamiętam, nagotowałam klusek na mleku. Wi-
docznie byli głodni, bo wszystko zjedli i jeszcze prosili. A Moskale byli na wzgórzach 
i już strzelali. I zabili jednego takiego młodego chłopca. To zaraz go koledzy zakopali 
w ziemię na naszym polu, a panny siostry Golińskie zrobiły krzyżyk i napis na nim 
wypaliły, że zginął za Polskę. 

Spalone zabudowania Urzędowa, lipiec 1915 r.  
Fot. z „Głosu Ziemi Urzędowskiej” 2011 r.
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A po paru godzinach przyszli Austriacy. Zaraz dziesięciu ludzi, co ich znali, w las 
powiedli i rozstrzelali. Po tym wyszli, a artyleria niemiecka strzelała do Moskali 
i do Urzędowa i połowę jego domów spaliła.

Czternastego znów przyszli legioniści. Przyszli do nas, bo dom był murowany 
i jakoś nie naruszony. Mówię do nich: Jeśli panowie i teraz odejdą, to Moskale 
i Prusacy resztę Urzędowa spalą.

A oni na to mówią, żebym się nie bała, bo zamieszka u mnie wielki Wódz Polski. 
Ja na to coś tak powiedziałam, a oni jak nie skoczą:

– Co pani – krzyczą – jak będzie Polska, to dom pani będzie dekorowany, tablice 
tu wbiją, że Piłsudski mieszkał.

I tak koło dziesiątej rano przyjechał Pan Piłsudski i panowie oficerowie.
Wyporządziłam Panu Piłsudskiemu ten pokój. Tylko nie wiem, dlaczego nie chciał 

spać na łóżku i kazał sobie siennik na ziemi położyć pod drzwiami, co to na drugi 
dzień Moskale przestrzelili. Położyłam siennik, dałam swoją poduszkę i kołdrę i py-
tam, co zrobić do jedzenia. Chcieli herbaty i jajecznicy. Pobiegłam do kuchni, a tam 
już pełno wojska. „Gospodyni to, gospodyni tamto”. Weseli chłopcy, nie ma co mówić. 
Tylko rżnęli, co pod rękę popadło, gęś nie gęś, kura nie kura. Ano, już nie patrzę, tylko 
jajecznicę zrobiłam po litewsku i z herbatą zaniosłam. Jajecznicę po litewsku nauczy-
łam się robić, jak mężowi na wygnaniu towarzyszyłam. Ano, przynoszę to wszystko.

Pan Piłsudski leży na sienniku i pali papierosa, a oficerowie mapę na stole 
rozkładają. Pyta mi się Pan Piłsudski w czasie śniadania, bo stałam we drzwiach 
i patrzałam, gdzie jest mąż, bo mówili mu o nim w Kielcach. Wie pan, tak się 
człowiek wtedy bał wszystkiego, że powiedziałam, że pojechał do Lublina. Musieli 
mi nie uwierzyć, bo zaczęli się uśmiechać, a ja strasznie się zaczerwieniłam, bo mi 
było wstyd. Wtedy Pan Piłsudski uśmiechnął się mile, pogłaskał mnie po głowie 
i powiedział: „No, idź moje dziecko”. Pobiegłam do kuchni, a tam urwanie głowy. 
Wszyscy huczą „gospodyni!”, a wszystkim się śpieszy, a wszyscy chcą zaraz. Jeszcze 
sąsiadki przyszły, żeby Pana Piłsudskiego choć z daleka zobaczyć.

I tak było przez cały dzień. A w nocy słyszę, Pan Piłsudski coś strasznie przekli-
na. Uchyliłam drzwi od kuchni i widzę, że stoi na ganku w rozpiętym mundurze. 
A na ganku założyli telefon. Pan Piłsudski trzyma telefon w ręku i słyszę, mówi: 
„Co? Mięso z was chcą zrobić. Proszę się cofnąć”. A inni panowie oficerowie to stali 
skupieni koło stołu, na którym paliła się świeca, a w pokoju Pana Piłsudskiego też 
świeca paliła się na stole, a wszędzie leżały mapy z powbijanymi chorągiewkami. 
Potem Pan Piłsudski położył telefon i poszedł do siebie, nic do nikogo nie mówiąc, 
a wszyscy panowie oficerowie to mu z drogi uciekali.

Dom Aleksandra Golińskiego w Urzędowie. Fot. Marian Surdacki
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Na drugi dzień rano panowie oficerowie powiedzieli, że obiad będzie na dworze. 
Ja proszę, żeby tego nie robili, bo Moskal to zobaczy i będzie nieszczęście. Uparli się 
i zaczęli stoły w ogrodzie ustawiać. No i co. Nie minęła godzina. Jak gruchnie raz, 
jak poprawi drugi raz. W ogrodzie aż gwiżdże od odłamków. Mnie się na płacz 
zbiera. Mówię:

– Miejcież nad sobą litość, panowie.
A oni się śmieją. „Cośmy to nie żołnierze – mówią – śmierci się mamy bać”.
A niedaleko domu już jeden leżał, taki młody inteligentny chłopiec, co przed tym 

mleko mi z kuchni brał. A w kuchni kolega siedział i krzyż mu strugał, bo chować 
go mieli. Ach, machnęłam ręką i pobiegłam do komórki pomodlić się, żeby tych 
polskich żołnierzy Pan Bóg od złej śmierci chronił.

A potem Pan Piłsudski wyjechał.
Jak już miał wychodzić, podbiegłam do niego i proszę, żebym mogła choć jeden 

pokoik w tym domu mieć dla siebie, bo tułałam się tylko z kąta w kąt.
A Pan Piłsudski śmieje się i mówi:„No, to teraz pani narzeka ze mną, z panem 

Durskim będzie pani gorzej!”. A potem kazał zająć mi jeden pokoik, że mnie stam-
tąd nikt nie ruszy1.

Marian Surdacki

1 Tekst z niewielką korektą za: S. Sachnowski, Z wakacyjnej włóczęgi. Szlakiem marszałka Piłsudskiego. Na kwaterze 
Komendanta w Urzędowie, „Naród i Wojsko”, R. 4, 1937, nr 27, ss. 6-7.

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Urzędowie. Fot. Marian Surdacki

WALDEMAR MICHALSKI

„PIŁSUDSKI”  
KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO

27 listopada 2017 roku mija 120. rocznica urodzin Kazimierza Andrzeja 
Jaworskiego (1897-1973) – nauczyciela, poety, tłumacza, redaktora i wydawcy. 
To on we wrześniu 1933 r. rozpoczął w prowincjonalnym Chełmie wydawanie 
ogólnopolskiego miesięcznika literackiego „Kamena”, w którym drukowali swoje 
utwory m.in. Jan Brzękowski, Józef Czechowicz, Julian Przyboś, Jalu Kurek, Ka-
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zimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Władysław Broniewski, Witold Dobrowolski, 
Bruno Schulz, Józef Łobodowski, Czesław Miłosz, Wacław Iwaniuk i wielu innych 
twórców różnych pokoleń i orientacji poetyckich. Przez całe twórcze życie czuł się 
przede wszystkim poetą, ale uznanie przyniosły mu liczne tłumaczenia z literatur 
naszych wschodnich i południowych sąsiadów. Doczekał się dwunastotomowego 
jubileuszowego wydania swoich Pism (Wydawnictwo Lubelskie 1971-1974). 

W tej publikacji, podobnie jak w innych zbiorach wierszy Kazimierza Andrzeja 
Jaworskiego, nie znajdujemy jego tryptyku poetyckiego pt. Piłsudski. Czy pomi-
nięcie utworu w Pismach wynikało tylko z decyzji samego poety? Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że czas tej edycji zbiegał się z trzydziestoleciem PRL-u. A wiadomo, 
jak w PRL-u traktowano pamięć, osobę i dzieło Józefa Piłsudskiego. Należy też 
zauważyć, że wiersz Piłsudski był debiutem poetyckim dwudziestotrzyletniego 
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Dlaczego więc debiut jako ważne wydarze-
nie w biografii poety został pominięty, choć w owych Pismach są drukowane 
Juwenilia i wiersze rozproszone (Pisma, t. 1)? Może jednak względy artystyczne 
zdecydowały o wyrugowaniu go z pamięci i dorobku poety? Kryterium wartości 
artystycznej potwierdzałoby, że jest to wiersz momentami nieporadny, ale prze-
cież typowy dla ówczesnej konwencji poetyckiej (późnej młodopolszczyzny). 
Podobnymi utworami startowali wówczas i Lechoń (Na złotym polu, 1913), 
i  Słonimski (Sonety, 1918). Jaworski, który poznał Staffa jeszcze w 1917 roku 
w Charkowie, był jego „wiernym uczniem”. Czy powodem skazania na niepamięć 
wiersza Kazimierza Andrzeja Jaworskiego pt. Piłsudski były peerelowskie decyzje 
cenzorskie?1. 

Młodzieńcze wiersze Jaworskiego pełne są młodopolskich „zjaw”, „złud”, 
„śnień” i „tęsknych dusz”. Sprawiają wrażenie, jakby ważniejszą rzeczą były tu 
rym, rytm i średniówka niż naturalność i bezpośredniość wypowiedzi lirycznej. 
W wierszach tych  – pisze we wspomnieniach – wzywałem do ukochania Życia, 
Przyrody, Człowieka, Sztuki i Miłości. Nie stronił też od utworów „patetyczno-
-społecznych”.

W 1919 roku Jaworski wraz z matką szczęśliwie wrócił z Charkowa do Chełma. 
Pierwszą książką, na którą się rzuciłem, znalazłszy ją na półce cioci, była krótka 
monografia „Józef Piłsudski” pióra Wacława Sieroszewskiego. O więźniu magdebur-
skim, o którym już od dawna słyszałem zarówno głosy entuzjastyczne, jak i nega-
tywne, a nawet potępiające z ust matadorów Polonii – w Chełmie mówiło się dużo, 
zwłaszcza cenili go wujostwo. Musiałem więc szczegółowo poznać życiorys tego 
człowieka – ex-medyka z „mojego” uniwersytetu w Charkowie (Pisma, t. 8, s. 267).

Piłsudski Kazimierza Andrzeja Jaworskiego to tryptyk złożony z sonetów. 
W pierwszym mówi się o latach dziecięctwa i młodości Piłsudskiego w Wilnie, 
w drugim o pracy konspiracyjnej bojowca – „zuchwałego sternika, który łódź 
do portu wiedzie”, w trzecim o Legionach – „polskich regimentach”, na czele 
których stał ten, któremu „spełnił się sen o złotej szpadzie”. Oto ów wiersz w ca-
łości, w brzmieniu znanym z jedynej publikacji na pierwszej stronie lubelskiego 
dziennika demokratycznego „Dzień Polski” (nr 76 z 19 marca 1920 r):

Piłsudski

I
Smutne ulice prastarego Wilna...
Rosyjskiej szkoły wstręt budzące mury,
gnębiące ducha wszelki lot do góry.
Jakiś dech śmierci... jakaś pieśń mogilna.

1 Warto jednak zaznaczyć, że wiersz ten nie wszedł także do antologii Apolinarego Krupińskiego Pieśń o Józefie Piłsudskim, 
której „wydanie trzecie znacznie rozszerzone” opublikował Zygmunt Pomarański w Zamościu w lipcu 1920 roku, 
zawierającej 240 utworów „wyrosłych z Czynu Komendanta”. Opublikowany w niej został natomiast wiersz Franciszki 
Arnsztajnowej zaczerpnięty z tej samej gazety, w której znalazł się pierwodruk wiersza Jaworskiego. 
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Pieśni niewolnej carochwalczej chóry,
Wielbi się ręka samodzierżcy silna...
Twarz chłopca dziwna... natężona... pilna...
Śledzę ją... Patrzą w głąb duszy mundury.

Po polsku mówić i myśleć nie może!
Chłopiec zaciska w niemym bólu ręce
I serce dziwnym mu uczuciem gorze.

Na piersi matki przypada w udręce,
A ta mu prawi o Tej, co nie zginie.
I chłopię sen śni o szpadzie, o czynie...

II
W noc ciemną ciche, tajemne narady...
Jakieś knowania, spiski, konspiracje...
Ciszej!... Ostrożnie... Tutaj proklamacje...
Czym prędzej palić! Szpicel – upiór blady!...

Krwawe uliczne wiosną demonstracje:
Świsty nahajek, kul sołdackich grady...
Garść bohaterów broni barykady...
Krew za Ojczyznę!... Krew za demokrację!...

Płomienne buntu i walki sztandary...
Tłumy idące z wolą nieugiętą,
z wiarą, że nie są daremne ofiary,

że krew ich zrodzi jutro Wolność świętą...
A wszędzie On jest – wszędzie on na przedzie...
Zuchwały sternik łódź do portu wiedzie...

III
Z tym samym wdziękiem, z jakim komplementy
wśród dźwięków walca szeptali danserce,
gdy taniec niósł ich w świat czarów zaklęty,
i lawą uczuć gorzało im serce,

niosąc w swym wzroku jakiś ogień święty,
rzucając wzgardę wojny poniewierce,
szły lekkim krokiem polskie regimenty,
pierś swą nadstawić pod kule – mordercę.

Szli z śpiewem jasnym zgrabni, piękni, młodzi
I tak pogodni jakby niepomni, że wieczną sławę
Moskiewska kula w ich serce ugodzi.

A tam na czele – On w prochowym czadzie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spełnił się jego sen o złotej szpadzie...

W Lublinie 17 III 1920 r.
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Wiersz ma charakter utworu okolicznościowego. Napisany został z okazji 
imienin Józefa Piłsudskiego (19 marca), niemal „ad hoc” – bo zaledwie na dwa 
dni przed publikacją. Świadczy o tym podana data powstania: 17.03.1920 i data 
ogłoszenia: 19.03.1920. Opublikowany został na czołowym miejscu pierwszej 
strony gazety, tuż obok programu obchodów imienin naczelnika w Lublinie oraz 
następujących życzeń redakcji: 

Naczelniku!
Życzymy Ci z głębi serc naszych:
abyś dożył urzeczywistnienia swych idei, tak jak
zrealizowałeś największą: Wolną Polskę;
aby ogół zrozumiał je i kochał tak jak Ty;
abyś z siejby swej, poczętej w płakaniu i męce,
zbierał żniwo w weselu!
Żyj nam i przewódź w najbliższe lata,
Komendancie!

Warto dodać, że na drugiej stronie gazety znalazł się również wiersz będący 
poetyckim portretem Piłsudskiego zatytułowany Noc w Belwederze autorstwa 
lubelskiej poetki i żołnierza POW Franciszki Arnsztajnowej. 

W kilka miesięcy później, gdy bolszewicka ofensywa śmiertelnie zagroziła 
Warszawie i Ojczyźnie, Jaworski bez wahania na ochotnika zgłosił się do wojska. 
Był słabego zdrowia, miał wadę wzroku, został więc skierowany do oddziałów 
aprowizacyjnych, a następnie jako niedoszły medyk do służby sanitarnej. 

Po latach skomentował swoje pierwsze wiersze następującymi słowami: Pod 
względem formalnym były to utwory słabe i gdyby nie ich tematy i okolicznościowa 
data, zapewne by nie ujrzały światła dziennego. Ale pisałem w nich szczerze, wie-
rzyłem w te „płomienie buntu i walki sztandary”, w „tłumy idące z wolą nieugiętą, 
z wiarą, że nie są daremne ofiary, że krew ich zrodzi jutro wolność świętą”. Jakże 
cieszyłem się debiutem! (Pisma, t. 9, s. 53). 

