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ANACHRONIZM? ANTYCYPACJA? GRA?
ROZWAZÇANIA O FEDERACJONIZMIE PIèSUDSKIEGO

Piøsudski byø politykiem, ktoÂry nie tylko gøosiø jakiesÂ idee, lecz potrafiø je

¹wyznawacÂ czynemº, ktoÂry miaø mozÇnosÂcÂ i siøeÎ, by poddacÂ je kryterium prak-

tyki.

Idea federacjonizmu byøa jednaÎ z nielicznych, ktoÂrych nie udaøo mu sieÎ

wcielicÂ w zÇycie.

Czy byøo to w ogoÂle niemozÇ liwe, czy tylko przedwczesne?

Czy federacja byøa rzeczywistym celem federacjonizmu Piøsudskiego?

FEDERACYJNA RZECZPOSPOLITA DZIECINÂ STWA

Podobnie jak inni nasi dziaøacze niepodlegøosÂciowi przeøomu dziewieÎtnas-

tego i dwudziestego wieku ± Piøsudski wolnaÎ PolskeÎ znaø z literatury i wyobrazÇaø

jaÎ sobie po literacku: jako RzeczpospolitaÎ Obojga NarodoÂw. Wilno, w ktoÂrym

oproÂcz kosÂcioøoÂw staøy cerkwie i synagogi, byøo nie tylko miastem jego møodosÂci

± tym, do ktoÂrego pojechaø ¹po naukiº i do ktoÂrego wroÂciø z zesøania. Byøo tezÇ

miastem mistycznym ± symbolem wolnosÂci, pluralizmu, tolerancji. Przeniesio-

nym z przeszøosÂci Idealnym Miastem Rzeczypospolitej. SÂwiatem sprzed pomie-

szania jeÎzykoÂw. Gdy mysÂlaø o niepodlegøej Polsce, wyobrazÂnia przenosiøa to

miasto z literackiej przeszøosÂci w przyszøosÂcÂ, upieÎkszaøa nowymi budowlami,

zaludniaøa nowymi mieszkanÂcami ± ale nadal byøo to jego ¹miøe Wilnoº.

Informacje na temat szczegoÂøoÂw zÇycia w wolnym panÂstwie pozwalaøa uzu-

peøniacÂ zwøaszcza poezja romantyczna i trylogia Sienkiewicza. WyidealizowanaÎ

wizjeÎ przeszøosÂci zawdzieÎczaø Piøsudski matce, Marii z BillewiczoÂw. Chorowita,

obciaÎzÇona gruzÂlicaÎ kosÂci, sentymentalna jak pani Søowacka i tak samo rozko-

chana w poezji, pani Maria uczyøa swych synoÂw nie tylko nienawisÂci do oku-

pantoÂw. Przede wszystkim potrafiøa zaszczepicÂ im miøosÂcÂ do Polski, dumeÎ z jej

Proporcje decydowaøy o tym, zÇe aspiracje niepodlegøosÂciowe musiaøy bycÂ wy-
mierzone przeciw Rosjanom ± pokonanie ich wyzwalaøo wieÎkszaÎ czeÎ sÂcÂ Rzeczy-
pospolitej, w tym obydwie stolice: WarszaweÎ i Wilno. Z walkaÎ o niepodlegøosÂcÂ
nie moÂgø nie øaÎczycÂ sieÎ zÇywioøowy prometeizm. Rosja ciemieÎ zÇyøa proÂcz PolakoÂw
takzÇe UkrainÂcoÂw, BiaøorusinoÂw, LitwinoÂw, èotyszy i inne narody. Ten stan
rzeczy skøaniaø do wspoÂ lnej walki ± aby sojusz sterroryzowanych zamienicÂ w so-
jusz wyzwalajaÎcych sieÎ .

MYSÂLAÎC OJCZYZNA...



historii, a mimowiednie takzÇe znajomosÂcÂ jej politycznych urzaÎdzenÂ. Uczyøa

swych synoÂw na pamieÎcÂ SÂpiewoÂw historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza,

czytaøa z nimi wiersze i dramaty Søowackiego i KrasinÂskiego, modliøa sieÎ wraz

z nimi o przyszøaÎ PolskeÎ ± søowami Litanii pielgrzymskiejMickiewicza: ¹O woj-

neÎ powszechnaÎ za wolnosÂcÂ ludoÂw, / [...] / O bronÂ i orøy narodowe, / [...] /

O niepodlegøosÂcÂ, caøosÂcÂ i wolnosÂcÂ Ojczyzny naszejº1.

Niepodlegøa, w granicach przedrozbiorowych, Rzeczpospolita Obojga Na-

rodoÂw, do tego zamieszkana przez patriotoÂw ± taka byøa pozytywna strona

programuPiøsudskiego. Byøa tezÇ ciemna, negatywna: wstreÎt do ustroju, w ktoÂrym

ludzie saÎ przesÂladowani z racji swojej narodowosÂci i religii, w ktoÂrym jednostka

skazana jest na zÇycie w køamstwie i leÎku. W wymiarze politycznym przekøadaøo

sieÎ to na nienawisÂcÂ do zaborcoÂw, zwøaszcza do Rosjan, ale i na poczucie wspoÂl-

noty z innymi przesÂladowanymi, zwøaszcza z mieszkanÂcami dawnej Rzeczypos-

politej: z UkrainÂcami, Litwinami, Biaøorusinami, Ormianami, ZÇ ydami. Potem

nawet na swego rodzaju poczucie odpowiedzialnosÂci za nich.

