Kamil Ludwiczak
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
Co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku? Alternatywna
historia polskiej niepodległości.
Droga narodu polskiego do niepodległości nie była łatwa i krótka. Można powiedzieć, że
trwała od końca XVIII w. aż do lat 20. XX w. Kulminacyjnym i przełomowym momentem
tej walki o wolność był listopad 1918 roku. ”Sternikiem” Polski został wtedy Józef Piłsudski,
który doprowadził Nas do upragnionej wolności. Ale czy wszystkie jego poczynania były
dobre? Czy może coś należałoby zmienić, aby nasze państwo od razu zaczęło być uznawane
za prawdziwe i trwałe na arenie międzynarodwej? A co zrobiłbym ja , gdyby to na mnie
spadła odpowiedzialność odbudowy państwa?
Utarło się, że wszystkie poczynania Marszałka były doskonałe i zawsze przemyślane.
Wydaje mi się jednak, że nie zawsze tak było. Przyczyną takich sytuacji mogło być
usposbienie Piłsudskiego i jego “cięty” język. Każdy ma inny temperament i każdy w
sytuacjach, w jakich znajdował się nasz bohater narodowy, zachowywałby się inaczej.
Rok 1918 był bardzo trudny. Zewsząd czuło się radość z powodu zakończenia wojny, ale
też nadchodzące wielkie zmiany i kryzys. Większość tego czasu Piłsudski spędził w
magdeburskiej twierdzy. Na usta ciśnie mi się stwierdzenie, że w listopadzie powinien mieć
mnóstwo energii i siły, bo przecież w więzieniu, wbrew pozorom, miał czas, by wypocząć.
Wreszcie nadszedł ten dzień. Józef Piłsudski odzyskał wolność i wyruszył do Warszawy jak
zwycięzca. Według mnie taki sposób przyjazdu był oznaką tego, że Piłsudski pokazywał
swoją wyższość nad innymi. Specjalny pociąg, uroczyste powitanie, prawie jak u króla.
Powinien przybyć pokornym i “niechętnym” , by objąć władzę. Skoro miał wielkie aspiracje,
to winien stwarzać chociaż pozory. Takie szczegóły, niby mało ważne, pokazują czasem
ukryte, egoistyczne cele. Gdy przejmuje władzę z rąk Rady Regencyjnej, jest przekonany o
tym, że wszystko pójdzie po jego myśli. Zawsze mi mówiono, by przed rozpoczęciem ważnej
rzeczy rozważyć wszystkie możliwe scenariusze. Ja bym tak uczynił. Może przewidziałbym,
że za parę lat będziemy toczyć krwawe walki o granice. Może przewidziałbym, że przez
długi czas mój kraj będzie na arenie międzynarodowej uznawany za sztuczny twór i państwo
okresowe. Jednak duma nie pozwala Piłsudskiemu na rozmyślania. Przez wiele lat wydawało
mi się, że gdy nadszedł 11 listopada 1918 r. , Polska tak ad hoc stała się wolna i nie było
problemów wewnętrznych ani zewnętrznych. Ot taka dziecięca wizja. Z biegiem lat
uświadomiłem sobie, że prawie każdy dzień w listopadzie mógłby być w Polsce Świętem
Niepodległości. Jednak to właśnie tę datę- 11 listopada, wybrano jako symboliczną. A raczej
wybrał ją Piłsudski. Może przez swoją butność, bowiem wtedy został najważniejszą osobą w
Polsce.
Każdy, kto posiada władzę czy to dziś, czy kiedyś w przeszłości zawsze chce pozbyć się
swoich wrogów. Mnie przeraża taka postawa. Pozbyć się wrogów. Zabić. Uwięzić.
Okaleczyć. W tym okresie nie było czasu na porachunki PPSu z Endecją. Piłsudski ma nawet
w “głębokim poważaniu” swoje prywatne porachunki z Dmowskim. Nie wykorzystuje swojej
władzy, by mu dokuczyć. Skupia się na innym wrogu. Pokonanym, lecz nadal wrogu. W
powieści Sienkiewicza “Ogniem i mieczem”, pan Skrzetuski zwraca wolność Bohunowi.
Piękny gest. Mógł go zabić albo uczynić z niego niewolnika. A jednak. Podobnie zachował
się Marszałek w stosunku do przebywających w Warszawie wojsk niemieckich. Każe im
oddać uzbrojenie i odsyła ich wolnymi do Niemiec. Nie chciał ich już upokarzać. Przecież
gdyby to uczynił, ich losem mało kto by się przejął. Wszak “Szwab zapłaci za wszystko i
wszystkiemu jest winny” , jak wtedy sądzono.