W atmosferze ogólnonarodowej żałoby po śmierci Józefa Piłsudskiego w maju 
1935 roku Kazimierz Andrzej Jaworski pożegnał marszałka wierszem pt. Epita-
phium. Opublikował go na pierwszej stronie swojej „Kameny” (1935 nr 10, s. [1] 
173). Utwór drukowany jest wersalikami, otoczony czarną ramką, a do numeru 
dołączono wkładkę linorytową pt. Komendant w okopach autorstwa Zenona Wa-
śniewskiego. Podobnie jak poprzedni wiersz, tak i ten nie został uwzględniony 
w jego dwunastotomowych Pismach. Wydobył go z przedwojennej „Kameny” 
Krzysztof Andrzej Jeżewski i włączył do swojej antologii pt. W blasku legendy. 
Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego opublikowanej w Paryżu w 1988 
roku. Utwór kończy się emocjonalnie mocnym retorycznym pytaniem: Umarł? 
Nieprawda! Przecież Polska żyje! I to zakończenie, będące pośmiertnym hołdem, 
zapewne wystarczyło peerelowskiemu cenzorowi, aby wiersz nie mógł się ukazać 
w zbiorowym wydaniu Pism Jaworskiego.

Epitaphium

Słowa – blaszki wytarte,
choćby nawet najprostsze, najszczersze,
które najserdeczniej płaczą,
nic nie są warte,
nic nie znaczą,
gdy życie Jego było najpiękniejszym wierszem.

Więc milczeć. O serce oporne
tylko bije uparcie i bije
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– nutą wiary czy werblem rozpaczy?
Umarł? Nieprawda! Przecież Polska żyje!

Do pracy!

Swoje przekonania społeczne i polityczne Kazimierz Andrzej Jaworski ujawniał 
wielokrotnie w poetyckich tekstach i w działaniu. Jako tzw. bieżeniec, przebywając 
czasowo na dalekiej Ukrainie, w latach 1917-1918 brał czynny udział w pracy 
polskich młodzieżowych organizacji oświatowo-patriotycznych. Nie należał do 
żadnej partii, z przekonania był socjalistą, podobnie jak Strug, Żeromski czy 
Piłsudski. Zmarł w Lublinie 6 września 1973 roku. W testamencie napisał: Nie 
byłem praktykujący, a wierzyłem po swojemu. 

 
Waldemar Michalski

LECH MALISZEWSKI

FRANCUSKIE ZAUROCZENIE MARSZAŁKIEM
W publikacji okolicznościowej pozwolę sobie pominąć długie wyjaśnianie za-

wiłości społeczno-politycznych, z powodu których Józef Piłsudski nie należy do 
ulubieńców ogólnoeuropejskiej opinii publicznej. Żadna to nowość. O „faszyście” 
Piłsudskim rozprawiają dotąd prawie wszyscy Litwini. Mściwie zapamiętali go 
Sowieci, komuniści zastosowali wobec niego trującą dezinformację. Nawet teraz 
wielu Rosjan boli klęska roku 1920. Nie brak i Polaków, głównie narodowców, 
depczących wciąż na nowo „złowrogi cień” marszałka. Antymarszałkowskie lub 
antypiłsudczykowskie nastawienie dużej części Francuzów, pochodzące również 
(a może głównie?) z inspiracji komunistyczno-rusofilskiej, ujawnia się i dzisiaj1.

Dlatego warto wskazywać na poruszający przykład francuskiej fascynacji Józe-
fem Piłsudskim pochodzący jeszcze z roku 1937 – broszurę Le Maréchal Pilsudski 
autorstwa Ludwika Faury’ego, zasłużonego dla Polski Francuza, który m.in. przez 
długie lata był dyrektorem nauk w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie i stanął 
ramię w ramię z Polakami w wojnie przeciwko Sowietom. Zainteresowanych 
zapraszam do lektury jego biografii2.

Francuski biograf marszałka starał się bez zbędnych zawiłości opisać losy i dzie-
ło Piłsudskiego, a także wyjaśnić tło wydarzeń w chwili, gdy śmierć komendanta 
zwróciła na krótko uwagę Francuzów na sprawy Polski. Broszurę wydano na 
podstawie wykładu, jaki francuski oficer wygłosił 1 marca 1937 roku w Centrum 
Studiów Polskich z okazji inauguracji Katedry Historii Wojskowości Polskiej 
w Bibliotece Polskiej w Paryżu3.

Zacznę od najbar dziej emocjonalnego fragmentu tej broszury, prezentującego 
marszałka jako męża opatrznościowego Polski, gorącego patriotę, twórczo i sku-
tecznie realizującego dążenia niepodległościowe narodu, wodza godnego chwały 
oraz charyzmatycznego przywódcę:

Żarliwa i mistyczna wiara w lepszy los Polski najpierw zrodziła w Piłsudskim 
poczucie misji wyzwolenia kraju i odrodzenia państwa w przyszłej wojnie, potem 
1 Przykładowo na portalu Communard Toujours!, Annie Lacroix-Riz: 

 
 

2 L. Maliszewski: Louis Faury (1874-1947). Przez chwałę do zapomnienia. Losy niezłomnego przyjaciela Polski potargane 
zawieruchą dziejów. Lublin 2010.

3 L. Faury: Le Maréchal Pilsudski, Conférence donnée à l’inauguration de la Chaire d’Histoire Militaire de Pologne le 1er 
mars 1937. Centrum Studiów Polskich, Biblioteka Polska, Paryż 1937. Dodajmy tu, że CSP powstało po latach pracy 
nad przekształceniem Biblioteki Polskiej w Instytut Polski. W dyrekcji CSP znaleźli się delegaci PAU i ministerstw 
francuskich i polskich, w tym prof. André Mazon i prof. Zygmunt Zaleski. Utworzono trzy katedry: literatury polskiej, 
wiedzy o Polsce współczesnej i dziejów wojskowości polskiej. Wykładowcami zostali Paul Cazin, Hen ri de Montfort 
i gen. Lo uis Faury. 
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zaś popchnęła go do działania, chociaż wytyczony cel zdawał się nieosiągalny. 
Oryginalna i bogata wyobraźnia podpowiedziała mu użycie nowych lub zmodyfi-
kowanych środków osiągnięcia celu. Niezłomna wola utrzymywała go na wybranej 
drodze pomimo trudności i niepowodzeń. Powiada się nie bez przyczyny, że ten 
wielki romantyk był jednocześnie wielkim realizatorem. To samo wrażenie powstaje, 
gdy analizujemy umiejętności Piłsudskiego jako dowódcy armii i jako męża stanu. 
Był wodzem, przewodni kiem ludzi w wyjątkowych i niespokojnych czasach, i jako 
taki naznaczył wskrzesze nie Pol ski pięt nem swego geniuszu4.

Niezwykłe to zauroczenie, gdyż uległ mu francuski generał, racjonalista, 
choć jednocześnie praktykujący katolik miłujący przybraną polską ojczyznę. 
U Faury’ego znajdujemy pełne patosu słowa świadczące o fascynacji autora sku-
tecznością Piłsudskiego, jego siłą woli, wybieganiem w przyszłość i geniuszem 
wojennym. Autor sugeruje pośmiertne przeistoczenie marszałka w legendarnego 
bohatera, próbując oddalić próby kontestacji jego zasług: Zagraniczne delegacje 
(...) były po ruszone mistycyzmem tej narodowej ceremonii. Miały wrażenie, że (...) 
Marszałek wszedł już do narodowej legendy. Legenda zaś ożywia światła i rozjaśnia 
cienie, za chowując po nas wspomnienie idei, która odzwierciedla nasze życie (s. 240).

Takie podejście odbiegało od postawy dominującej w czasach politycznego zwy-
cięstwa Frontu Ludowego i hossy radykalnych republikanów, gdy dość powszechnie 
piętnowano Piłsudskiego albo jako faszystę (i obsmarowywano sanację za „kumanie 
się z nazistami” – zgodnie z oceną FPK przyjmowaną na podstawie sowieckiej 
propagandy), albo co najmniej postrzegano go jako dyktatora i diabolizowano 
iście pokerową politykę ministra Józefa Becka. Ważnym motywem pracy Faury’ego 
było oświetlenie „mrocznego i zagadkowego” dla Francuzów tła zamiarów i metod 
polityczno-wojskowych Piłsudskiego, a przez to – niektórych aspektów stanowiska 
polskiego. Weźmy pod uwagę akapity poświęcone pozycji komendanta względem 
Francji jako sojuszniczki Rosji w I wojnie światowej: Marszałek walczył ze wszystki-
mi wrogami swej Ojczyzny, przede wszystkim z Rosją, ale także z Niemcami i Austrią, 
i to wszystkimi dostępnymi środkami. Wobec Francji – która zawsze była przyjaciółką 
Polski i która stała się jej sojuszniczką – zachowanie Piłsudskiego było logiczne, przy 
czym jego patriotyzm cechowała bezkompromisowość (s. 237).

Louis Faury ukazuje swym rodakom istotę ówczesnych nieporozumień polsko-
-francuskich, podkreślając, iż nie wolno zapominać, że Francja była sojuszniczką 
Rosji, a przez to nie mogła podjąć interwencji na rzecz Polski. Droga Polski i droga 
Francji były wówczas zupełnie rozbieżne (ss. 237-238).

Francuski autor odwołał się do osobistych odczuć Piłsudskiego, czym pró-
bował wzbudzić względem niego przychylność opinii publicznej: W głębi serca 
zachowywał [Piłsudski – przyp. L. M.] uczucie przyjaźni do naszego kraju. (...) 
[Opowiadał] generałowi Henrysowi oraz innym oficerom francuskim, że jednym 
z najczarniejszych dni Wielkiej Wojny stał się dla niego dzień pierwszego natarcia 
Niemców pod Verdun 23 lutego 1916 roku. Owego dnia dręczyła go obawa, że 
Francja przegra. A przecież niepokoimy się wyłącznie o los tych, których kochamy 
(s. 237). Jest też w broszurze wzmianka o szczególnym podziwie Piłsudskiego 
dla geniuszu Napoleona I, którego Piłsudski „otaczał kultem”, co bez wątpienia 
radowało bonapartystę Faury’ego.

W części wstępnej gen. Faury opisał pokrótce edukację Ziuka, jego działalność 
sprzed wybuchu I wojny światowej, okres dowodzenia I Brygadą, okres powołania 
do Tymczasowej Rady Stanu, działalność jako naczelnika państwa oraz wodza 
naczelnego, wreszcie moment odsunięcia się od władzy i czas powrotu do niej.

W części analitycznej zajął się strategią wojenną Piłsudskiego, patriotyzmem 
jako czynnikiem sprawczym poczynań, w końcu opisał jego cechy osobowo-
ściowe i dokonania. Skupił się na motywach działania komendanta, wykazując 
4 L. Faury: Marszałek Piłsudski (tłum. L. Maliszewski) (w:) Żar niepodległości. Między narodowe aspekty życia i działalności 

Józefa Piłsudskiego. Red. L. Maliszewski. Lublin 2004, s. 239. Po dalszych przytoczeniach podaję numer strony według 
tego wydania.
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w najważniejszym i najobszerniejszym punkcie analitycznym broszury, iż głęboka 
miłość do ojczyzny stanowiła zawsze siłę napędową działalności publicznej mar-
szałka, łącząc się z przekonaniem o absolutnej nadrzędności idei niepodległościo-
wej: Życie swe bez reszty poświęcił Ojczyźnie (...) [Czynił] z niepodległości Ojczyzny 
główny cel swego istnienia. (...) Patriotyzm Piłsudskiego nie zna ograniczeń, którymi 
zazwyczaj konwenans stara się okiełznać burzę naszych uczuć. W swym rewolucyj-
nym gniewie Piłsudski nie cofa się nawet przed akcją bezpośrednią (ss. 235-236).

Z ogromną życzliwością wobec naczelnika państwa polskiego francuski autor 
wyjaśniał Francuzom – uczniom Kartezjusza i admiratorom wolności obywa-
telskich – przyczyny brutalności Piłsudskiego w odniesieniu do oponentów. 
Usprawiedliwił poczynania Polaka koniecznością historyczną, nadrzędnością 
interesu państwa, a także nieodpowiedzialnością i nieetycznością przeciwników 
politycznych: Piłsudski (...) przemyślał i zapamiętał lekcję Historii. To słabość 
władzy królewskiej oraz rozproszenie odpowiedzialności za państwo były przyczyną 
niewoli na rodowej. Pragnie zatem ustanowić (...) silną władzę (ss. 231-232). I dalej: 
interes państwa był dla Piłsudskiego jedynym wyznacznikiem polityki wewnętrznej 

Louis Faury w mundurze galowym. Repr. L. M.
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i polityki gospodarczej. Ponieważ Piłsudski spychał na drugi plan kwestie osobowo-
ściowe oraz interesy partykularne, możemy wątpić, czy osiągnąłby cel, gdyby nie 
postawił na twardą walkę (...). Żeby odnowić społeczne poczucie etyki i wytworzyć 
klimat zrozumienia dla poświęceń, których wymagała Ojczyzna, Piłsudski musiał 
mieć, szczególnie na początku, twardą rękę (s. 238).

Francuski biograf oględnie wypowiada się na temat wydarzeń związanych 
z uzyskaniem władzy oraz utrzymaniem jej przez Piłsudskiego i jego zwolen-
ników. Jedynie wzmiankuje o zamachu stanu z roku 1926, wskazując na pewne 
nielogiczności w postępowaniu marszałka (s. 232). Francuz nie był też w stanie 
w roku 1937 ukazywać marszałka jako opiekuna mniejszości żydowskiej w Polsce. 
Znaczący jest u Faury’ego z jednej strony brak informacji na temat bezwzględnej 
walki Piłsudskiego i jego obozu z sejmem, a także uwięzienia posłów opozycji 
parlamentarnej, z drugiej zaś pojawienie się wzmianki o dużym znaczeniu dla 
marszałka kwestii uchwalenia ustawy zasadniczej: Chociaż w tym pełnym chaosu 
okresie, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, miotał się w sieci różno-
rodnych trudności (...), to za najważniejszą uznał (...) kwestię Konstytucji, której 
uchwalenie wzięło na siebie pierwsze Zgromadzenie Narodowe (s. 231). W ten 
sposób uwiarygodniał demokratyczne przekonanie Piłsudskiego, iż państwo 
polskie jest „wspólnym dobrem wszystkich obywateli” oraz że „w ramach pań-
stwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczne”, co zyskało potwierdzenie 
w zapisach konstytucji kwietniowej, przyjętej z błogosławieństwem marszałka.

Próbował też Faury wyjaśnić Francuzom zdroworozsądkowe stanowisko Polski 
wobec meandrów polityki francuskiej w latach 20., gdy Francja zbliżyła się pod 
względem politycznym do wrogów naszego państwa: To także on [Piłsudski – 
przyp. L. M.], obserwując francuskie gesty zbliżenia do Niemiec i Rosji – dawnych 
wrogów Polski – wyraził swe głębokie tym rozczarowanie. Podjął wówczas decyzję 
samodzielnego uregulowania z sąsiada mi Polski najbardziej drażliwych kwestii 
spornych. Kierunek, jaki wyznaczył wtedy polskiej polityce zagranicznej, nie wykro-
czył nigdy – według jego zapewnień – poza ramy umowy sojuszniczej. Był jednak 
nieprzyjemnym zaskoczeniem dla francuskiej opinii publicznej (s. 238).

Autor broszury zajął się również bardzo drażliwą dla ówczesnej opinii publicz-
nej – zarówno we Francji, jak i szczególnie w Polsce – kwestią autorstwa planu 
Bitwy Warszawskiej. Louis Faury, w randze podpułkownika armii francuskiej, 
uczestniczył w roku 1920 w Bitwie Warszawskiej po stronie polskiej jako oficer 
łącznikowy w sztabie 4 Armii dowodzonej przez gen. Leonarda Skierskiego. 
Będąc naocznym świadkiem i uczestnikiem owego wydarzenia wojennego, uległ 
fascynacji siłą woli i geniuszem militarnym naczelnego dowódcy polskich sił 
zbrojnych. Od początku i bezwarunkowo twierdził, że zwycięstwo w bitwie pod 
Warszawą Polacy zawdzięczają przede wszystkim strategii marszałka Piłsudskiego 
i poświęceniu żołnierza, przeciwstawiając się w ten sposób późniejszym twierdze-
niom przypisującym gen. Weygandowi odegranie głównej roli5. Jako lojalny i szla-
chetny duchem oficer francuski próbował honorowo wyjaśnić Polakom szerszy 
kontekst tej sprawy, wskazując na niewiedzę historyczną oraz mylące zachowanie 
generała Weyganda jako przyczynę nieporozumień (s. 231).