Tak wieÎc przyszøyMarszaøek od dziecinÂstwa wiedziaø, w imieÎ czego i przeciw

czemu ma walczycÂ. Szkolna ¹SpoÂjniaº, Polska Partia Socjalistyczna, ZwiaÎzek

Walki Czynnej, Legiony ± to byøy tylko narzeÎdzia. Wymieniaø je, zniszczone ±

zasteÎpowaø nowymi. Ale walczyø caøy czas o PolskeÎ i od poczaÎtku tej walce

towarzyszyøa troska o to, jak teÎ niepodlegøosÂcÂ zabezpieczycÂ.

Federacjonizm byø jednym z pomysøoÂw, z tym, zÇe miaø zabezpieczacÂ wol-

nosÂcÂ nie tylko PolakoÂw, ale i narodoÂw saÎsiednich, co wieÎcej: Piøsudski byø prze-

konany, zÇe wolnosÂcÂ jednych jest warunkiem wolnosÂci drugich. Romantyczne

hasøo powstanÂcoÂw ¹Za wolnosÂcÂ waszaÎ i naszaÎº miaøo takzÇe ten obronny aspekt.

KILKA NA OGOÂ è NIEPAMIEÎTANYCH FAKTOÂ W

ProÂcz przesøanek sentymentalnych, subiektywnych na ksztaøtowanie sieÎ idei

federacjonizmu wpøyw miaøy przesøanki obiektywne.

Przypomnijmy: przedrozbiorowa Rzeczpospolita to obszar siedmiuset trzy-

dziestu trzech tysieÎcy pieÎciuset kilometroÂw kwadratowych i dwanasÂcie milionoÂw

trzysta tysieÎcy ludnosÂci. RozciaÎgaøa sieÎ mieÎdzy pieÎtnastym a trzydziestym stop-

niem døugosÂci geograficznej ± gdyby wytyczycÂ linieÎ przez jej sÂrodek, biegøaby od

Rygi przez Kowno i Grodno do Lwowa. Na zachoÂd od tej linii panowaø jeÎzyk

polski i wyznanie rzymskokatolickie (czterdziesÂci cztery procent ludnosÂci), na

wschoÂd, gøoÂwnie we wsiach, mieszkali unici (trzydziesÂci trzy procent) i prawo-

søawni (dziesieÎcÂ procent) moÂwiaÎcy wschodnimi dialektami. WieÎksze miasta na

wschodzie byøy polskie, mniejszym barw dodawali ZÇ ydzi (od osÂmiu do dzie-

1 A. M i c k i e w i c z,Litania pielgrzymska, w: tenzÇe,KsieÎgi narodu i pielgrzymstwa polskiego,

oprac. M. Grabowska, Czytelnik, Warszawa 1986, s. 112, 114.
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wieÎciu procent), enklawy niemieckie wysteÎpujaÎce gøoÂwnie na poÂønocy sieÎgaøy

czterech procent. Aby docenicÂ stopienÂ komplikacji tych stosunkoÂw, nalezÇy je-

szcze doliczycÂ Ormian, TataroÂw i KaraimoÂw, uwzgleÎdnicÂ, zÇe czeÎsÂcÂ LitwinoÂw

i èotyszy odeszøa od katolicyzmu, zÇe na SÂlaÎsku byli Polacy wyznania ewange-

lickiego. To wielokulturowe i wielowyznaniowe spoøeczenÂstwo musiaøo bycÂ to-

lerancyjne, pluralistyczne ± albo zginaÎcÂ. Upadek Rzeczypospolitej zaczaÎø sieÎ od

wasÂni religijnych i narodowosÂciowych, ktoÂre stanowiøy zaproszenie dla wrogoÂw.

W pewnymmomencie zaczeÎøa wykorzystywacÂ je Moskwa, obøudnie upominajaÎc

sieÎ o prawa ¹dysydentoÂwº i mianujaÎc sieÎ ¹opiekunkaÎº prawosøawia.

Podczas rozbioroÂw Rosja zagarneÎøa czterysta szesÂcÂdziesiaÎt trzy tysiaÎce ki-

lometroÂw kwadratowych (pieÎcÂ i poÂø miliona ludnosÂci), Prusy ± sto czterdziesÂci

jeden tysieÎcy kilometroÂw kwadratowych (dwa miliony szesÂcÂset tysieÎcy ludnosÂci),

Austria ± sto dwadziesÂcia dziewieÎcÂ tysieÎcy kilometroÂw kwadratowych (cztery

miliony dwiesÂcie tysieÎcy ludnosÂci). Te proporcje decydowaøy o tym, zÇe aspiracje

niepodlegøosÂciowe musiaøy bycÂ wymierzone przeciw Rosjanom ± pokonanie ich

wyzwalaøo wieÎkszaÎ czeÎsÂcÂ Rzeczypospolitej, w tym obydwie stolice: WarszaweÎ

i Wilno. Z walkaÎ o niepodlegøosÂcÂ nie moÂgø nie øaÎczycÂ sieÎ zÇywioøowy prometeizm.