Nasz bohater wiedział, że w kraju potrzebne są parlament i rząd. Parę dni po objęciu
władzy rozpisuje wybory. Chciałoby się powiedzieć, że spełnił swoją misję i zniknie z areny
politycznej, a jego miejsce zajmą osoby “nadające się” do prowadzenia polityki. On jednak
wiedział, że odradzające się państwo go potrzebuje. Wiedział też, że Polacy mają inne
poglądy polityczne. Wykorzystał to, bo wiedział, że politycy nie będą w stanie stworzyć
stabilnego rządu i w jego ręku pozostanie główna wladza.
Przypuszczenia Piłsudskiego się sprawdzają. Parlament jest bardzo podzielony. Kogo by
nie powołał na premiera, to i tak długo nie będzie piastować tego urzędu. I tu znów w
rozgrywki wkraczają polityczne ambicje Marszałka. Tak zmanipulował parlamentarzystów,
że przestaje być Tymczasowym Naczelnikiem, a staje się Naczelnikiem Państwa. Ta decyzja
była bardzo znacząca dla odradzającego się państwa. I jakby nie patrzeć na osobę Marszałka,
to bardzo dobra, bo co by się nie działo, ktoś zawsze czuwa.
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Koniec grudnia 1918 roku. Marszałek z rodziną Święta spędza we Lwowie. Tam go też
zaskakuje wiadomość o wybuchu Powstania Wielkopolskiego i przybyciu do hotelu Bazar
Ignacego Paderewskiego. Lubię powtarzać, że “nadzieja matką głupich” , ale tu moja,
mądrość by się nie sprawdziła. Piłsudski, znów pełen nadziei na powodzenie powstania,
wysyła do Wielkopolski wojsko. Wiedział, że Niemcy nie odpowiedzą szturmem. Bali się
złamania postanowień o zawieszeniu broni. I zatryumfowała nadzieja Naczelnika.
Zwycięstwo powstańców było wielką radością dla Piłsudskiego, ale i też wielką chlubą dla
narodu.
Przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że Naczelnik na początku odradzania się Polski
nie miał przeciwników. A kto nie ma wrogów? Zbliżał się czas rozliczeń i ustalenia nowego
ładu na świecie. Zbliżał się Wersal. Jednak to nie Piłsudski się tam zjawia. To nie on stawia
warunki co do zachodnich i południowych granic Polski. Chyba stwierdził, że do dyplomacji
potrzeba tego “czegoś”. Piłsudski zgadza się, by o nasze interesy walczył jego wróg, Roman
Dmowski. Prawdziwy przywódca musi znać sztukę kompromisu. Musi też niwelować
niechęć do innych ugrupowań dla dobra ogółu. Ta decyzja Marszałka w moich oczach
zasługuje na pochwałę. Potrafił się przełamać. Zresztą nie mógł być we Francji i w Polsce
jednocześnie. Zapewne jego nieobecność w kraju miałaby katastrofalne skutki. Łatwo mi tu
powiedzieć, że podjąłbym podobną decyzję.
Pełne bezpieczeństwo odzyskaliśmy dopiero 15 sierpnia 1920 roku. Ktoś mógłby mnie
zapytać, jak ta data ima się do pamiętnego roku 1918. Zapewne gdyby nie sławetna bitwa,
później nazwana Cudem nad Wisłą, świat zapomniałby całkowicie o naszym istnieniu.
Gdyby nie ta bitwa, to świat zalałaby “czerwona zaraza” ze wschodu. Zapewne dziś
otaczalibyśmy kultem obrazy z podobizną Lenina, a w budynkach państwowych wisiałyby
czerwona gwiazda, sierp i młot. Wtedy historia byłaby inna. Nasza walka o niepodległość
zostałaby zapewne nazwana tylko powstaniem, albo świat nic by o tej walce nie usłyszał.
Decyzje, które podejmował Józef Piłsudski, miały zbawienny wpływ na Polskę i na całą
Europę Mogę spokojnie stwierdzić, iż decyzje z roku 1920 usprawiedliwiają wszystkie złe,
butne i egoistyczne postanowienia Marszałka.
Nie żyłem w tamtym okresie. Nie jestem politykiem, a gdybania nie lubię. Ciężkim
zadaniem jest stwierdzenie tego, co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego. W stosunku
do Marszałka i jego decyzji odnosiłem się głównie krytycznie. Nie przedstawiłem też wprost
swego planu działania. Odnosiłem się do gotowych działań, jedynie je komentując. Podając
nowy, całkiem inny plan na odradzającą się Polskę, mógłbym stworzyć Utopię. Co się już
stało jest nieodwracalnym. A po co miałbym wymyślać “krainę mlekiem i miodem płynącą”,
skoro dzięki ciężkiej pracy wielu i zdolnościom przywódczym Piłsudskiego odzyskaliśmy
najcenniejszą rzecz- wolność. Mi pozostało już tylko to ocenić i ewentualnie wyrazić swoje
zdanie na temat niektórych spraw.