Istotne są fragmenty, które odnoszą się do bezpośredniej obserwacji zachowa-
nia Piłsudskiego 16 sierpnia 1920 roku w polu działań bitewnych. Na plan pierw-
szy wybijają się zarówno siła woli Piłsudskiego, jak jego głębokie przekonanie 
o słuszności podjętej decyzji, prowadzące do osiągnięcia sukcesu w przełomo-
wym momencie bitwy: Jest to dla Marszałka przełomowy moment psychologiczny 
tej bitwy. Stawia wszystko na jedną kartę, wierząc głęboko w  słuszność swych 
decyzji. Podczas gdy mówi, jego władcza twarz tężeje wskutek napięcia woli. Jedną 
dłonią, rozpostartą na sztabówce, niecierpliwie podryguje na pozycjach wroga, 

5 T. Wyrwa: Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku. Warszawa-Kraków 2000 (esej Ze wspomnień generała Louisa Faury, 
szefa Wojskowej Misji Francuskiej w Polsce w 1939 roku), s. 52.
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drugą szybkimi ruchami wykreśla marszrutę kolumn polskich, które właśnie weszły 
w styczność z grupą mozyrską [Sowietów]. Nie otrzymawszy żadnych meldunków 
z pola walki, Piłsudski w natchnieniu odmalowuje słowami zaskoczenie nie-
przyjaciela: bezładną ucieczkę, niezdolność do wykonania wyznaczonego zadania, 
tj. zabezpieczenia tyłów (ss. 234-235). Zatem – według Faury’ego – Józef Piłsudski 
to wielki dowódca, który podjął słuszne decyzje i przewidział ruchy przeciwnika.

Obejmując stanowisko dyrektora nauk w warszawskiej Wyższej Szkole Wojen-
nej, płk Faury zerwał z francuskim szablonem nauczania (analizowania głównie 
wojny okopowej) i dostosował je do wymagań polskich, kładąc duży nacisk na 
ruchliwość i sztukę manewru w skali operacyjnej oraz – w skali taktycznej – na 
siłę ognia i umiejętność organizowania ostrzału przez odpowiednie wykorzysta-
nie terenu6. Na podstawie własnych doświadczeń z wojny polsko-bolszewickiej 
Faury doszedł do przekonania, że w warunkach wschodnich sprawdziła się stra-
tegia militarna Piłsudskiego zastosowana przeciwko Sowietom:

Trzeba przyznać, że taką metodę prowadzenia wojny, nie do zastosowania we 
Francji ze względu na brak rozległej przestrzeni oraz rodzaj nieprzyjaciela, udało 
się dostosować do szczególnych warunków operacji w Polsce w latach 1919-1920. 
Oba nieprzyjacielskie naczelne dowództwa miały wówczas pod swą komendą na 
tych rozległych przestrzeniach relatywnie niewielkie siły. Ugrupowania (...) miały 
zaledwie liczebność korpusów, we froncie zaś istniały luki, które można było wy-
korzystać, stosując sztukę manewru. Poza tym wyszkolenie i zaopatrzenie wojsk 
obu stron było słabe, ogień artyleryjski nie miał (...) siły rażenia, którą znamy we 
Francji. Z drugiej strony, zarówno Rosjanie, jak Polacy wykazują duże uzdolnienia 
marszowe. W tych warunkach obrona taktyczna traci na znaczeniu, które jej zwy-
kle przypisujemy. Manewrowanie było zatem wówczas najlepszym rozwiązaniem, 
zarówno podczas ofensywy, jak defensywy (s. 234).

Faury potwierdził też po raz kolejny istnienie związku między osobowością 
Pił sudskiego i jego skutecznością w dowodzeniu siłami polskimi: Piłsudski miał 
przymioty i najwyższe umiejętności dowódcy w wojnie manewrowej. Do realizacji 
podjętych przez siebie zadań wnosił zarówno niezłomną wolę, jak pewną elastycz-
ność w wyborze środków. (...) Prócz tego Piłsudski żył pasją do sztuki manewru. 
(...) Zdawał sobie zresztą sprawę ze skuteczności osobistych interwencji w przebieg 
operacji. Mając temperament twórcy i poczucie odpowiedzialności, wywierał 
przemożny wpływ na swych podkomendnych (ss. 233-234). Porównując strategię 
wojenną, jaką stosowali Napoleon i Piłsudski, Faury wskazywał na napoleońską 
inspirację strategii marszałka.

Gen. dyw. Louis Faury, emeryt od roku 1936, szlachetny oficer „o wybitnych zdol-
nościach wojskowych i pedagogicznych”7, uznany specjalista, a jednocześnie mało 
wiarygodny dla Francuzów polonofil, nie ustrzegłszy się od pewnych nieścisłości 
i propagandowości, uczciwie, a zarazem metodycznie, opisał życie i działalność 
Józefa Piłsudskiego na szerszym tle mało znanych Francuzom zagadnień polskich. 
Broszura biograficzno-informacyjna przedstawia różne aspekty galijskiego po-
strzegania marszałka oraz stanowiska polskiego w tamtym czasie. Bez wątpienia 
najbarwniejsze są wypowiedzi odnoszące się do kontaktu osobistego Faury’ego 
z Piłsudskim jako głównodowodzącym w Bitwie Warszawskiej w roku 1920, a tak-
że opinie na temat patriotyzmu marszałka. Ukazują one fascynację osobowością 
i geniuszem wojennym Piłsudskiego oraz walecznością Polaków. Faury jako autor 
tej publikacji potwierdził zarówno własne umiejętności pisarsko-dydaktyczne, jak 
i siłę swej synowskiej miłości do przybranej ojczyzny – Polski.

Lech Maliszewski

6 W. Stachiewicz: Naczelne władze wojskowe i Wyższa Szkoła Wojenna (w:) W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej 
w Warszawie. Oprac. W. Chocianowicz. Londyn 1969, s. 25.

7 Tak napisał o gen. Ludwiku Faurym płk dypl. Wacław Onacewicz w artykule Generał L. Faury (w:) W 50-lecie powsta-
nia..., dz. cyt., s. 208.
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Jarosław Cymerman – ur. 1975 w Morągu. Przez kilka lat pracował w lubelskich szko-
łach. Od 2009 r. adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS, od 
2015 r. kieruje Muzeum Józefa Czechowicza. Zajmuje się historią teatru (przede wszyst-
kim lubelskiego), dramaturgią polską XIX i XX w. i twórczością Józefa Czecho wicza. 
Współredaktor krytycznej edycji Utworów dramatycznych Józefa Czechowicza oraz tomu 
Varia tego autora w serii jego Pism zebranych, a także monografii Muzyczność w drama-
cie i teatrze (2013). Jako krytyk debiutował w 2001 r. w „Akcencie”, z którym obecnie 
stale współpracuje, od 2013 r. jest członkiem Rady Programowej Wschodniej Fundacji 
Kultury „Akcent”. Obecnie przygotowuje książkę poświęconą dziejom lubelskiego teatru 
w pierwszych latach po II wojnie światowej.

Joanna Drzazga – ur. 1974 w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończyła filologię polską na 
Uniwersytecie Łódzkim (1998). Artykuły dla lokalnego czasopisma kulturalnego pisać 
zaczęła jeszcze jako studentka. Po ukończeniu studiów współpracowała z czasopismem 
kulturalno-społecznym „Siódma Prowincja”. Obecnie zajmuje się zawodowo redakcją 
tekstu; niekiedy publikuje artykuły w „Kalejdoskopie” (kulturalne czasopismo i strona 
internetowa regionu łódzkiego). Ogłosiła też szkic o twórczości Umberta Eco w „Tyglu 
Kultury”.

Monika Gabryś-Sławińska – ur. w Lublinie. Doktor habilitowana – historyczka 
literatury i prasoznawczyni. Od 1999 r. pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. 
Związana z Pracownią Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej 
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 r. kierowniczka Muzeum 
Literackiego w Nałęczowie. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych to literatura 
Młodej Polski (ze szczególnym uwzględnieniem S. Żeromskiego) i historia prasy z tego 
okresu. Autorka książek Metafizyczne niepokoje. Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego 
(2011) oraz Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1918 
(2015), słownika Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Niebo i piekło (2007), ponad 
50 artykułów naukowych, współredaktorka lub redaktorka 24 monografii zbiorowych, 
współedytorka 4 edycji Lubelskiej Biblioteki Młodopolskiej. Współtwórczyni serii Obrazy 
Kultury Polskiej (do tej pory ukazało się 31 tomów), twórczyni serii Media a Wartości 
(ukazało się 6 tomów). Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Janusz Golec – ur. 1952 w Turowie k. Radzynia Podlaskiego. Profesor zwyczajny w In-
stytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS, długoletni dyrektor tego instytu-
tu, kierownik Zakładu Literaturoznawstwa Germańskiego i Komparatystyki, autor pięciu 
monografii i licznych artykułów naukowych, wydawca ośmiu monografii zbiorowych 
i serii „Lubliner Beiträge zur Germanistik und angewandten Linguistik” (dziewięć tomów 
w Peter Lang Verlag). Obszary badań naukowych: literatura niemieckiego ekspresjoni-
zmu i Republiki Weimarskiej, żydowsko-austriacka literatura Galicji i Bukowiny, relacje 
polsko-niemieckie w literaturze XX w. Ważniejsze publikacje: Jüdische Identitätssuche. 
Studien zur Literatur im 19. und 20. Jahrhundert (Lublin 2009), Od Wiednia do Czernio-
wiec. Galicja i Bukowina w wybranych niemieckojęzycznych utworach literackich (Lublin 
2017), Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert (Berliner 
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte, Band 9. Peter Lang: Frankfurt am Main, 
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2011; wspólnie z Irmelą von der Lühe). 
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Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit 
der Germanistik weltweit. Band 9: Post/Nationale Vorstellungen von ‚Heimat’ in deutschen, 
europäischen und globalen Kontexten / Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der 
Globalisierung / Deutsch-polnische Erinnerungsorte (Volume 9. Peter Lang: Frankfurt 
am Main u.a. 2012; razem z Franciszkiem Gruczą i in.). (Edition): Majer Balaban: Die 
Judenstadt von Lublin. Mit Zeichnungen von Karl Richard Henker (Jüdischer Verlag Berlin. 
Nachdruck der Ausgabe von 1919. Lublin 2012; razem z Hartmutem Eggertem).

Iwona Grodź – ur. 1978 w Poznaniu. Literaturoznawczyni, filmoznawczyni, historyczka 
sztuki, muzykolożka. Absolwentka filologii polskiej (2002), historii sztuki (2012) i mu-
zykologii (2015) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk 
humanistycznych – specjalizacja literaturoznawstwo i filmoznawstwo (2006). Interesuje 
się ponadto kulturoznawstwem, filozofią i psychologią, a także ideą „korespondencji” 
sztuk, szczególnie literatury, filmu, teatru, malarstwa i muzyki. Autorka książek: Rękopis 
znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa (2005), Zaszyfrowane w obrazie. O fil-
mach Wojciecha Jerzego Hasa (2008), Jerzy Skolimowski (2010), Synergia sztuki i nauki 
w twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego (2015), oraz wielu artykułów naukowych. Obecnie 
pracuje nad książką na temat artysty i sztuki w filmie.

Wałentyn Jeriomin – ur. 1994 w Chersonie na Ukrainie. Student II stopnia studiów 
magisterskich Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hryhorija 
Skoworody. Ukończył studia licencjackie (2016) na specjalności historia/public relations. 
Dwukrotny stypendysta Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (2015, 
2016). Tłumacz tekstów polskich autorów zbioru Fenomen multukul’turnosti w  istorii 
Ukrainy i Pol’szczi (2016). Autor 5 artykułów naukowych. Obszar zainteresowań ba-
dawczych: historia Drugiej Rzeczypospolitej, stosunki polsko-ukraińsko-rosyjskie na 
początku XX w., polski ruch narodowy w pierwszej połowie XX w., działalność oraz 
koncepcje polityczne Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, Liga Narodowa, Na-
rodowa Demokracja.

Grzegorz Józefczuk – ur. 1955 w Lublinie. Absolwent filozofii UMCS, w latach 1980-
1990 pracownik naukowy UMCS, 1990-1992 dziennikarz „Gazety Lubelskiej Dzień”, 
1992-2012 dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Lublinie. Współpracował m.in. z „Akcen-
tem”, „Kulturą Enter”, „Nowym Dziennikiem” i „Zeszytami Literackimi”. Laureat m.in. 
I nagrody w konkursie dziennikarskim SDP im. Mirosława Dereckiego (Lublin 2002), 
nagrody honorowej Teatru im. Andersena w Lublinie „Zapałka Andersena 2011”, a także 
tytułu doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana 
Franki w Drohobyczu (2014). Autor tekstów do katalogów, albumów i folderów takich 
artystów, jak: Jan Łazorek, Stasys Eidrigevičius, Leszek Mądzik, Mariusz Drzewiński, 
Bartłomiej Michałowski, Piotr Kmieć, Andrzej Polakowski. Współzałożyciel Kazimier-
skiej Konfraterni Sztuki, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Kresowej 
Akademii Smaku, członek Kapituły Nagrody „Angelus” w Lublinie. Inicjator Salonu Ludzi 
Ciekawych (Kawiarnia Artystyczna Hades). Inicjator i prezes Stowarzyszenia Festiwal 
Brunona Schulza (2007), dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Brunona 
Schulza w Drohobyczu (2006-2012). Przeprowadził m.in. projekt wmurowania tablicy 
memorialnej w miejscu śmierci Brunona Schulza. Kurator międzynarodowego projektu 
„Bruno4ever” w Lublinie. Mieszka w Lublinie.

Algis Kasperavičius – ur. 1948 w Poniewieżu (Panevėžys) na Litwie. Historyk dziejów 
nowożytnych i najnowszych, publicysta. Absolwent historii na Uniwersytecie Wileńskim. 
Stopień doktora otrzymał w 1983 r. na Wydziale Historii Moskiewskiego Uniwersytetu 
im. M. W. Łomonosova za dysertację na temat polityki wewnętrznej Francji w latach 20. 
XX w. Docent Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego (1990), kierownik Katedry 
Historii Najnowszej (1990-1993). Ekspert polsko-litewskiej komisji dwustronnej do 
spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii, od jej powołania 
w 1992 r. W latach 1998-2015 pracował nad wydaniem Litewskiej encyklopedii powszechnej 
(Visuotinė lietuvių enciklopedija), członek jej naukowej rady redakcyjnej. Członek rady 
redakcyjnej pisma Oddziału PTH w Białymstoku „Biuletyn Historii Pogranicza”. Główne 
zainteresowania badawcze: dzieje Francji (koniec XVIII w., pierwsza połowa XX w.), 
historia Litwy końca XIX w. i XX w., stosunki litewsko-polskie oraz litewsko-żydowskie 
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w XX w. Autor m.in.: Didysis bastilijų šturmas (1989), Klasių ir partijų kova Prancūzijoje 
1924-1929 (1990), Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1997), artykułów w pol-
skich wydawnictwach zbiorowych: Europa nieprowicjonalna (2000), Świat niepożegnany 
(2004), Europa a Rosja. Przeszłość teraźniejszość, przyszłość (2005). W latach 90. opracował 
pierwsze litewskie nieradzieckie podręczniki historii dla szkół średnich. Autor prawie 100 
artykułów badawczych i okolicznościowych oraz recenzji w wydawnictwach naukowych 
Litwy, Polski, Białorusi, Rosji.