Rosja ciemieÎzÇyøa proÂcz PolakoÂw takzÇe UkrainÂcoÂw, BiaøorusinoÂw, LitwinoÂw,

èotyszy i inne narody. Ten stan rzeczy skøaniaø do wspoÂlnej walki ± aby sojusz

sterroryzowanych zamienicÂ w sojusz wyzwalajaÎcych sieÎ. Taki sojusz wydawaø

sieÎ tezÇ koniecznym warunkiem poÂzÂniejszego utrzymania niepodlegøosÂci.

FEDERACJONIZM I SOCJALIZM

Federacjonizm nie byø oczywisÂcie wynalazkiem Piøsudskiego, sieÎgaø tradycji

unii polsko-litewskiej (takzÇe i unii brzeskiej); w nowszych czasach gøosili go

czøonkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, co jest zasøugaÎ ojca socjalizmu pol-

skiego ± Bolesøawa Limanowskiego, tezÇ zresztaÎ czøowieka z KresoÂw, bo spod

Dyneburga. ZaøozÇone przez niego juzÇ w roku 1881 Stowarzyszenie Socjalistycz-

ne ¹Lud Polskiº øaÎczyøo hasøa wyzwolenia narodowego i spoøecznego z niezbyt

wyrazÂnaÎ ideaÎ federacjonizmu spajajaÎcego narodowosÂci w granicach ¹dobrowol-

nego ciaÎzÇeniaº. Uchwalany pod jego duchowym przywoÂdztwem Szkic pro-
gramu PPS (z roku 1892) domagaø sieÎ odbudowy s a m o d z i e l n e j

R z e c z y p o s p o l i t e j na zasadzie d o b r o w o l n e j f e d e r a c j i.

Piøsudski doszedø do tej idei samodzielnie, nie moÂgø zresztaÎ ± jak proÂbowa-

øem to wykazacÂ ± do niej nie dojsÂcÂ. ProÂcz wychowania w sentymencie, mozÇna

powiedziecÂ w kulcie I Rzeczypospolitej, wpøynaÎø na to møodzienÂczy socjalizm.

Nie bez znaczenia byøy tezÇ dyskusje sÂwiatopoglaÎdowe w ¹SpoÂjniº, w jeszcze

wieÎkszym stopniu ± lecz jest to obszar wciaÎzÇ niezbadany ± udziaø w studenckiej

konspiracji w Charkowie i potem w Wilnie, konspiracji, ktoÂra miaøa charakter,

jak woÂwczas moÂwiono, internacjonalistyczny. Nawet jesÂli brali w niej udziaø
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gøoÂwnie Rosjanie, to byli oni nastawieni antyimperialnie, wolnosÂciowo, wieÎc ±

nie uzÇywajaÎc oczywisÂcie tego pojeÎcia ± prometejsko. Podobne nastroje panowa-

øy wsÂroÂd zesøanÂcoÂw, z ktoÂrymi Piøsudski zetknaÎø sieÎ na Syberii. Do rangi sym-

bolu uroÂsø prezent, jaki dostaø on w roku 1913 od byøych katorzÇnikoÂw z Alek-

sandrowska: wypalona w drzewie rzezÂba przedstawiajaÎca Prometeusza rozry-

wajaÎcego kajdany. TwoÂrcaÎ jej byø Wiktor SteÎpniewski, zesøaniec, czøonek Orga-

nizacji Bojowej. Ten grecki bohater staø sieÎ jednym z symboli tytanicznej pracy,

jakaÎ ± niewielka przeciezÇ ± partia Piøsudskiego podjeÎøa z mysÂlaÎ o wyzwoleniu

polskiego i innych narodoÂw cierpiaÎcych w rosyjskich okowach.

W tym miejscu trzeba zastrzec, zÇe nie caøy ruch socjalistyczny opowiadaø sieÎ

za niepodlegøosÂciaÎ i federacjonizmem. Wedle umiarkowanych socjalistoÂw ± luk-

semburgistoÂw, hasøa te byøy sprzeczne z teoriaÎ ¹organicznego wcieleniaº ziem

PolakoÂw (ale i ziem innych nacji) do panÂstw zaborczych. Piøsudski twardo

obstawaø przy federacjonizmie, argumentujaÎc, izÇ ¹organicznie wcielanaº lud-

nosÂcÂ jest wynaradawiana i wyzyskiwana, pozbawiana nie tylko wolnosÂci, ale

takzÇe godnosÂci. W roku 1895 kierowany przez niego III Zjazd Partyjny uchwa-

liø, zÇe Polska Partia Socjalistyczna winna rozbudzacÂ daÎzÇenia separatystyczne

w Rosji i zÇe w swej propagandzie powinna wykazywacÂ koniecznosÂcÂ obalenia

caratu na drodze wspoÂødziaøania podbitych narodoÂw. Idee te beÎdaÎ przewijaøy sieÎ