Alina Kochańczyk – ur. w Tomaszowie Lubelskim. Historyk literatury, krytyk literacki. 
Absolwentka polonistyki UMCS, gdzie do niedawna pracowała w Zakładzie Literatury 
Współczesnej (doktorat na temat prozy Michała Choromańskiego). Z „Akcentem” 
współpracuje od pierwszego tomu (1980), jest współzałożycielką Wschodniej Fundacji 
Kultury „Akcent” (1994), członkiem jej Zarządu oraz Rady Programowej. Od lat 70. do 90. 
współpracowała z Teatrem im. Juliusza Osterwy. W latach 1983-2004 była wiceprzewod-
niczącą Fundacji im. Marii Bechczyc-Rudnickiej „Bliżej sceny”, organizującej konkursy 
na recenzje teatralne i przyznającej stypendia dla młodych twórców. Opublikowała liczne 
artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach, m.in. o dziennikach J. Andrzejewskie-
go, M. Dąbrowskiej, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Iwaszkiewicza, 
J. Lechonia, Z. Nałkowskiej, L. Tyrmanda, A. Wata oraz o prozie M. Choromańskiego, 
H. Krall, D. Mostwin. Uhonorowana m.in. odznaką „Zasłużony działacz kultury” (1995), 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2008).

Agata Kusto – ur. 1970 w Lublinie. Etnomuzykolog, adiunkt w Instytucie Muzyki 
Wydziału Artystycznego UMCS. Absolwentka muzykologii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (1995), gdzie uzyskała też stopień doktora za dysertację Ludowe pieśni maryj-
ne na Lubelszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne (2010). W badaniach, obejmujących 
szczególnie obszar Lubelszczyzny, skupia się na ludowej kulturze muzycznej (śpiewy 
religijne, muzyka instrumentalna, przemiany tradycji muzycznych po II wojnie świato-
wej). Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i komentarzy do 
wydawnictw płytowych, a także monografii Profesor Kazimierz Górski we wspomnieniach 
(2010), Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za obrazem” (2015) 
oraz współautorka (z Z. Koterem) szóstej części tomu Lubelskie (pod red. J. Bartmińskie-
go) pt. Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – Wykonawcy – Repertuar (2011). Od 
2013 r. prezeska Stowarzyszenia „Camerata Lubelska” oraz redaktorka naczelna „Pisma 
Folkowego”. Organizuje i prowadzi koncerty, spotkania i panele dyskusyjne upowszech-
niające kulturę muzyczną.

Lechosław Lameński – ur. 1949 w Bydgoszczy. Profesor zwyczajny, w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim kieruje Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. 
Redaktor działu plastyki i historii sztuki w „Akcencie” (od 1985 r.). Autor ponad 300 
artykułów, recenzji, wstępów do katalogów, a także książek Tomasz Oskar Sosnowski, 
1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie (1997), Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate 
Serce (2007), Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku (2008), Stanisław 
Szukalski. Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938 
(2013), Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich (2016). W pra-
cach zbiorowych, publikacjach na łamach „Akcentu” i w katalogach opracowywał m.in. 
twórczość Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Jerzego Jarnuszkiewicza, Rafa ła 
Malczewskiego, Grzegorza Mazurka, Antoniego Michalaka, Stanisława Szukalskiego, 
Stanisława Bałdygi, Jacka Wojciechowskiego, Ryszarda Lisa, Tomasza Zawadzkiego, 
Maksymiliana Snocha, Tomka Kawiaka. Współpracował ze „Znakiem”, „Biuletynem 
Historii Sztuki” i „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie publikował m.in. artykuły na temat 
Magdaleny Abakanowicz, Edwarda Dwurnika, Jana Lebensteina, Aliny Szapocznikow. 
Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Jan Lewandowski – ur. 1944 w Łanach k. Krasnegostawu. Absolwent historii UMCS 
w Lublinie (1967), doktorat o organizacji okupacji austriackiej w Królestwie Polskim 
w latach 1914-1918 (1974), habilitacja o postawie społeczeństwa Królestwa Polskiego 
wobec monarchii habsburskiej 1914-1918 (1984), prof. nauk humanistycznych (1997). 
Pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 
(1967-1968), UMCS w Lublinie (1968-2015), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
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w Chełmie (2004-2014) i od 2015 r. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. 
Wykładowca historii i literatury polskiej na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w latach 
1996-1998 i Uniwersytecie Pedagogicznym w Tallinie w 1998 r. W Lubelskim Towa-
rzystwie Naukowym przewodniczący Komisji Historycznej (1992-1995), Wydziału 
Humanistycznego (1997-2007). W Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich – członek 
założyciel (1995), wiceprzewodniczący Zarządu Głównego (1998-2004), w Instytucie 
Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie – członek Rady Naukowej (2003-2012), 
w Komisji Historycznej przy Lubelskim Oddziale PAN – współzałożyciel (2003), prze-
wodniczący i redaktor naczelny „Teki” Komisji (2006-2010). Promotor 12 doktoratów, 
w tym obywatelki Estonii i 2 obywateli Ukrainy. Autor ok. 300 publikacji naukowych, 
popularnonaukowych i publicystycznych, w tym książek: Królestwo Polskie pod okupacją 
austriacką (1980), Polacy w Szwajcarii (1981), Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 
1914-1918 (1986), Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia 
i Chełmszczyzny 1772-1875 (1996), Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków 
w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX w. (współautor i współredaktor z S. G. 
Isakowem, 1999), Estonia (2001), Historia Estonii (2002). Otrzymał m.in. nagrody ze-
społowe i indywidualne ministrów szkolnictwa wyższego w latach 1981, 1987 i 2004, 
„Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny – Sertum pro Litteris Lublinense” (2003), medal 
„Meritus Societam Scientiarum Lublinensis” (2006), Złoty Krzyż Zasługi (1989), Order 
Białej Gwiazdy V kl. (Estonia 2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Iwona Luba – ur. 1968 w Warszawie. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki w Warsza-
wie, gdzie uzyskała stopień doktor i doktor habilitowanej. Prowadzi badania nad sztuką 
polską i europejską XX w., szczególnie nad awangardą, klasycyzmem i związkami sztuki 
z polityką. Od kilku lat kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej w Insty-
tucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracowała także w Zbiorach 
Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie oraz wykładała historię sztuki 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książek: Dialog nowoczesności z tra-
dycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (2004), Duch romantyzmu 
i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej (2012), Berlin. Szalone lata 
dwudzieste. Życie nocne i sztuka (2013), Władysław Strzemiński – zawsze w awangardzie. 
Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917 (z E. P. Wawer, 2017), Awangarda w CBWA 
(2017), i licznych artykułów naukowych. Redaktorka naukowa tomów: De Chirico, Teksty 
o sztuce. Wybór (2012), i Władysław Strzemiński, Teoria widzenia (2016).

Łukasz Marcińczak – ur. 1971 w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS i podyplomo-
wych studiów dziennikarskich KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie filo-
zofii, pracuje jako bibliotekarz. W latach 2006-2014 redagował pismo Stowarzyszenia 
Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Od roku 2006 stały współpracownik „Akcentu”, na 
łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” 
paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Publikował także 
m.in. w „Colloquia Communia”, „Magyar Napló” (Budapeszt), „Metai” (Wilno), „Gazecie 
Wyborczej”, „Frazie”, „Teatrze”. Autor tomu poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002), 
a także współredaktor książek Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013) i Homo 
sentiens – człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (2013). Opublikował trzy 
tomy wywiadów: Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013), Missisipi, 
czyli filozoficzny wywiad rzeka z prof. Jadwigą Mizińską (2014), Świat trzeba dokończyć. 
Rozmowy o imponderabiliach (2017). W 2016 r. w serii Biblioteka Siedemsetlecia ukazały 
się jego Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie. W 2010 r. odznaczony Medalem 
Prezydenta Miasta Lublin.

Giennadij F. Matwiejew – ur. 1943 w Isakłach w obwodzie kujbyszewskim. Absolwent 
Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich Wydziału Historycznego Moskiew-
skiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa (1971). Od 1993 r. kieruje 
Katedrą Historii Słowian Południowych i Zachodnich, od 1995 r. z tytułem profesora. 
Opiekun ponad 80 prac magisterskich z zakresu najnowszej historii Polski i 15 rozpraw 
doktorskich. Członek Komisji Historyków Rosji i Polski, Polsko-Rosyjskiej Grupy do 
Spraw Trudnych, od 2017 r. – wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Rosyjsko-Polskiego 
Dialogu i Porozumienia. Członek 8 rad naukowych i redakcyjnych kolegiów rosyjskich 
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i polskich czasopism, zagraniczny członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Główny 
obszar zainteresowań: najnowsza historia Polski, zwłaszcza okres II Rzeczypospolitej; 
zajmuje się także historią Czechosłowacji, Bułgarii, Jugosławii, Rosji i Ukrainy. Trzykrot-
nie odbył półroczne staże naukowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego u profesorów Andrzeja Garlickiego i Józefa Szaflika. Autor ponad 240 artykułów 
w monografiach, czasopismach naukowych, wydawnictwach encyklopedycznych oraz 
autor książek: „Trzecia droga?” Ideologia agraryzmu w Czechosłowacji i Polsce w okresie 
międzywojennym (Moskwa 1992), Polska niewola. Żołnierze Armii Czerwonej w niewoli 
u Polaków w latach 1919-1921 (wydanie rosyjskie Moskwa 2011, przekład polski – 2013), 
Piłsudskij („Piłsudski”, Moskwa 2008; w ramach bardzo popularnej serii biograficznej) 
i współautor: Białe plamy – Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 
(Moskwa 2010; wydania polskie i amerykańskie), Pol’sza w XX wiekie. Oczerki politiczeskoj 
istorii („Polska w XX wieku. Szkice historyczno-polityczne”, Moskwa 2012), Niezabytoje 
srażenije 1914 goda. Łodz’ – prifrontowoj gorod („Niezapomniana bitwa 1914 roku. 
Łódź – miasto przyfrontowe”, Moskwa 2014), a także monografii i wyborów dokumentów 
(w tym wydanych po polsku) oraz podręczników akademickich i skryptów naukowych. 
Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowej odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanisław Michałowski – ur. 1951. Politolog i historyk, profesor nauk społecznych, 
rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w kadencji 2012-2016 i ponow-
nie od 2016 r. W 1998 r. został kierownikiem Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej 
na Wydziale Politologii, w latach 1999-2005 był prodziekanem ds. studenckich tego wy-
działu i następnie do 2008 r. jego dziekanem, w latach 2008-2012 zajmował stanowisko 
prorektora ds. studenckich. Był również profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk. Senator UMCS od 2004 r. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Poli-
tycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
Komitetu Nauk Politycznych PAN. Początkowo koncentrował swoje badania wokół 
problematyki dziejów najnowszych Polski, zwłaszcza dziejów Lublina oraz biografistyki. 
Następnie poszerzał je o problematykę polskiej myśli politycznej XIX i XX w. oraz zagad-
nienia samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jest autorem i współ-
autorem ponad 150 różnego rodzaju rozpraw naukowych, m.in.: Mieczysław Biernacki 
(1862-1942). Lekarz i społecznik (1988), Władysław Kunicki 1872-1941. Życie – działalność 
– poglądy (1990), Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939) (1994). Reda-
gował i współredagował prace zbiorowe, m.in.: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. 
Dziesięć lat doświadczeń (2002), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty 
funkcjonowania (2004), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej 
(2008), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym (2012); 25 lat samorządu 
terytorialnego w Polsce. Bilans doświadczeń (2016). Laureat m.in. Nagrody Obywatelskiej 
Prezydenta RP z okazji 25-lecia samorządności. Wyróżniony za wybitne zasługi dla śro-
dowiska sportowego województwa lubelskiego. Ambasador Lubelskiego Klubu Biznesu 
2013 „za inicjowanie działań w zakresie współpracy nauki i biznesu oraz zaangażowanie w 
tworzenie lubelskiego ośrodka naukowego”. Otrzymał także nagrodę zespołową ministra 
(2002) i nagrodę ministra za działalność organizacyjną (2013). Odznaczony m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wacława Milewska – historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Od 1983 r. pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, w latach 1988-2003 adiunkt, 
następnie kustosz w Dziale Rycin, Rysunków i Akwarel, w latach 2004-2009 kierownik 
Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby, obecnie kustosz w Dziale Sztuki 
Nowoczesnej. Współautorka książek: Zarys historii militarnej i politycznej Legionów 
Polskich (z J. T. Nowakiem, M. Zientarą, 1998) i Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 
1914-1918 (z M. Zientarą, 1999), oraz artykułów i opracowań, publikowanych w cza-
sopismach i  pracach zbiorowych. Autorka książek, katalogów wystaw, artykułów 
naukowych i esejów, dotyczących m.in. sztuki legionowej, Leona Wyczółkowskiego, 
Juliusza Kossaka, Marka Rostworowskiego, Juliusza Słowackiego, Wacława Szymanow-
skiego, Jacka Malczewskiego, rodzimych zwyczajów i obrzędów w sztuce polskiej XIX 
i XX w. oraz polskiej sztuki XX w., a także kilkuset glos w publikacjach zbiorowych 
i katalogach wystaw.
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Andrzej Nowak – ur. 1960 w Krakowie. Absolwent, a obecnie profesor zwyczajny 
i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a także profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie. 
Specjalizuje się w zakresie dziejów Europy Wschodniej oraz badań porównawczych 
nad imperiami. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, 
University of Virginia, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, University College 
of London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, University of Alberta), jak 
również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Pre-
zydencie RP oraz Kolegium IPN; przewodniczący Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia. Członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, 
„Dziejów Najnowszych”, redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
-Wschodniej”. Od 1980 r. zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego 
obiegu. W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego 
wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robot-
niczego prowadzonego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. Od 1988 r. sekretarz 
redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika 
„Arka”. Od końca 1994 r. do końca 2012 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. 
Opublikował 29 książek (m.in. Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Piłsud-
skiego, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Pierwsza zdrada Zachodu: 
1920 – zapomniany appeasement, pierwsze trzy z zaplanowanych 11 tomów Dziejów 
Polski) – w łącznym nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy. Laureat programu MISTRZ 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniany także trzykrotnie nagrodą KLIO (dla 
najlepszej książki historycznej roku), literacką im. Józefa Mackiewicza, historyczną im. 
Kazimierza Moczarskiego, im. Jerzego Giedroycia, naukową im. Włodzimierza Pietrzaka. 
W 2016 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa – ur. 1955 w Katowicach. Absolwentka filologii 
polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1980), stopień doktora uzyskała na 
podstawie rozprawy o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny (1988), habilitowała się w oparciu 
o pracę na temat twórczości Stanisława Vincenza (1998), tytuł profesora uzyskała w 2008 
r. Kierowniczka Katedry Literatury Współczesnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II, przewodnicząca Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN 
Oddział w Lublinie, członkini Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia im. Roma-
na Brandstaettera przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Autorka książek: 
Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny (1993), Stanisław 
Vincenz wobec dziedzictwa kultury (1997), Blask słowa. Inspiracja biblijna w twórczości 
literackiej Jana Pawła II (2004), Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia 
narodów. Biografia (2006), oraz ok. 140 artykułów naukowych i popularnonaukowych, 
haseł encyklopedycznych. Redaktorka wielu tomów zbiorowych literaturoznawczych 
prac naukowych, redaktorka naczelna „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kul-
turowych”, członkini Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych KUL”. Otrzymała 
nagrodę Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2009); odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi (2016).