przez gazetki i broszury Polskiej Partii Socjalistycznej; sam Piøsudski zamiesÂci

w ¹Walceº dwa artykuøy: Kwestia zÇydowska na Litwie i Nasze stanowisko na
Litwie2. W pierwszym z nich wezwie do poøaÎczenia wysiøkoÂw polskich i zÇydow-

skich dziaøaczy, ¹abysÂmy zÇyjaÎc w zgodzie, wspoÂlnymi siøami, dla wspoÂlnego

dobra kajdany rozbili, a sprawiedliwosÂcÂ, øad i porzaÎdek na swej ziemi ustano-

wiliº, w drugim podobnaÎ wspoÂøpraceÎ zaproponuje socjalistom litewskim ± ¹na

zasadach roÂwnosÂci caøkowitej [...] i braterstwaº. Ta wspoÂøpraca nie przesaÎdza

przyszøosÂci, niemniej jako jednaÎ z mozÇ liwosÂci Piøsudski wskazÇe ¹jakisÂ zwiaÎzek

federacyjny mniej lub wieÎcej sÂcisøyº.

MEMORIAè

PogøeÎbione socjologicznie i demograficznie wywody na temat narodoÂw

ujarzmionych przez RosjeÎ przyniesie memoriaø, ktoÂry zøozÇy Piøsudski w roku

1904 japonÂskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych podczas swojej wyprawy

do Tokio. Ze wzgleÎdoÂw strategicznych Piøsudski nie pisze w nim o federacji,

niemniej jest to jedna z najwazÇniejszych, mozÇe nawet wciaÎzÇ aktualnych analiz

uzasadniajaÎcych sensownosÂcÂ federacjonizmu. W imperium liczaÎcym sto dwa-

dziesÂcia szesÂcÂ milionoÂw ludnosÂci mieszka pieÎcÂdziesiaÎt siedem milionoÂw Rosjan;

2 Wszystkie wypowiedzi J. Piøsudskiego przywoøane w artykule pochodzaÎ z jego Pism zbio-

rowych z tomoÂw drugiego i piaÎtego (Warszawa 1937).
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wieÎkszosÂcÂ stanowiaÎ wieÎc... mniejszosÂci. Najliczniejsi saÎ tu Rusini ± od pieÎtnastu

do szesnastu milionoÂw, po nich Polacy ± od dwunastu do trzynastu milionoÂw

i Gruzini ± od dwoÂch do trzech milionoÂw. Liczniejsi od tych ostatnich saÎ za-

pewne Biaøorusini, ci jednak stanowiaÎ grupeÎ niezbyt usÂwiadomionaÎ narodowo.

LiczaÎ sieÎ takzÇe mieszkanÂcy krajoÂw nadbaøtyckich: Litwini, èotysze, Finowie.

Kraje te rzaÎdzone saÎ terrorem, rusyfikowane i nawracane na prawosøawie, do

tego w sposoÂb bezwzgleÎdny eksploatowane gospodarczo. Z podatkoÂw wybiera-

nych na terenie Polski i Litwy utrzymywany jest nie tylko aparat urzeÎdniczy, ale

roÂwniezÇ i wojsko zaborcoÂw ± prawie poøowa armii. ProÂcz tego do kasy central-

nej wyciska sieÎ z tych ziem corocznie do stu milionoÂw rubli. Wyzysk øaÎczy sieÎ

z przesÂladowaniami ± jezÇeli w roku 1863 ¹przecieÎtna dziennaº wynosiøa dwustu

dziewieÎcÂdziesieÎciu szesÂciu wieÎzÂnioÂw politycznych, to obecnie (w roku 1904)

wzrosøa do trzystu czterdziestu. Niespotykany gdzie indziej ucisk mozÇe spowo-

dowacÂ reakcjeÎ ± naturalnymi przywoÂdcami powstania mogaÎ bycÂ Polacy, ktoÂrzy

juzÇ kilkakrotnie zrywali sieÎ do walki przeciw zaborcom, poza tym tylko oni saÎ

narodem historycznym, to znaczy majaÎ za sobaÎ dosÂwiadczenie panÂstwowosÂci.

Jako element najbardziej wyrobiony kulturalnie i politycznie, i ± co wazÇne ±

pozbawiony zakusoÂw zaborczych, potrafiaÎ wciaÎgnaÎcÂ do walki inne zÇywioøy

narodowe, zwøaszcza ciaÎzÇaÎcych ku nim LitwinoÂw i BiaøorusinoÂw. Stanowili

oni kiedysÂ czeÎsÂcÂ skøadowaÎRzeczypospolitej, a wszystkie powstania polskie znaj-

dowaøy swoje odbicie na Litwie i Biaøorusi. Celem walki ma bycÂ ¹r o z b i c i e

p a nÂ s t w a r o s y j s k i e g o n a g ø oÂ w n e c z eÎ sÂ c i s k ø a d o w e