Karol Piasecki – ur. 1952 w Kozienicach. Studiował astronomię i biologię w Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz leśnictwo w SGGW w Warszawie. Magister biologii (1978, 
Ekologia ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej), doktor nauk humanistycznych w za-
kresie antropologii (1987, Zastosowanie cech kranioskopowych czaszki do celów analizy 
taksonomicznej), doktor habilitowany w zakresie antropologii historycznej i archeologii 
Ameryki (2000); profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (2000-2002), 
Uniwersytetu Szczecińskiego od 2002 r., profesor visitanté uniwersytetów w Limie 
i Arequipie (Peru). Od 1978 r. pracuje w Uniwersytecie Warszawskim (w latach 2000-
2002 kierownik Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Archeologii), od 2002 
r. w Uniwersytecie Szczecińskim (w latach 2002-2007 kierownik Zakładu Antropologii 
Kulturowej w Instytucie Socjologii, od 2007 r. kierownik Katedry Etnologii i Antropologii 
Kulturowej). Uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych, antropologicznych i  et-
nograficznych (Egipt, Sudan, Peru, Ekwador, Boliwia, Syria, Liban, Federacja Rosyjska). 
Współpracownik licznych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Główne obszary 
zainteresowań: antropologia (kulturowa i biologiczna), nauki przyrodnicze (entomologia 
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i ornitologia), ścisłe (astronomia) oraz geografia i krajoznawstwo, kraje andyjskie, Nubia 
oraz rejony cyrkumborealne. Uczestniczył także w pracach nad rekonstrukcją wyglądu 
przyżyciowego (m.in. w odkryciu i identyfikacji pochówku Mikołaja Kopernika). Autor 
ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych antropologii, 
ornitologii, etnologii i krajoznawstwu.

Grzegorz Rogowski – ur. 1986 we Wrocławiu. Absolwent dziennikarstwa i komuni-
kacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stały współpracownik Muzeum Emigracji 
w Gdyni, Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Autor 
wielu artykułów historycznych opublikowanych m.in. na łamach „Ale Historia”, „Uważam 
Rze Historia” i „Rzeczpospolitej”, a także książek Pod polską banderą przez Atlantyk (2015) 
i Skazane na zapomnienie. Polskie aktorki filmowe na emigracji (2017). Obecnie pracuje 
jako filmograf w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Od lat zajmuje 
się rozmaitymi aspektami życia II Rzeczypospolitej. Jego książka Pod polską banderą 
przez Atlantyk otrzymała nominację w kategorii najlepsza książka popularnonaukowa 
poświęcona historii Polski w XX w. w 2016 r. w konkursie Książka Historyczna Roku 
o nagrodę im. Oskara Haleckiego.

Serhij Sieriakow – ur. 1976 w Smilie w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Historyk 
i tłumacz. Absolwent Wydziału Historii Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Hryhorija Skoworody (1998), stopień doktora otrzymał za dysertację 
na temat historii szkolnictwa jezuickiego na Ukrainie (2004). Członek czynny Charkow-
skiego Towarzystwa Historycznego i Filologicznego (2005). Od 2004 r. docent w Char-
kowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Grygorija Skoworody. Autor 
ponad 60 artykułów, recenzji, przedmów do prac zbiorowych. Redaktor tomu Fenomen 
multukul’turnosti w istorii Ukrainy i Pol’szczi (2016). Jeden z autorów książki Przestępczość 
kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. (2016). Tłumacz z języka 
polskiego książek Istorija – Kul’tura – Metafora. Postannia nekłasycznoji istoriografii 
i Pro istoryczne myslennia (2012) Wojciecha Wrzoski oraz Newłowni kategorii: narysy 
pro humanitarystyku, istoriju i polityku w suczasnych Ukrajini, Pol’szczi ta Rosiji (2015) 
Tomasza Stryjka. Tłumacz z języka polskiego oraz redaktor książki: Mariusz Maszkiewicz, 
Schidna pol’s’ka polityka w XX – na poczatku XXI st.: koncepcii ta interpretacii (2015). Od 
2016 r. recenzent czasopisma naukowego „Сzas Przeszły. Poznańskie studia historyczne”. 
Stypendysta Kasy im. Józefa Mianowskiego (2001, 2003, 2011), Funduszu Królowej Ja-
dwigi (2002, 2003), Muzeum Historii Polski (2009). Uczestnik I Kongresu Zagranicznych 
Badaczy Dziejów Polski (2007).

Joanna Sondel-Cedarmas – ur. 1975 w Krakowie. Absolwentka filologii włoskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999) i Wydziału Językowego (Facoltà di Lingue e Let-
terature Straniere) uniwersytetu w Udine (2004). W 2005 r. otrzymała stopień doktora 
nauk humanistycznych, a w 2014 r. doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie 
nauk o polityce na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Kierownik 
Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich w Instytucie Europeistyki UJ. 
Trzykrotna stypendystka MEN i Republiki Włoskiej, prowadziła badania naukowe oraz 
wykłady gościnne w wielu ośrodkach akademickich, m.in. w uniwersytetach w Bolonii, 
Padwie, Roma III, Udine i Trieście. Członek szeregu towarzystw naukowych w Polsce i we 
Włoszech (m.in. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Polskiego Towarzystwa 
Myśli Politycznej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa 
Studiów Europejskich). Specjalizuje się w problematyce współczesnej włoskiej myśli 
politycznej oraz włosko-polskich związków historycznych i kulturowych w XIX i XX 
wieku. Autorka książek: Gabriele D`Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu 
(2008), Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej 1896-1923 (2013), 
a także licznych artykułów naukowych, haseł słownikowych i recenzji opublikowanych 
w polskich oraz zagranicznych czasopismach i pracach zbiorowych.

Monika Szabłowska-Zaremba – ur. 1970 w Lublinie. Absolwentka polonistyki UMCS 
w Lublinie (1995), stopień doktora otrzymała za dysertację na temat twórczości Henry-
ka Grynberga (2002); literaturoznawczyni i teoretyczka literatury; członkini Polskiego 
Towarzystwa Studiów Żydowskich i członkini-założycielka Polskiego Towarzystwa Stu-
diów Jidyszystycznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka 
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Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Autorka książki Człowiek 
po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga (2010). 
Współredagowała monografię Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – 
literatura (z S. J. Żurkiem i W. Litwin, 2012) oraz Naruszone granice kulturowe. O kondycji 
ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX w. (z B. Walęciuk-Dejneką, 2013). 
Pomysłodawczyni oraz współautorka publikacji Icchok L. Perec Dusza. Legendy, bajki 
i opowiadania (z A. Żółkiewską, 2015). Wykonawczyni w latach 2014-2015 w grancie Pol-
ska Bibliografia Szekspirowska 2001-2010 (Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Łódz-
ki) oraz w projekcie Il Dybbuk fra tre mondi z l’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini 
di Torino (Italia, 2017). Jej rozprawy, szkice i recenzje ukazywały się m.in. w „Akcencie”, 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam 
Pertinentia”, „Archiwum Emigracji”, „Etnografii Nowej”, „Forum Akademickim”, „Midra-
szu”, „Polin. Studies in Polish Jewry”, „Pracach Literaturoznawczych”, „Roczniku Historii 
Prasy Polskiej”, „Słowie Żydowskim” i w almanachu „Studia Żydowskie”.

Rafał Szczerbakiewicz – ur. 1968 w Lublinie. Historyk literatury, doktor habilitowany, 
pracownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, 
kierownik studiów doktoranckich IFP UMCS. Do jego zainteresowań naukowych 
należą: pogranicze literatury XX i XXI w. wobec innych sztuk i mediów; eseistyka XX 
i XXI w., mit śródziemnomorski, literatura fantastyczna, kultura i muzyka popularna, 
dyskursy ideologiczne i emancypacyjne literatury. Autor licznych artykułów naukowych 
i rozdziałów w monografiach w języku polskim i angielskim (m.in. w „Akcencie”, „Kre-
sach”, „Studiach Filmoznawczych”, „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”). Autor 
monografii „Niepokalana szczerość jest urojeniem”. Dekonstrukcje mitu śródziemnomor-
skiego w twórczości Jana Parandowskiego (2013). Popularyzator dwudziestowiecznego 
kina klasycznego (od lat trzydziestych do sześćdziesiątych). Autor wieloletniego cyklu 
edukacyjnego Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych w Dzielnicowym Domu 
Kultury „Węglin” w Lublinie.

Maria Teresa Danuta Tomułowicz (z domu Kowalska) – ur. 1935 w Wilnie. Absol-
wentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację 
sędziowską zrobiła w Olsztynie w 1959 r., tu także zdała egzamin radcowski w 1964 r. 
Od maja 1957 do 1964 r. asesor sądowy p.o. sędzia w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie. 
W latach 1964-1969 radca prawny w Miejskiej, a następnie Wojewódzkiej Radzie Narodo-
wej w Olsztynie, potem radca prawny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie 
(1969-1994), radca prawny Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (1994-
2002). Ponadto pracowała na stanowisku radcy prawnego w kilku spółdzielniach i przed-
siębiorstwach w Olsztynie i Dobrym Mieście. Od 1994 r. na emeryturze. Praca społeczna: 
Liga Kobiet (1957-1992), Liga Kobiet Polskich (od 1986). W Lidze Kobiet w Olsztynie 
pełniła szereg funkcji, była m.in. przewodniczącą Poradni Prawno-Społecznej Pomocy 
Rodzinie przy Zarządzie Miejskim i Zarządzie Wojewódzkim, przewodniczącą Zarządu 
Miejskiego, Zarządu Wojewódzkiego, a także członkinią Zarządu Głównego Ligi Kobiet 
oraz Federacji Kobiet Zawodów Prawniczych przy ONZ. Przez cały ten czas udzielała 
i nadal udziela bezpłatnych porad prawnych przynajmniej przez jeden dzień w tygodniu. 
W latach 2010-2013 prowadziła cykl pogadanek prawniczych w Polskim Radiu Olsztyn. 
Otrzymała: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy 
Krzyż Zasługi, odznaki honorowe „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” oraz „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia”, Złotą Odznakę Ligi Kobiet, medal „Zasłużony dla Wymiaru Spra-
wiedliwości”, Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tytuł Prawnika Pro Bono 2010 oraz 
wyróżnienie w wojewódzkim i ogólnopolskim plebiscycie „Barwy wolontariatu”.

Jan Władysław Woś – ur. 1939 w Warszawie, od 1967 przebywa za granicą, od 1987 
posiada obywatelstwo włoskie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, studia spe-
cjalistyczne w zakresie filozofii i łaciny średniowiecznej w Mediolanie, Louvain, Bonn, 
Heidelbergu, Pizie, Neapolu. Historyk, badacz stosunków polsko-włoskich, wydawca 
źródeł do historii Polski i dziejów Kościoła, bibliofil, kolekcjoner, profesor historii Europy 
Wschodniej na uniwersytetach w Pizie i Wenecji, a w latach 1987-2008 na uniwersytecie 
w Trydencie (założył Towarzystwo Kulturalne Włochy–Polska i Centrum Dokumenta-
cji Historii Europy Wschodniej działające przy tym uniwersytecie). Uczestnik wypraw 
naukowych do Afryki i w dorzecze Amazonki. Członek wielu towarzystw naukowych. 
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Z rąk kard. Józefa Glempa otrzymał medal „Zasłużonemu dla archidiecezji warszawskiej” 
(1998); odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999); Polski 
Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie nadał mu tytuł doktora honoris causa (2002). 
Autor ponad 700 artykułów, recenzji i książek w języku włoskim, francuskim, niemieckim, 
hiszpańskim, angielskim, polskim i japońskim. Po włosku napisał m.in. Polska. Studia 
historyczne (La Polonia. Studi storici, Piza 1992), Św. Wojciech i św. Stanisław – patroni 
Polski (Trydent 1997, edycja francuska Paryż 1998), Silva rerum. Wokół historii Europy 
Wschodniej i relacji włosko-polskich (Trydent 2001), „Florenza bella tutto il vulgo canta”. 
Testimonianze di viaggiatori polacchi (Trydent 2006), Per la storia delle relazioni italo-
-polacche nel Novecento (Trydent 2008). Jako prozaik debiutował w „Akcencie” 2009 nr 
1. W 2011 r. nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się jego książka 
Ze wspomnień ucznia Liceum Kołłątaja w Warszawie (1954-1958), a w 2016 r. nakładem 
wydawnictwa Anagram tom wspomnień Na drogach Europy obejmujący okres prawie 
60 lat. W 2012 r. w Lublinie został opublikowany zbiór jego opowiadań z dwoma tekstami 
autobiograficznymi (Sympozjum w Cassino i inne opowiadania). Od września 1955 r. 
prowadzi dziennik, którego fragmenty publikowane były w „Akcencie”, „Odrze” i „Twór-
czości”. Członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Aleksander Wójtowicz – ur. 1977 w Lublinie. Historyk literatury, edytor, adiunkt ze 
stopniem naukowym doktora habilitowanego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku 
Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangar-
dowych, współczesną sztuką eksperymentalną oraz edytorstwem literatury dwudziestego 
wieku. Autor książek Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy 
(2010) oraz Nowa Sztuka. Początki (i końce) (2017), współredaktor monografii, edycji 
krytycznych i popularnych, publikował m.in. w „Akcencie”, „Pamiętniku Literackim”, 
„Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Filmowym”.

Bogusław Wróblewski – ur. 1955 w Lubartowie. Absolwent polonistyki UMCS, 
obecnie pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii tej uczelni. Ma-
gisterium w 1977 r. (Kosmos Vade-mecum C. K. Norwida), doktorat w 1986 r. (Poetyka 
i światopogląd. O zjawisku tzw. nowej fali w literaturze polskiej lat 70.). Założyciel (1980) 
i redaktor naczelny „Akcentu”. Debiutował w 1973 r. wierszem w „Kamenie”. Jest m.in. 
autorem zbioru szkiców pt. Wydziedziczenie i kompleksy (1986), rozprawy Die Problematik 
Ostmitteleuropas in literarischen Zeitschriften in Polen (1996), krytycznej edycji Wierszy 
zebranych Zbigniewa Chałko (1997) i Wacława Oszajcy (2003), almanachu Zaułek poetów 
(2005), antologii nowej liryki węgierskiej Jeszcze bliżej (2013) oraz Lublin – miasto poetów 
(2016), współredaktorem Pism Danuty Mostwin (2003), pracy zbiorowej na temat Isaaca 
B. Singera (2005), księgi dedykowanej prof. Jerzemu Święchowi pt. Słowa i metody (2009), 
a także autorem ponad stu publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach (również 
w Niemczech, USA, Litwie, na Ukrainie i na Węgrzech). Opracował tom szkiców o pi-
sarstwie Ryszarda Kapuścińskiego pt. Życie jest z przenikania (PIW, 2008). Współautor 
monografii twórczości wychodźców z Europy Środkowej Exile and Return of Writers from 
East-Central Europe. A Compendium (Verlag de Gruyter, Berlin – New York 2009). Współ-
założyciel Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (1994), członek jej Rady Programowej 
oraz prezes Zarządu. W latach 1998-2005 członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A. 
w Warszawie. Od 2011 r. wiceprzewodniczący, a od 2014 r. do lutego 2016 r. przewodni-
czący, rady nadzorczej Radia Lublin S.A. W latach 2016-2017 prowadził w warszawskich 
Łazienkach Królewskich cykl spotkań z wybitnymi pisarzami z Polski i krajów sąsiednich 
zatytułowany Światło literatury, którym towarzyszyły specjalne publikacje. Tłumacz po-
ezji (m.in. piosenek Włodzimierza Wysockiego). Laureat m.in. Nagrody Fundacji Polcul 
(2006) i Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury (2010); 
honorowy obywatel miasta Zwierzyniec; odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2005) oraz medalami: „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2010), 
Komisji Edukacji Narodowej (2012) oraz 700-lecia Miasta Lublin (2017).