i u s a m o w o l n i e n i e p r z e m o c aÎ w c i e l o n y c h w s k ø a d i m p e r i u m

k r a j oÂ w (podkr. ± J. P.). UwazÇamy ± pisze Piøsudski ± to nie tylko jako

speønienie kulturalnych daÎzÇenÂ naszej ojczyzny do samodzielnego bytu, lecz

i jako gwarancjeÎ tego bytu, gdyzÇ Rosja pozbawiona swych podbojoÂw beÎdzie

o tyle osøabiona, zÇe przestanie bycÂ grozÂnym i niebezpiecznym saÎsiademº. Po-

zbawienie Rosji podbojoÂw oznaczacÂ beÎdzie takzÇe pozbawienie jej charakteru

panÂstwa policyjnego, a to oznacza wyzwolenie samych Rosjan, wsÂroÂd ktoÂrych

istniejaÎ takzÇe ruchy wolnosÂciowe ± støumione jednak przez szowinizm.

Byø to nie tylko program walki, w wieÎkszym stopniu byø to program prze-

budowy politycznej i etycznej ziem ciemieÎzÇonych przez imperium.

W OGNIU PRZEDèUZÇAJAÎCEJ SIEÎ WOJNY

Idea federacyjna przezÇyøa proÂbeÎ ognia w latach 1919-1920. Rosja bolsze-

wicka zaczeÎøa ¹zbieranie ziemº imperium, planowano zajeÎcie Wilna, lecz nie

tylko. Marsz na ZachoÂd byø realizacjaÎ programu Trockiego, ktoÂry 18 listo-

pada 1918 roku w WoronezÇu wezwaø do ofensywy i do poøaÎczenia siø z rewo-

lucjaÎ europejskaÎ. Przez KijoÂw prowadzi prosta droga do zwiaÎzania sieÎ z re-

wolucjaÎ austriacko-weÎgierskaÎ, podobnie jak przez PskoÂw i Wilno wiedzie
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droga do poøaÎczenia sieÎ z rewolucjaÎ niemieckaÎ. Tymczasem Wilno zajeÎøa

polska ¹Samoobronaº ± po potyczkach z wycofujaÎcymi sieÎ Niemcami i regu-

larnym obleÎzÇeniu siedziby komunistoÂw. 6 stycznia, po dwoÂch dniach walk,

Armia Czerwona zagarneÎøa jednak Wilno. 3 lutego 1919 roku starøa sieÎ z ¹Sa-

moobronaÎº pod PruzÇanami, 17 lutego ± z regularnym Wojskiem Polskim

pod Maniewiczami na Woøyniu. Mimo zÇe Polacy obydwie te potyczki wy-

grali, byli osamotnieni.

Przede wszystkim ani do federacji, ani nawet do taktycznego sojuszu nie

paliøa sieÎ Litwa. W 1917 roku pod protektoratem NiemcoÂw powoøano radeÎ

narodowaÎ, tak zwanaÎ TarybeÎ, ktoÂra nie tylko proklamowaøa niepodlegøosÂcÂ,

ale ogøosiøa zerwanie z innymi panÂstwami ± to znaczy i z RosjaÎ, i z PolskaÎ.

Niemcy celowo rozdmuchiwali nacjonalizm litewski, aby wygracÂ go przeciw

Rosji i rozbudowacÂ swojaÎ bazeÎ nad Baøtykiem. Za sojusz Litwini pøacili zgodaÎ

na kolonizacjeÎ niemieckaÎ. Ich nacjonalizm obroÂciø sieÎ przeciw Polsce, co nie

powinno nas dziwicÂ. Narody maøe, zapoÂzÂnione kulturowo okresÂlajaÎ swojaÎ tozÇ -

samosÂcÂ raczej przez negacjeÎ nizÇ przez program pozytywny ± tak bycÂ musi,

dopoÂki same nie zacznaÎ tworzycÂ swojej historii.

Sytuacja zmieniøa sieÎ z poczaÎtkiem roku 1919, lecz nawet fakt, izÇ na ziemiach

Litwy i Biaøorusi bolszewicy ogøosili 27 lutego Litewsko-BiaøoruskaÎ Socjalis-

tycznaÎ RepublikeÎ Rad, zÇe zaczeÎli represje ± do zÇadnego sojuszu z PolskaÎ Lit-

winoÂw nie przekonaø. Przede wszystkim niewielu ich mieszkaøo w Wilnie ±

niecaøe dwa procent; poza tym ± zamykano czøonkoÂw polskiej ¹Samoobronyº,

nie zasÂ LitwinoÂw.