Aneta Wysocka – ur. 1977 w Lublinie. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej. Z zawodu i z upodobania nauczyciel akademicki. Miłośniczka tro-
pienia sekretów języka polskiego (doktorat z lingwistyki w 2006 r., habilitacja w 2017 r.), 
podróżowania z namiotem, podpatrywania przyrody i filozoficznych rozmów z synem 
Robertem (ur. 2004). Gorliwa badaczka tajemnic języka artystycznego. Autorka książek 
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W najbliższym czasie na papierze i w internecie:
 Declan Kiberd: „Ulisses” Joyce’a i my. Umieranie;
 Bolesław Lutosławski o fotografii portretowej;
 Proza Olgi Dziedzic, Jana Henzla, Anety Jabłońskiej, Ewy Mazur, Bogdana 
Nowickiego, Marzeny Tyl, Miłosza Waligórskiego;

 Współczesna proza ukraińska w przekładach Bohdana Zadury (Ołeksan-
der Bojczenko, Hałyna Kruk, Andrij Lubka, Roman Małynowski);

 Marcin Klimowicz o twórczości Wacława „Kostka” Biernackiego;
 Grzegorz Jędrek o poetach współczesnego Lublina;
 Iwona Hofman: Złoty pierścionek w Szczebrzeszynie (dziennik festiwalowy);
 Grażyna Lutosławska: Pepe i Melek na tropie (z komentarzem J. Mizińskiej);
 Tomasz Kłusek o opowiadaniach Bohdana Zadury;
 Wiersze Krzysztofa Gryki i Kaliny Kowalskiej;
 Dobrosław Bagiński wokół Prostego przyrządu do robienia znaku krzyża 
Tomasza Opani;

 Listy Wacława Iwaniuka do Anny Frajlich oraz Krzysztofa Lisowskiego;
 Wspomnienia Istvána D. Molnára z komentarzem Jerzego Święcha;
 Tadeusz Szkołut o Leszku Kołakowskim;
 Jarosław Sawic o jazzie na Litwie;
 Jarosław Wach o twórczości Wiesława Myśliwskiego;
 Felietony Marka Danielkiewicza i Leszka Mądzika;
 Omówienia nowych książek poetyckich.

o sposobach potocznego i poetyckiego mówienia o kochaniu (O miłości uskładanej ze 
słów, 2009; nagroda Rektora UMCS w 2010 r.) oraz o stylu reportaży Ryszarda Kapu-
ścińskiego (Fakty – język – podmiotowość, 2016), a także artykułów naukowych z zakresu 
stylistyki i etnolingwistyki (od 2002 r. członkini kolegium redakcyjnego naukowego 
rocznika „Etnolingwistyka”). Od kilkunastu lat należy do Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego oraz do Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV. Popularyzatorka 
wiedzy o polszczyźnie w szkołach województwa lubelskiego (prelekcje, warsztaty, konkur-
sy przedmiotowe). Jedna z pomysłodawczyń oraz jurorka ogólnopolskiego młodzieżowe-
go konkursu na opowiadanie: Opowiedzieć świat. Od początku nowego stulecia w gronie 
redakcyjnym „Akcentu” – najpierw w sekretariacie, potem jako redaktor prowadzący 
dział Przekrojów, dziś jako stała współpracowniczka.

Zbigniew Zaporowski – ur. 1952 w Nowym Sączu. Absolwent historii UMCS (1974). 
Profesor zwyczajny w Instytucie Historii UMCS. Historyk XX wieku. Autor książek: 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje 
Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe (1992), Między Sejmem a wiecem. Działalność 
Komunistycznej Frakcji Poselskiej w latach 1921-1935 (1997), Józef Piłsudski w kręgu wojska 
i polityki (1998), Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie – Wołynśke Ukrainśke Obiednannia 
(2000), NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1980-1981 
(z M. Szumiło, 2011), 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia 
z dziejów Uczelni (z J. Wroną, 2015), oraz 140 artykułów naukowych. Redaktor tomów: 
W  kręgu polskich doświadczeń parlamentarnych (1998), Józef Piłsudski i piłsudczycy 
(1999), Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
(z M. Szumiło, J. Wroną, 2017). W kręgu jego zainteresowań badawczych są problemy 
Drugiej Rzeczypospolitej (Piłsudski i piłsudczycy, parlamentaryzm, prasa, dzieje Lubelsz-
czyzny), postawy społeczeństwa polskiego w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej 
oraz historia PRL-u (ludzie wobec systemu, „Solidarność”, dzieje UMCS-u). Promotor 
9 doktoratów i 280 magisteriów.
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(...) Usiłuję
sens dla siebie stanowić
sam – i uznać się za istniejącego

Dominik Opolski: Uczucia zakaźne

4 października 2017 r. zmarł po ciężkiej chorobie Dominik Opolski, 
nasz przyjaciel, znakomity poeta, aforysta, rysownik, krytyk sztuki 
i literatury. W latach 1981-2000 był redaktorem „Akcentu” (kierował 
działem poezji), potem – do końca życia – stałym współpracownikiem. 
W prasie debiutował jako poeta w 1964 r. Opublikował m.in. zbiory 
wierszy i aforyzmów: Bohater (1977), Poczekalnia (1978), Przecho-
walnia bagażu (1980, Nagroda im. J. Czechowicza), Kto pyta błądzi 
z innymi (1983), Tresowanie przynęty (1997), Wybudzony z letargu 
(2016). Słowem wstępnym opatrzył kilkanaście katalogów wystaw 
plastycznych. Jako grafik zaprojektował m.in. obwoluty do ośmiu 
książek z pierwszej serii Lubelskich Prezentacji Poetyckich (1977). 
Od ponad dwudziestu lat mieszkał w Lublinie. Wyróżniono go m.in. 
odznaką Zasłużony Działacz Kultury, „Za zasługi dla Lubelszczyzny” 
oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin.

Był poetą osobnym – w najlepszym znaczeniu tego słowa – pisał 
bowiem w sposób na wskroś oryginalny, niepomny na jakiekolwiek 
mody czy trendy literackie, choć jednocześnie był przecież niesłycha-
nym erudytą, nadzwyczaj błyskotliwym rozmówcą, który przeciwwagę 
dla chaosu świata widział w nieprzerwanie trwającym akcie poznania 
oraz kulturze, mającej moc scalania rozproszonych sensów, znaczeń 
i wartości. Takich ludzi nie ma już dziś wielu, z tym większym smut-
kiem przyjmujemy Twoje, Dominiku, odejście.

Przyjaciele z „Akcentu”
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Bogusław Wróblewski: The Place of the Renewal of Hope / 7
Alina Kochańczyk: Encounters with Piłsudski / 9

The essay presents the image of Piłsudski which emerges from the letters 
and writings of Stanisław Ignacy Witkiewicz, Maria Dąbrowska and Zofia 
Nałkowska. Witkacy, who joined the tsarist army during the First World 
War, felt resentment towards the creator of the Legions, motivated not only 
by political considerations, but also by personal animosities. As a distant 
relative of the marshal, he thought of him as parvenu. Witkacy was also 
unable to bear the disregard he had experienced from Piłsudski when he 
sought to paint his portrait. Maria Dąbrowska, for a long time working for 
the commandant, reconsidered her attitude towards him when she real-
ized what the real face of the government of sanation looked like. Zofia 
Nałkowska, although fascinated with the masculine charm of the marshal, 
from the very beginning remained distanced from the legionary patriotism 
and the cult of war. She also recognized the mediocrity of the people sur-
rounding the marshal and her opinions of the subsequent political decisions 
he made after the May Coup d’État were negative. The essay opens with the 
personal reminiscence of the author, who talks about her first encounter 
with the legend of Piłsudski in the days of the People’s Republic of Poland 
(PRL) and about the history of his statue erected in 1936 near Tomaszów 
Lubelski.

Andrzej Nowak: “Neither Kostiuszko, nor Korsikan” – Józef Piłsudski in Polish 
Politics / 27

Professor Andrzej Nowak from the Institute of History of the Polish Acad-
emy of Sciences reconstructs the ideological assumptions of the policy pur-
sued by Józef Piłsudski and his idea of   the place and role of Poland among 
other European nations. He argues that the starting point for Piłsudski’s 
political vision was the memory of the Grand Duchy of Lithuania and its 
place in the Commonwealth as a transnational community, which crea-
tion he considered initially as his mission. At the same time, the author 
tracks the evolution of the marshal’s views. Piłsudski was gradually gaining 
a clearer understanding of the importance of contemporary nationalisms, 
and tried to incorporate them in the new plan of geopolitical protection of 
the rebuilt Polish state. This was associated with the recognition of separate 
national and state aspirations in the former borderlands of the Common-
wealth. Piłsudski understood his role in the nation and his place in history 
in a romantic vein. Inspired by Juliusz Słowacki, one of the three Polish 
poets-bards whom Piłsudski highly appreciated, the marshal was convinced 
that the progress in history was achieved through the heroic efforts of the 
individual. Laziness, love for comfort, reluctance to sacrifice – these were 
the vices he considered the main “sins against the spirit.” Piłsudski did not 
create any coherent state ideology which he feared would set limits to his 
own freedom of a political demiurge.
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Jan Lewandowski: Commandant’s Men of Lublin (1914-1918) / 37
A text presenting the activity of the Lublin independence movement be-
tween 1914-1918. The author describes how under the conditions of the 
conspiracy the inhabitants of Lublin (including the youngest members 
of the secret scouting regiment) were preparing to fight the invaders. He 
also characterizes the most important organizations and political parties 
aiming to regain sovereignty and presents the key events of the city’s his-
tory of those times (the withdrawal of the Russian army from Lublin, the 
entry of Belina-Prażmowski troops, the appointment of the Daszyński 
government, the takeover of power in the first days of November 1918). 
There are mentioned several of Lublin inhabitants’ names involved in the 
independence movement, while special attention has been given to the 
three of them: Jerzy Kuncewicz – a teacher, journalist and political activist; 
Jadwiga Marcinowska – an editor and writer actively participating in the 
conspiratorial work; and Jerzy Mączewski – a teacher, politician and soldier 
during the Polish-Bolshevik war. 

Stanisław Michałowski: Prior to Lublin Government. Ignacy Daszyński and 
Józef Piłsudski in the Fight for Polish Independence / 54

The article discusses the co-operation of the two leaders on the left side 
of the political scene in Poland in the work of regaining independence. 
According to the author, this goal would not have been achieved without 
the contribution of Ignacy Daszyński, although he is a figure much less 
familiar than Józef Piłsudski and hardly present in Poles’ perception of 
those times. Daszyński’s views as a socialist and his ability to combine the 
idea of the liberation of the Polish proletariat with the idea of the country’s 
independence were thus presented. Finally, the author points to Daszyński’s 
attachment to the democratic methods of achieving political goals by the 
socialist party in already independent Poland, which eventually had to lead 
to a distressing conflict with Józef Piłsudski.

Twenty Songs of Polish Legions / 61
Presentation of popular songs during the Legions’ campaign of the First 
World War and the following years. Some songs have survived to this day 
and belong to the repertoire of patriotic songs performed on various occa-
sions in many Polish homes.

Aleksander Wójtowicz: A Perspective of a Soldier. Juliusz Kaden-Bandrowski 
and Józef Piłsudski / 78

In the works of Juliusz Kaden-Bandrowski (1885-1944), the cult of Józef 
Piłsudski is inseparable from the war discourse and the militaristic ideology. 
Although the discourse of war was primarily responsible for the nature of 
the texts concerning the events of 1914-1921, and the militaristic ideology 
came to the forefront in his later works, they still had a lot in common. 
First of all, both the discourse and the ideology shared an affirmative at-
titude towards the romanticism in the vein of Tyrtaeus, providing a specific 
matrix to talking about the war in terms of the idea of   “action.” These 
modes of writing, deeply rooted in Polish tradition, gained in Kaden’s prose 
a completely different scope of reference. This was the result of the gradual 
penetration into his texts of his “modern war” experience and of all its 
consequences, which were to appear only in subsequent years, when the 
figure of the leader began to gradually transform into a dictator, the praise 
of action – into the postulates of biopolitics, and war memories – into the 
politics of history. At the end of the 1930s, Kaden intuitively sensed the 
World War II catastrophe that cost the lives of both his sons fighting the 
German occupier.
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Jarosław Cymerman: “Full Man.” Piłsudski in the Life and Works of Józef 
Czechowicz / 90

For Józef Czechowicz, Piłsudski was a person capable of changing history, 
a person who in every possible way went beyond his contemporaries. 
This conviction was probably connected with the influence of the poet’s 
older brother Stanisław, a soldier of the Legions, as well as the hopes that 
Piłsudski, perceived as a socialist, had woken up among the youth stricken 
with poverty. The fascination with the character of the marshal was reflected 
in numerous works by the Lublin poet – usually occasional, custom-made 
poems published in the periodicals in which he was employed. Two of such 
poems deserve special recognition, both of them entitled Piłsudski: one 
dating back to 1923, and the other written five years later. In the first one, 
Czechowicz presents the commandant as a chosen individual subject to 
a special trial, a man worthy of reaching the crown; in the second, Piłsudski 
becomes a kind of Nietzschean superman – a hero who carries the world 
on his shoulders.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: “Not to Step Out of Being Discreet.” Kazi-
miera Iłłakowiczówna about Marshal Józef Piłsudski / 98

Kazimiera Iłłakowiczówna met Piłsudski in 1911 in Kraków, thanks to 
her sister Barbara. Years later, in November 1925, the marshal offered the 
poet employment as a personal secretary. In that position Ilłakowiczówna 
worked until 1935. Her memoirs were rendered in the book titled Ścieżka 
obok drogi (A Path along the Road). The publication caused great contro-
versy. The author had been criticized for trivializing the image of the mar-
shal and reducing his legend. When formulating these allegations, however, 
what was not taken into consideration was the fact that Ilłakowiczówna 
wrote this book for young girls. A Path along the Road was meant to teach 
them about a “grand and beloved Polish man.” This explains the intentional 
naivety of the narrative, the lack of clear political threads, as well as easy-
to-grasp didacticism. In the book, Piłsudski is described as a good boss, 
a gentle and good man, a person of trust and respect, yet occasionally 
flawed (sloppy clothes, propensity to frivolous jokes). While presenting his 
character, the poet deliberately kept a low profile and maintained distance 
towards herself without shunning from self-irony. 

Lechosław Lameński: The Spirit of Józef Piłsudski and the Utopian Vision of 
Poland and the World by Stach from Warta Szukalski / 108

Stanisław Szukalski, pseud. Stach from Warta (1893-1987), is a Polish 
sculptor, painter, illustrator, designer and theorist, founder and leader of 
the association named the Tribe of Horned Heart. In his artistic concepts, 
Szukalski anticipated the emergence of a completely new Europe, espe-
cially in the sphere of culture and art. The artist called it “Neurope.” The 
intended changes were to start from Poland. The so-called Second Poland, 
led by its spiritual leader Józef Piłsudski, was meant to become the most 
creative and important country of “Neurope.” For this reason, the artist 
created the drawing design of the monument Politwarus (name from the 
first letters of words: Poland, Lithuania, Russia), which is a tribute to the 
marshal for the Miracle on the Vistula battle in 1920. However, Szukalski 
soon realized that while Piłsudski’s role was not to be underestimated dur-
ing the rebirth of Poland after 123 years of captivity, in the situation when 
under his quiet permission the power had been passed into the hands of 
old and fossilized people, young and talented patriots would not be able 
to participate in creating a new and better reality. He was convinced of the 
need for a rapid change, starting with the revolution in Polish art, especially 
through the reforms in fine arts higher education. The outbreak of World 
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War II hindered these plans. Szukalski went to the United States, where 
from 1940 until the end of his life, his attention was entirely absorbed by 
another interdisciplinary theory, according to which humanity survived 
several deluges, and the language originally used by all people was Polish.

Rafał Szczerbakiewicz: Freezing Piłsudski. Jacek Dukaj and the Limits of 
Demitologization Strategy / 118

A text devoted to the character of Piłsudski shown in Jacek Dukaj’s Lód (Ice), 
a novel belonging to the genre of the so-called alternative histories. The 
fantastic plot (the fall of the Tungus meteorite in 1908 causes the emergence 
of mysterious creatures called Lute and “freezes” history) becomes a pretext 
for the writer to undermine the marshal’s myth. Piłsudski, in fact, without 
World War I and regaining independence by Poland, is a grotesque figure, 
yet at the same time serves as a personification of the threats menacing the 
Poles who are convinced of their exceptionality and great predestination. 
Through deconstructing the stereotypical image of the marshal, Dukaj 
exposes Piłsudski’s messianic delusions and dictatorial ambitions. Are we 
dealing here with the misrepresentation of Freudian father’s complex? The 
overthrow of unwanted authority in the fictitious world in the absence of 
any positive solutions is not only ineffective, but can also be a proof of im-
mature entanglement in the element of destructiveness.