Mimo niecheÎci LitwinoÂw Piøsudski nie zarzuciø idei federacyjnej. Pisaø o niej

jednak sceptycznie. Do historii problemu przeszedø list do Leona Wasilewskiego

z 8 kwietnia 1919 roku: ¹Przypuszczam, zÇe w najblizÇ szych czasach beÎdeÎ moÂgø

otworzycÂ trocheÎ drzwi dla polityki zwiaÎzanej z LitwaÎ i BiaøorusiaÎ. Znasz moje

pod tym wzgleÎdem poglaÎdy polegajaÎce na tym, zÇe nie chceÎ bycÂ ani imperialistaÎ,

ani federalistaÎ, dopoÂki nie mammozÇnosÂci moÂwienia w tych sprawach z jakaÎ takaÎ

powagaÎ ± no i z rewolwerem w kieszeni. Wobec tego, zÇe na bozÇym sÂwiecie

zaczyna, zdaje sieÎ, zwycieÎzÇacÂ gadanina o braterstwie ludzi i narodoÂw i doktrynki

amerykanÂskie, przechylam sieÎ z miøaÎ cheÎciaÎ na stroneÎ federalistoÂwº. List ten

bywa czasem przywoøywany jako dowoÂd zerwania Piøsudskiego z federalizmem.

Nie jest to trafne. W dalszym, mniej znanym fragmencie Piøsudski, podkresÂlajaÎc,

izÇ przeszkodaÎ w zawarciu federacji mogaÎ bycÂ Litwini, rozwazÇa mozÇ liwosÂcÂ wy-

warcia na nich nacisku przez èotyszy: ¹Gdyby èotysze swoÂj akces do jakiejsÂ

federacji zrobili ± argumentuje Piøsudski ± nie wyobrazÇam sobie, aby Litwini

temu podwoÂjnemu naciskowi oprzecÂ sieÎ byli w stanieº. RozwazÇa takzÇe wpøyw na

LitwinoÂw za posÂrednictwem EstonÂczykoÂw, ktoÂrzy ¹odczuwajaÎ do PolakoÂw,

prawdopodobnie ich nie znajaÎc, takaÎ teÎsknoteÎ, zÇe gotowi sami propagowacÂ ideeÎ

federacji z namiº. Idea federacji wymaga przebudowy mysÂlenia nie tylko ze

strony LitwinoÂw, takzÇe ze strony samych PolakoÂw. W tym samym lisÂcie do
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Wasilewskiego Piøsudski przewiduje roÂwniezÇ trudnosÂci ze strony ¹kochanych

rodakoÂw, ktoÂrych opoÂr i narowy imperialistyczne przeøamacÂ trzeba beÎdzieº. Ci

rodacy to przede wszystkim endecy, gøoszaÎcy program inkorporacji, na dnie

ktoÂrego tliø sieÎ darwinizm i wyznawana przez Dmowskiego ¹zoologia narodo-

waº. Piøsudski bardziej wierzyø w kultureÎ, uwazÇaø, zÇe polityka powinna bycÂ

podporzaÎdkowana imponderabiliom etycznym. Daø temu wyraz w wypowiedzi

wspominanej po latach przez Stanisøawa Grabskiego. Na zastrzezÇenia dotyczaÎ-

ce pomocy dla UkrainÂcoÂw odpowiedziaø, zÇe odmowa pomocy narodowi, z ktoÂ-

rym zÇylisÂmy w dobrowolnym zwiaÎzku pieÎcÂset lat, byøaby niezmywalnaÎ plamaÎ na

polskim honorze.

WiosnaÎ 1919 roku historia przyspieszyøa bieg, by potem stanaÎcÂ w miejscu.

W walkach od 19 do 21 kwietnia Polacy wyzwolili Wilno z raÎk bolszewi-

koÂw. 21 kwietnia, w drugi dzienÂ SÂwiaÎt Wielkanocnych, do miasta przybyø

Piøsudski. NasteÎpnego dnia wydaø odezweÎ do mieszkanÂcoÂw byøego Wielkiego

KsieÎstwa Litewskiego: ¹Stan ciaÎgøej niewoli, dobrze mi znanej osobisÂcie, jako

urodzonemu na tej nieszczeÎsÂliwej ziemi, raz nareszcie musi bycÂ zniesiony i raz

wreszcie na tej ziemi, jakby przez Boga zapomnianej, musi zapanowacÂ swo-

boda i prawo wolnego, niczym nie skreÎpowanego wypowiedzenia sieÎ o daÎzÇe-

niach i potrzebach. Wojsko Polskie, ktoÂre ze sobaÎ przyprowadziøem dla wy-

rzucenia panowania gwaøtu i przemocy, dla zniesienia rzaÎdoÂw krajem wbrew

woli ludnosÂci, wojsko to niesie wam mozÇnosÂcÂ rozwiaÎzania spraw wewneÎtrz-

nych, narodowosÂciowych i wyznaniowych tak, jak sami sobie tego zÇyczycÂ

beÎdziecie, bez jakiegokolwiek gwaøtu lub ucisku ze strony Polski. Dlatego to,

pomimo zÇe na waszej ziemi grzmiaÎ jeszcze dziaøa, krew sieÎ leje, nie wprowa-

dzam zarzaÎdu wojskowego, lecz cywilny, do ktoÂrego powoøywacÂ beÎdeÎ ludzi

miejscowych, synoÂw tej ziemiº.

Zaufani ludzie Piøsudskiego: polityk Tadeusz HoøoÂwko i historyk Witold

Kamieniecki zaczeÎli opracowywacÂ koncepcjeÎ panÂstwa zblizÇonego obszarem

do dawnego Wielkiego KsieÎstwa, zorganizowanego na wzoÂr Szwajcarii w trzy

kantony: kowienÂski w czeÎsÂci zamieszkaøej w wieÎkszosÂci przez LitwinoÂw, wilenÂ-

ski z ludnosÂciaÎ polskaÎ i minÂski ± z wieÎkszosÂciaÎ biaøoruskaÎ. Sprawy nie byøy

proste, bo na przykøad Kowno byøo w wieÎkszosÂci miastem polskim, problemy

byøy tezÇ z MinÂskiem, w ktoÂrym proÂcz PolakoÂw i Rosjan byli ZÇ ydzi, najmniej zasÂ

BiaøorusinoÂw. Piøsudski liczyø jednak na ¹ciaÎzÇenieº rdzennej ludnosÂci do swych

stolic. Na razie jednak historia jakby staneÎøa ± decyzjaÎ Rady Wojennej Sprzy-

mierzonych z 8 grudnia 1919 roku mieÎdzy PolskaÎ a LitwaÎ stworzono linieÎ

demarkacyjnaÎ (jeszcze latem wymysÂliø jaÎ marszaøek Ferdynand Foch), ktoÂra

rozdzielaøa obydwa panÂstwa, pozostawiajaÎc Wilno i SuwalszczyzneÎ po polskiej

stronie. Do federacji z LitwaÎ byøo daleko, albo jeszcze dalej. TrocheÎ blizÇej byøo

do federacji z BiaøorusiaÎ ± w ramach Wojska Polskiego wyodreÎbniono oddziaøy

generaøa Stanisøawa Buøaka-Baøachowicza, ktoÂre miaøy stanowicÂ zalaÎzÇek przy-

szøej armii, a po czeÎsÂci i administracji.
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RozpoczeÎty 4 lipca kolejny ¹czerwony marszº na ZachoÂd radykalnie zmie-

niø sytuacjeÎ. Prawie natychmiast, bo 12 lipca, Litwini podpisali w Moskwie trak-

tat antypolski, w ktoÂrym zgadzali sieÎ na korzystanie przez Sowiety z ich teryto-

rium. RzaÎd sowiecki przyznaø im za to (jakby miaø prawo!) Wilno, Suwaøki,

a nawet Grodno. BycÂ mozÇe doszøo tezÇ do tajnych uzgodnienÂ, bo mimo oficjalnie

deklarowanej neutralnosÂci wojska litewskie podjeÎøy szereg dziaøanÂ na rzecz so-

wieckiej ofensywy, mozÇna powiedziecÂ, zÇe wbiøy nam noÂzÇ w plecy. 12 lipca

Litwini zaatakowali siøy polskie pod Jewlem, 13 i 14 ± opanowali rejon Nowe

Troki-LandwaroÂw, potem zajeÎli powiaty augustowski i sejnenÂski. Polacy zøozÇyli

skargeÎ do Ligi NarodoÂw o zøamaniu neutralnosÂci przez LitweÎ, pozostaøa ona

jednak bez echa. W poøowie lipca Sowieci zajeÎli WilenÂszczyzneÎ, lecz przekazali

jaÎLitwinom. Ci osÂwiadczyli poÂøgeÎbkiem, izÇ znajdujaÎ sieÎ w stanie wojny z PolskaÎ,

a minister obrony podpuøkownik Konstanty ZÇ ukas stwierdziø, zÇe nie wierzy

w mozÇ liwosÂcÂ zwycieÎstwa PolakoÂw i zÇe gdyby zaszøa koniecznosÂcÂ wyboru mieÎ-

dzy PolskaÎ a RosjaÎ, to wyboÂr padøby niezawodnie na niekorzysÂcÂ Polski.

Tymczasem Polacy pokonali bolszewikoÂw na przedpolu Warszawy, ruszyli

do kontrofensywy ± przy okazji odbierajaÎc AugustoÂw, Suwaøki i Sejny. Wilno

chwilowo pozostaøo w reÎkach LitwinoÂw.

Po rozgromieniu bolszewikoÂw do sprawy WilenÂszczyzny wroÂcono. Generaø

Lucjan ZÇ eligowski na polecenie Piøsudskiego przygotowaø zbuntowanaÎ grupeÎ

¹Bieniakonieº i 9 pazÂdziernika 1920 roku odebraø Wilno, poczem ± zgodnie

z otrzymanymi rozkazami ± wstrzymaø sieÎ od dalszej ofensywy i rozbicia ko-

wienÂskiej Litwy. Miaø w ten sposoÂb zademonstrowacÂ, izÇ Polska po ziemie na-

prawdeÎ litewskie nie sieÎga.