Grzegorz Józefczuk: Schulz on Piłsudski. And What Ensued Afterwards / 128
The eminent Polish writer of Jewish origin, Bruno Schulz, was completely 
apolitical and far from public involvement in his life and works. However, 
he published three short, interesting sketches devoted to the character of 
Józef Piłsudski which diagnose the problems of the Polish national condi-
tion: Powstają legendy (Legend was Born) in 1935, and, a year later, Wolność 
tragiczną (Tragic Freedom) and Pod Belwederem (In Front of Belvedere). In 
these texts he used the category of “realization of the myth” as opposed to 
the concept of the “mythologisation of reality,” which expresses his own phi-
losophy of literature and culture. The author discusses Schulz’s sketches and 
explains how the researchers of his works relate to this intriguing situation.

Aleksander Wójtowicz: Broken Bridges. Two Versions of Anatol Stern’s 
“Piłsudski” Poem / 135

Anatol Stern wrote two versions of Piłsudski poem. The first, which was cre-
ated in 1934, was confiscated by the sanation censorship, while the second 
– dated 1956 and with the subtitle “confiscated poem” – when compared 
to the first version was subject to far-reaching changes and additions. This 
was especially true of the passages that spoke about Piłsudski and about 
the state and social policy of that time. The poem could not appear in the 
interwar period because of its overly controversial nature, which stemmed 
primarily from the author’s leftist position. Yet after the war the poem 
turned out to be contradictory to the doctrine of the Communist Party, 
intolerant to the dilemmas that came to light in the original text. Whereas 
in the first version of the poem the irreversible breakthrough was the May 
Coup d’État, then in the poem published in the Wiersze dawne i nowe (Old 
and New Verses) it was the war that imposed a completely different way of 
perceiving the mechanisms of history.

Giennadij Filipowicz Matwiejew: The Image of Józef Piłsudski in Russian 
Propaganda and Literature / 144

Józef Piłsudski became a popular figure in Russia at the end of 1918, when 
he became the head of state of Poland and its armed forces. Although he 
was portrayed in an unfavorable light, he was not the embodiment of evil. 
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Yet until Piłsudski’s resignation from the post of the head of state in 1922, 
Soviet journalists succeeded in spreading his image as “war party leader,” 
“irresponsible adventurer,” “war instigator,” opponent of normalization of 
relations with Russia ... Then in 1923 he was described as an unpredictable 
representative of the bourgeoisie. After the May Coup d’État in Poland in 
1926, Piłsudski began to be portrayed in the USSR as a fascist dictator, 
a deadly enemy of both working people and revolutionary and national 
liberation movements and a fierce opponent of Sovietism. The denigrat-
ing efforts of the Soviet mass media were subdued twice: first, in 1932, in 
connection with the preparation and signing of the Polish-Soviet Non-
Aggression Pact, and then in May 1935, after the Marshal’s death. Despite 
the publication of an article by Karol Radek showing Piłsudski as a fervent 
patriot who devoted his life to serving Poland, there was no breakthrough in 
Soviet-Polish relations. Their own image of Piłsudski – not so unequivocal 
as in the USSR – had been created by the Russian emigration. The emphasis 
was on Piłsudski’s animosity towards Russia, but his patriotism was also 
emphasized by calling him even an eminent statesman. The new stage in 
the creation of Piłsudski’s image in Russia began after the publication of 
a monograph Józef Piłsudski – legendy i fakty (Józef Piłsudski. Legends and 
Facts) by Daria and Tomasz Nałęcz in 1990. The influence of the current 
politics on the Russian image of Piłsudski finally ceased at the beginning 
of the 21st century. Russian historians may now write about Piłsudski inde-
pendently. This is evidenced, among other things, by the biography titled 
Piłsudski published by Giennadij Matwiejew in 2008 in the popular series 
“The Life of Extraordinary People.”

Algis Kasperavičius: The Image of Józef Piłsudski in Interwar Independent 
Lithuania / 154

Jozef Piłsudski spent his childhood and youth in Lithuania, and after 
the First World War he played an important role in shaping Poland’s 
relations with Lithuania and in the dispute over Vilnius. Piłsudski’s 
role interpretations varied in different historical periods. In the years 
1919-1920 his plans to merge Lithuania with Poland through federa-
tion were treated as a threat to the sovereignty of the Lithuanian state. 
His image as the most dangerous and insidious enemy of Lithuania was 
consolidated in the Lithuanians’ consciousness after the occupation of 
Vilnius by General Lucjan Żeligowski on 9 October 1920. In 1924-1925, 
after Piłsudski’s resignation from the post of the Head of State and from 
the highest military authorities, he was rarely mentioned. After the May 
Coup d’État in Poland in 1926, Piłsudski was once again at the center of 
attention in the Lithuanian press. It was said that his government carried 
a direct threat to Lithuania’s independence. The most important goal of 
the Lithuanian foreign policy was the recovery of Vilnius, and thus their 
greatest enemy was Poland, ruled by Piłsudski. After the rise of Hitler’s 
dictatorship in 1933, Germany became a real threat to Lithuania. After 
the death of Józef Piłsudski on May 12, 1935, the Lithuanian president 
did not send his condolences, but the tone of the Lithuanian press was 
subdued. At times, he was admired as a Lithuanian who shaped the Poles. 
Since 1940 Piłsudski has been mentioned in history textbooks and his-
torical syntheses – always in a negative light. By the end of the existence 
of Soviet Lithuania, a monograph by Daria and Tomasz Nałęcz about 
Józef Piłsudski was translated and published after 1990. Since then, there 
has been a renewed interest in the character of Józef Piłsudski and the 
resumption of disputes over his role and significance.
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Walentyn Jeriomin, Serhij Sieriakow: Józef Piłsudski in the Imagination of 
Contemporary Ukrainians / 165

The knowledge about the life and achievements of Józef Piłsudski is scarce 
in the Ukraine. His character is only occasionally referred to in the studies 
conducted by Ukrainian historians. The recently organized conferences 
and round tables devoted to the issue of Legions and their founder have 
been held mostly in the active participation of the Polish side. On the other 
hand, in the Ukrainian public discourse (statements of politicians, press 
releases, Internet forums) Piłsudski is most often discussed in the context 
of current Polish-Ukrainian disputes, such as those associated with the 
figure of Stepan Bandera. In the absence of reliable historical knowledge, 
the figure of the marshal – treated merely instrumentally – becomes a type 
of bargaining chip in this kind of discussion, which Ukrainian politicians 
and journalists bring into play often resorting to manipulation (comparing 
Piłsudski with Bandera is supposed to prove, for example, that the latter is 
regarded by the Ukrainians as a national hero).

Joanna Sondel-Cedarmas: Condottiero e Costruttore della Polonia. Comments 
on the Perception of Józef Piłsudski in Fascist Italy / 171

Based on the readings of the Italian press and diplomatic statements, the 
author follows the changes in the image of Józef Piłsudski and his policies 
in Italy. Initially, the image was not positive. During World War I, despite 
sympathy for the Polish cause, Piłsudski’s policy of rapprochement with the 
Central Powers was not approved by the Italian political elite, since Italy was 
an ally of entente, an opponent of Germany and Austria. Manifestations 
of sympathy appeared only after Piłsudski was detained in the fortress in 
Magdeburg. The change of attitude towards the Polish state was brought 
about by the Polish victory in the war with the Bolsheviks – for Italian 
Catholics and Liberals, Poland became a bastion protecting Europe from 
the flood of communism. The May Coup d’État received cold reception, 
for example, the influential journalist Attilio Tamaro wrote about Piłsudski 
as an impetuous man destabilizing the situation in Poland and Europe. 
Francesco Tommasini, the first Italian MP in revived Poland, engaged in 
a fierce polemic with Tamaro, pointing to the analogy between the May 
coup and Mussolini’s march on Rome, despite all the differences between 
the two politicians. After some time, Italian newspapers began to portray 
a positive image of Piłsudski’s attempt to introduce a strong rule, although 
it is not possible to talk about Piłsudski’s close relations with Mussolini. 
Numerous publications appeared primarily after the death of the marshal 
in 1935. Italians appreciated his outstanding personality, great patriotism, 
personal courage and commitment to the national cause.

Janusz Golec: Józef Piłsudski in the Eyes of the Germans, or a Forbidden 
Biography / 180

In 1933, a biography of Józef Piłsudski by Friedrich Wilhelm von Oertzen 
entitled Pilsudski appeared in “Colemans kleine Biographien” (Coleman 
Little Biographies). Von Oertzen tried to portray the Polish politician as 
a bizarre personality and as a fanatical revolutionary, who at the end of his 
life betrayed the values   of the political path to restore Poland’s independ-
ence and freedom. The author raises the question what remained of Józef 
Piłsudski as a socialist chief editor of “Robotnik.” He is convinced that 
Piłsudski, at the height of his career, forgot that the strength of his national-
ism lied in its linkage with socialism. After recalling the famous events of 
the marshal’s life, von Oertzen focuses, among others, on Piłsudski’s work 
on editing “Robotnik,” simulating madness during his stay in the Warsaw 
citadel, Miracle on the Vistula river (Piłsudski is recognized not as a savior, 
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but a perpetrator of the war of 1920) and the loneliness of the old man in 
the Belvedere, practically deprived of friends and influence. According 
to von Oertzen, the tragedy of Piłsudski’s fate is that he is associated with 
a nation that will always suffer disasters because it does not recognize the 
measure of its historic mission and either exceeds the set goals or is unable 
to accomplish them.

Aneta Wysocka: The Peculiarities of Józef Piłsudski’s Style – Prolegomena / 185
Józef Piłsudski’s speaking style, though repeatedly signaled as important by 
historians and journalists who analyzed the marshal’s view of the world and 
his relations with people, has never been monographed. In this context, it 
would be particularly interesting to analyze Piłsudski’s language based on 
cognitive-anthropological research methods of contemporary linguistics. 
This approach requires taking into account a number of specific issues, 
including: the problem of style (high and low) in Piłsudski’s public ad-
dresses, incorporation of communication habits typical of landed gentry 
or soldiers, the marshal’s attitude to the literary conventions of the epoch 
and the language of romanticism, and the problems of intentionality of the 
discourse under consideration.

Zbigniew Zaporowski: Józef Piłsudski: The Beginnings of Modern Thinking 
about School / 191

Among the state problems undertaken by Józef Piłsudski were school issues 
at all levels of education. Two decrees of February 7th, 1919 were decisive for 
the general education. The first one, On Compulsory Education, introduced 
mandatory 7-year school education for children from the age of 7. The 
school was therefore obligatory, state-run and secular. The second decree, 
On the Training of Teachers in the Polish State, introduced a 5-year teacher 
seminar as a required training for educators. Piłsudski also attached great 
importance to the development of higher education. He established new 
colleges, authorized their statutes, senates, and assigned professorships. In 
addition, he drew attention to the physical education of youth, which he 
viewed through the prism of the physical fitness of boys – future soldiers. 
In other words, in educational matters Piłsudski presented an amazingly 
modern view of the challenges of the contemporary times, and, above all, 
the abilities of the pupil (he argued that pupils are generally too burdened 
with memory science and that modern languages   should be taught at the 
expense of classical ones).

Karol Piasecki: Bronisław Piłsudski – an Exile and a Researcher / 197
Bronisław Piłsudski (born 2 November 1866 in Zułów, died 17 May 1918 in 
Paris) was an eldest brother of Józef Piłsudski, a great researcher and a well-
known expert in the Aynu and Niwch culture. He was exiled to their island 
of Sakhalin accused of participating in the preparation of the assassination 
of Tsar Alexander III. In the 19th century the island was the object of the 
colonial rivalry between Russia and Japan, after which a Russian penal 
colony was established, which constituted the place of hard labour, mainly 
for criminals. But Bronisław Piłsudski, thanks to his abilities and qualities of 
his character, quickly began to be treated in a less strict manner and could 
even live outside the colony. His first contacts with the indigenous people 
of Sakhalin date back to 1896. In order to learn the Aynu culture, he learned 
their language, lived with them, and eventually married an Aynu woman. 
Piłsudski carried out research with minimal expenditure, struggling with 
everyday life difficulties and limitations resulting from the status of exile. He 
himself took several hundred photographs, which are the extremely valu-
able source material today, and pioneered the use of the Edison phonograph 
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to preserve the Aynu folklore. The materials he collected are valuable not 
only for the sake of learning, but also for the Aynu themselves, who after 
years of oblivion and discriminatory policies of the Japanese authorities are 
experiencing a kind of “national rebirth.”

Monika Szabłowska-Zaremba: The Image of Józef Piłsudski in the Interwar 
Polish-Jewish Press / 205

The author discusses various ways of presenting the character of Józef 
Piłsudski in the Jewish press published in Polish in the years 1918-1939. She 
distinguishes two kinds: children’s magazines ((„Nasza Jutrzenka” – “Our 
Morning Star,” „Okienko na Świat” – “Window to the World,” „Dzienniczek 
dla Dzieci i Młodzieży” – “Children and Youth Diary”) and periodicals 
created for adults („Nowy Dziennik” – “New Daily,” „Chwila” – “Moment,” 
„Nasz Przegląd” – “Our Review”). Apart from “Our Morning Star,” the rest 
of the titles are related to the pro-Zionist idea. Significantly, Piłsudski was 
not always presented in a panegyric convention, although in fact this type of 
description prevailed for the entire twenty years, regardless of the age of the 
reader. After the marshal’s death, the glorification of his person and deeds 
became even more intense and served to consolidate the legend of the Great 
Commander who offered all citizens freedom and security.

Monika Gabryś-Sławińska: Distance and Distrust. Józef Piłsudski in „Tygodnik 
Ilustrowany” (“The Weekly Illustrated”) 1915-1918 / 211

A text devoted to Piłsudski’s image which emerges from the newspaper 
articles released between 1915 and 1918 in „Tygodnik Ilustrowany” (“The 
Weekly Illustrated”) – a popular social-cultural magazine published in War-
saw. The attitude of the weekly editorial team to the creator of the Legions 
was characterized by great caution sometimes combined with resentment. 
He was accused of subordination of the Polish armed forces to German 
command and criticized for incorrect political decisions and irresponsi-
bility in risking young soldiers’ lives. However, the information strategy 
adopted by the editors was primarily to exclude the name of Piłsudski in 
the press materials referring to the Legions or to present him in an unfa-
vorable light – as an enigmatic and therefore grim figure. This strategy did 
not change significantly even when the commandant broke off cooperation 
with Germany and even later – after Poland regained its independence.

REVIEWS
With History in the Background

Wiesława Turżańska: Ziemkiewicz Revalidates the Values   [Rafał A. Ziemkie-
wicz „Złowrogi cień marszałka” (“The Ominous Shadow of the Marshal”)]; 
Monika Gabryś-Sławińska: Restoring the Memory of Andrzej Strug [Anna 
Kargol „Strug. Biografia polityczna. »Miarą wszystkiego jest człowiek«” 
(“Strug. Political Biography. ‘The Measure of Everything is a Human’”)]; 
Iwona Hofman: Read After the Years [Józef Czapski „Tumult i widma” 
(“Tumult and Phantoms”)]; Konrad Zieliński: Ordinary-Extraordinary 
[„»Był czyn i chwała!«. Józef Gabriel Jęczkowiak. »Wspomnienia harcerza 
1913-1918«” (“’There was Action and a Glory!’ Józef Gabriel Jęczkowiak. 
’The Scout’s Memoirs 1913-1918’”)]; Jan Lewandowski: Provincial Physi-
cian [Zygmunt Klukowski „Zamojszczyzna 1918-1959” (“Zamość Re-
gion1918-1959”)] / 222
The reviews of recent essayist, biographical and memoir publications in 
which the 20th century history of Poland constitutes an important motif. 
Against this historical background the issues of patriotic attitudes are more 
or less critically analyzed.
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ART
Wacława Milewska: Piłsudski in Art. Some Portraits and Caricatures of Józef 

Piłsudski / 247
An article dedicated to paintings and caricatures depicting Józef Piłsudski 
created in 1939. Describing works by renowned artists as well as amateurs 
(including Legion soldiers), the author draws attention to the features of the 
model’s personality mapped on his portraits. The paintings of the marshal, 
which varied according to the individual preferences of the creators as well 
as the way of approaching the subject, are confronted in the memoirs writ-
ten by the people familiar with Piłsudski. As a result, a multifaceted image 
of Piłsudski emerges – drawn on the basis of rich and generically varied 
iconographic material, as well as the compiled observations of people with 
whom the marshal had met at various stages of his life.

Iwona Luba: Józef Piłsudski as a Romantic. The Genesis and Mechanisms of 
Commander’s Worship in Art and Mass Culture / 267

The cult of Józef Piłsudski was born in the times of the First World War, 
while the attributes of the state ideology were added – not without the 
contribution of the marshal himself – during the Second Polish Republic. 
Based on the stereotypes rooted in the romantic tradition, the figure of 
Piłsudski fulfilled the longing of the society for the providential individual, 
who would instigate the rebirth of Poland. The actions such as attributing 
Piłsudski with exceptional military and political skills (like Kościuszko and 
Napoleon), conscious shaping of his image as an exceptional figure, dedicat-
ing him numerous works of literature and art, displaying his portraits in 
schools, military facilities and offices, bolstered the marshal’s reputation. 
In practice, however, the leader’s cult led to the idealization of the past and 
hindered judgment in the current political situation. It transformed into 
a kind of a myth that exerts powerful impact to this day.

FILM
Grzegorz Rogowski: The Character of Marshal Józef Piłsudski in the Cinema-

tography of the Polish Interwar Period / 278
Józef Piłsudski’s character has been present in Polish cinema since its incep-
tion. There are short films of informational nature, reports, film chronicles, 
documentaries, as well as feature films. They depict not only the marshal 
himself, but also what happened around him – building the cult after his 
death in May 1935. The author discusses the individual collections. There 
are, among others: silent and short documentaries from the early 1920s; 
chronicles of the “Film Weekly of the Polish Telegraph Agency,” which 
entered the screens in 1928; longer documentary films supplemented with 
a fictitious layer (e.g. Odzy skanie niepodległości Polski from 1928, The Res-
toration of Polish Independence); the famous Sztandar Wolności (Freedom 
Banner) of 1935, a compilation of archival footage and scenes shot in the 
atelier, or entirely censored national epic Pieśń o Wielkim Rzeźbiarzu (Song 
on the Great Sculptor), also from 1935. Significantly, before the war no one 
attempted to present the life of the marshal in the feature film even though 
the Polish cinematography of that period abounded in subjects closely 
related to Piłsudski, such as Dla Cie bie Polsko (1920, For You, Poland), Cud 
nad Wisłą (1921, The Miracle on the Vistula), Miłość przez ogień i krew 
(1924, Love through Fire and Blood), and Mogiła nieznanego żołnierza (1927, 
The Tomb of an Unknown Soldier).



388

Iwona Grodź: When We Have a Past ... We Exist. A Few Words on the Films 
about Józef Piłsudski / 288

The Polish myth of independence and the figure of Józef Piłsudski are 
still alive, as they have fulfilled, and will continue to fulfill, a therapeutic, 
educational and rehabilitative role. Through commemorating the past, we 
counteract the historical amnesia (and the secondary fictionalizing of the 
past). The author speculates in what way the memory of history (and its 
heroes) is nurtured with the help of the film art. She briefly discusses the 
films on Piłsudski, such as: prewar documents, including the Sztandar 
Wolności (1935, Freedom Banner) and Pogrzeb Marszałka (1935, Marshal’s 
Funeral); the first feature films in which the marshal appears, such as Miłość 
przez ogień i krew (1924, Love by Fire and Blood) or Komendant (1928, The 
Commander); later ones Śmierć prezydenta (1977, The Death of the Presi-
dent), Zamach stanu (1980, The Coup), Polonia Restituta (1981); theatrical 
production on television Polski listopad (1981, Polish November); feature 
series Zamach stanu (1983, The Coup); TV film production Rzeczpo spolitej 
dni pierwsze (1988, First Days of the Republic); TV series Mar szałek Piłsudski 
(2001, Marshal Piłsudski) and superproduction 1920 Bitwa Warszawska 
(2011, 1920 Battle of Warsaw).

MUSIC
Agata Kusto: Legion Songs. A Sketch on Genesis and Reception in Popular 

Culture / 298
The character of Polish songs created in the 19th century resulted from the 
need to express the patriotic-religious feelings and the widespread flow of 
spontaneous amateur art. The social role of the song influenced the simplic-
ity of its form, borrowing from the forms characteristic of Polish folk music. 
This folklorisation extends also to composed forms, providing a chance to 
extend not only their social reception, but also vitality. The sketch presents 
three groups of legionary songs. The first group consists of the songs with 
established authorship of music and lyrics (e.g. My, Pierwsza Brygada – The 
First Brigade); the second group includes the songs in which we know the 
author of the lyrics and the music has folk origins (e.g. O mój rozmarynie – 
O My Rosemary); the third one includes the songs by anonymous authors 
(e.g. Ułani, ułani – Lancers). The author deals with the problem of genesis 
and authorship of these works. She also describes the process of their 
“folklorisation” varying in terms of time and intensity, which creates an 
interesting contribution to the research on the mutual permeation of Polish 
folk tunes and artistic songs.

MEMORIES
Maria Tomułowicz: Family Memories with Piłsudski in the Background / 305

The daughter of Wacław Kowalski of Korab coat of arms, a senior govern-
ment official in Vilnius in the interwar Poland, recollects her private and 
official contacts with Józef Piłsudski. The marshal, with whom in 1920 
Wacław Kowalski “walked side by side to beat the Muscovites,” was back 
then a frequent guest at their house at Adam Mickiewicz street in Vilnius, 
where Kowalski lived with his family during his appointment as a city 
mayor. The parents of the author of the memoirs had conversations with 
Piłsudski, ate their meals together, went on trips outside the city or on 
holidays to Druskininkai.
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MANNERS
Joanna Drzazga: Not Only in Soldier’s Words ... / 310

The sense of humor was an important feature of Piłsudski’s personality, as 
evidenced by numerous anecdotes narrated by people familiar with him, as 
well as texts of his speeches, interviews, letters or fragments of his published 
books. The marshal liked to joke with his closest relatives (for example, in 
correspondence with his wife) as well as when he talked about the most 
important issues – politics and ideological issues. The irony and unpreten-
tious hilarity were often accompanied with a sharp, unceremonious and 
overly ripe joke. On the one hand, Piłsudski’s manner won him over the 
support of his interlocutors and the society. Yet, on the other hand, it was 
regarded as the evidence of critique, the uncompromising judgment, or, as 
claimed by the marshal’s opponents – arrogance.

À REBOURS
Łukasz Marcińczak: All the Marshal’s Sabres. On the Statues of Józef Piłsudski 

/ 321
A text on the statues of Józef Piłsudski, in particular those presenting him as 
a horseman. The first of these monuments were made in 1930s, but after 1945 
– due to the ideology prevalent in Poland at that time – they were destroyed. 
The real popularity of the statues featuring the marshal came only after the 
turn of 1989. Describing the statues that in the course of the last 37 years have 
been erected in Katowice, Lublin, Kielce, Warsaw, Daleszyce, Mława, Grójec, 
Cracow or Zielona Góra, the author draws attention to the far-reaching 
stereotyping of Piłsudski’s image, manifested for instance in the fact that his 
fairly indispensable attribute is a sabre, sometimes clumsily exposed.

THE VIEW FROM FLORENCE
Jan Władysław Woś: He Did not Become a Dictator. Some Remarks on Józef 

Piłsudski’s (In)Existence in Italian Historiography / 327
Although one of the streets in Rome is named after Piłsudski and he has 
his monument in the capital, he has never been a famous figure in Italy. 
Piłsudski did not intend to imitate the Mussolini regime or his methods of 
conduct, nor did he seek closer Polish-Italian relations. He was convinced 
that the regime introduced by Mussolini was unacceptable to the Poles. 
The essay is based on a few available books and pamphlets dedicated to 
Piłsudski in Italy, authored, among others, by Leonard Kociemski (1882-
1975), Dymitr Merezkowski (1865-1941), Francesco Tommasini (1875-
1945), Ofelia Colautti Novak (1887-1957) and Jadwiga Toeplitz-Mrozowska 
(1880-1966). The author also cites several papers and studies published after 
the Second World War. However, if Polish issues are to occupy more space 
in the consciousness of Western societies (including Italians), Poles should 
work out a coherent and consistently implemented program of promoting 
their culture and history abroad.

READING DYNEBURG
Ewa Dunaj: Is the Popularity of the Marshal Fading? / 336

Part of the common Polish and Latvian history is associated with the 
figure of Józef Piłsudski who visited Dyneburg on January 27, 1920. In 
the early 1920s Latvian and Polish troops fought together for Latvian 
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independence. The result of the operation “Winter” was the capture of 
the city of Daugavpils. From the autumn of 1919 until the spring of 1920, 
Polish and Latvian troops led by General Edward Rydz-Śmigły liberated 
Latvia from the Bolshevik army. General Janis Balodis, thanking the Pol-
ish army in Daugavpils, expressed his hope for the rapprochement of the 
Polish and Latvian nations. In reply to these words, Józef Piłsudski spoke 
of “honor and honorable fight in accordance with the Polish tradition for 
our and your freedom ... for the freedom of our neighbour and friend.” 
The author wonders how vivid the memory of those events is at present, 
and indicates the rare traces of Piłsudski’s stay in Dyneburg – a monument 
and a multi-lingual memorial plaque commemorating the past events; she 
also mentions the so-called marshal projects implemented to activate and 
stimulate the creativity of the students in the Polish School bearing his 
name. The conclusion is that Piłsudski did not settle in the Latvian col-
lective imagination – he remained on the pages of history, gradually more 
and more forgotten.

DISCOVERED YEARS LATER
Jarosław Cymerman: What Is There in the Sound of the Bell? / 340

A little known poem by Józef Czechowicz Słuchajmy Zygmunt dzwoni (Let’s 
hear Zygmunt bell tolling) with a commentary by Jarosław Cymerman, 
the director of Józef Czechowicz Museum in Lublin. The poem was first 
published in 1936 in the anthology „Jego za grobem zwycięstwo”. Wiersze 
o najlepszym synu ojczyzny i jej wodzu marszałku Józefie Piłsudskim 5 XII 
1867 – 12 V 1935 (“His post-grave victory.” Poems about the best son of the 
homeland and its leader Marshal Józef Piłsudski 5 December 1867 – 12 May 
1935).

NO TITLE
Leszek Mądzik: Three Impulses / 342

NOTES
Józef Piłsudski Institute in America / 343

The Piłsudski Institute in America was founded on July 4, 1943 in New 
York by Americans of Polish descent and war immigrants from Poland, 
including prominent Polish politicians of the interwar period. The most im-
portant tasks of the institute include: collecting historical materials related 
to Poland and Polish diaspora, supporting and conducting research related 
to Polish history, and popularizing Polish culture abroad. The Institute ful-
fills its mission through organizing conferences and film shows, awarding 
prizes, conducting lessons and workshops for children and young people, 
and, above all, by providing access to outstanding collections of valuable 
documents, historical and academic publications, maps, photographs, 
medals, souvenir items and works of art.

Tomasz Dyzma, Zbigniew Wojciechowski: Józef Piłsudski in Lublin / 351
On November 10, 2001, on the eve of the Independence Day of the Re-
public of Poland, the statue of Józef Piłsudski was solemnly unveiled on 
the Lithuanian Square in Lublin. The authors of the article briefly recall 
the visits of the marshal in Lublin and in the Lublin region (there were 
a dozen or so in total) and the history of the statue. On May 13, 1935, the 
day after Piłsudski’s death, the Post Office Military Apprenticeship decided 
to start a fundraiser for the construction of the monument. Unfortunately, 
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the outbreak of the war, as well as the subsequent German occupation and 
communist enslavement, prevented this project from completion. The idea 
of   building the monument revived after the political changes in Poland. 
After many efforts, the Piłsudski Society of Lublin and the Committee for 
the Construction of the Statue of Marshal Józef Piłsudski in Lublin com-
pleted the project. They used the pre-war design of the statue by Professor 
Jan Raszka – a Legionnaire and marshal’s friend. 

Marian Surdacki: Józef Piłsudski in Urzędów in 1915 / 355
During the First World War, a small town in the Lubelskie voivodeship 
called Urzędów hosted the front of the war twice. On the second occasion 
there was a battle in which the First Brigade of the Polish Legions under 
the command of Józef Piłsudski took an active part. On July 14, 1915, com-
mander Piłsudski transferred his quarters from the Wyżnianka farm to 
Urzędów. In the home of Aleksander Goliński, a local activist, patriot and 
history enthusiast, the brigade headquarters were stationed until 19 July. 
The fighting ended with the expulsion of Russians from Urzędów, who on 
their way back used the tactics of a “burned land” and completely destroyed 
the city. After a hundred years, Piłsudski’s stay in Urzędów is still firmly 
rooted in the memory and consciousness of the inhabitants. To commemo-
rate the 75th anniversary of the battle and the 45th anniversary of the death 
of Józef Piłsudski, on the front wall of the house where he resided, a com-
memorative plaque was displayed and a monument on the graves of the 
fallen legionnaires was unveiled. A truly valuable testimony was written in 
1937 by the wife of Aleksander Goliński, Teofila, who hosted the marshal. 
The author quotes the full version of her story.

Waldemar Michalski: “Piłsudski” by Kazimierz Andrzej Jaworski / 359
Kazimierz Andrzej Jaworski (1897-1973) was a teacher, poet and translator, 
founder of the nationwide literary monthly journal “Kamena” published in 
provincial Chełm. As a poet he made his debut in 1920 with the Piłsudski 
triptych composed of sonnets. The first sonnet talks about the years of 
Piłsudski’s childhood and youth in Vilnius, the second one describes the 
marshal’s involvement with the underground militia, and the third one 
focuses on the Legions led by Piłsudski. This debut triptych was later omit-
ted in various collections. Waldemar Michalski ponders about the causes 
of this situation, taking into account a possible interference of the Polish 
censorship.

Lech Maliszewski: French Fascination with the Marshal / 363
The author discusses Le Maréchal Pilsudski pamphlet (1937) by Ludwik 
Faury, a Frenchman well-deserved for the Polish cause. For years Faury was 
the director of science at the Warsaw War College and he stood shoulder to 
shoulder with the Poles in the war against the Soviets. The French biogra-
pher of Piłsudski presented Faury as a providential man, a devout patriot, 
creatively and effectively pursuing the aspirations of the nation’s independ-
ence. He was fascinated with Piłsudski’s effectiveness, his willpower, his abil-
ity to think for the future and the genius of war. This approach was different 
from the dominant attitude in France at the time of the political victory of 
the People’s Front and the rise of radical Republicans when Piłsudski was 
generally labeled either as a fascist or at least viewed as a dictator and the 
policy of Minister Józef Beck was diabolized.

Notes about the authors / 368
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Sztuka to najwyższy wyraz
samouświadomienia ludzkości
/.../
Dzieło sztuki – mikrokosmos
odbijający epokę.

Józef Czechowicz

Józef Piłsudski w dziełach kultury  
 i w świadomości społecznej

(150. rocznica urodzin)

Polski żołnierz odepchnięty lub ozięble witany nie czuł, że jest w Ojczyźnie; 
dopiero w Lublinie odczuliśmy, że Ojczyzna jest w nas i koło nas...

Józef Piłsudski, wypowiedź z 3 sierpnia 1915 r.