LITWA SÂRODKOWA ± OSTATNI PRZYCZOÂ èEK UTOPII

Piøsudski ciaÎgle øudziø sieÎ mozÇ liwosÂciaÎ federacji. WilenÂszczyzna zostaøa

przejsÂciowo zamieniona w LitweÎ SÂrodkowaÎ ± miaø to bycÂ wøasÂnie oÂw sÂrodkowy

kanton federacji, spajajaÎcy kantony KsieÎstwa i KsieÎstwo z PolskaÎ. PanÂstwo

miaøo wøasnaÎ administracjeÎ, Sejm, nawet znaczki pocztowe. Jeszcze w czerwcu

1921 roku za posÂrednictwem Anglii Piøsudski przekazaø Litwinom propozycjeÎ:

w zamian za federacjeÎ gotoÂw byø im odstaÎpicÂ tak zwany korytarz øotewski. Litwa

jednak inicjatywy nie podjeÎøa. Kowno wroÂciøo do ukøadoÂw z Niemcami, ktoÂre

obiecaøy Litwinom roÂzÇnorakaÎ pomoc, rzecz jasna, nie za darmo: szoÂsta czeÎsÂcÂ

ziemi parcelowanej na Litwie miaøa przypasÂcÂ kolonistom niemieckim. Konsek-

wencje tej kolonizacji nie speÎdzaøy Litwinom snu z powiek, ich niecheÎcÂ do Polski

byøa wieÎksza.

20 lutego 1922 roku Sejm OrzekajaÎcy w Wilnie podjaÎø uchwaøeÎ o przyøaÎcze-

niu Litwy SÂrodkowej do Polski. Stolica Wielkiego KsieÎstwa wroÂciøa do Rzeczy-

pospolitej ± lecz samo Wielkie KsieÎstwo nie powstaøo.
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MIRAZÇ FEDERACJI MIEÎDZYMORZA

W tych warunkach koncepcja szerszej federacji byøa raczej marzeniem nizÇ

planem. Niemniej i to marzenie warte jest odnotowania. MieÎdzy 15 a 22 stycznia

1920 roku odbyøa sieÎ nawet w tej sprawie konferencja w Helsinkach z udziaøem

Estonii, Finlandii, èotwy, Litwy i Polski. Z planowanego udziaøu Rumunii nic

nie wyszøo ± ograniczono wieÎc narady do konferencji panÂstw baøtyckich. Litwa

wystaÎpiøa przeciwko planowanej federacji, Finlandia i Estonia roÂwniezÇ ± nie

chciaøy rozdrazÇniacÂ Rosji. WøasÂciwie pomysø zjednoczenia panÂstw i siø poparøa

tylko èotwa. Kolejna konferencja ± w sierpniu roku 1920 w Bulduri (Bilerigshof

pod RygaÎ) byøa pogrzebem idei federacyjnej. ZÇ e groziøo to niebezpieczenÂstwem

utraty niepodlegøosÂci ± niewielu politykoÂw zdawaøo sobie spraweÎ. Warto wieÎc

zacytowacÂ Tadeusza HoøoÂwkeÎ: ¹NiepodlegøosÂcÂ Polski nie da sieÎ pomysÂlecÂ bez

niepodlegøosÂci Litwy, èotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Biaøorusi. Niepodleg-

øosÂcÂ Polski jest bowiem jednym z przejawoÂw tego gøeÎbokiego procesu, ktoÂry

odbywa sieÎ dzisÂ w Europie ± wyzwalania sieÎ narodoÂw z niewoli politycznej.

JesÂli Polska zostanie osamotniona, jesÂli inne panÂstwa powstaøe na gruzach Rosji

nie zdoøajaÎ sieÎ utrzymacÂ, smutna czeka jaÎ przyszøosÂcÂº3.

SPRAWA UKRAINY

RoÂwnie dramatycznie rozegraøy sieÎ sprawy w poøudniowym teatrze dziaøanÂ.

Aby skoncentrowacÂ sieÎ na froncie zachodnim, Niemcy zaczeÎli tworzycÂ na

wschodzie panÂstewka buforowe, takim miaøo bycÂ KroÂlestwo Polskie, takimi

miaøy bycÂ Litwa i Ukraina; sÂrodowiska zÇydowskie w Berlinie wystaÎpiøy nawet

z pomysøem stworzenia tak zwanej Judeopolonii, w ktoÂrej Niemcy zachowaliby

nadzoÂr nad wojskiem i politykaÎ zagranicznaÎ. Pomysø nawet podjeÎto, lecz osta-

tecznie zarzucono ± zostaøa tylko legenda powtarzana w ciemne wieczory przez

semitoÂw i antysemitoÂw.

Pierwszy akt sprawy Ukrainy zaczaÎø sieÎ 9 lutego 1918 w BrzesÂciu: rzaÎd

Niemiec uznaø i UkrainÂskaÎ RepublikeÎ LudowaÎ, i ¹rzaÎdzaÎcaÎº w Kijowie Cen-

tralnaÎ RadeÎ UkrainÂskaÎ. Aby zapobiec proÂbom porozumienia z PolskaÎ, oddaø

UkrainÂcom ziemieÎ cheømskaÎ.

W listopadzie 1918 roku powstaøa jednak druga Ukraina: Galicyjska Repu-

blika Zachodnio-UkrainÂska; tym razem z inspiracji austriackiej, nastawiona

tylezÇ antykijowsko, ilezÇ antypolsko. ZaczeÎøy sieÎ walki wszystkich ze wszystkimi,

bo zaroÂwno ¹Czerwonaº Rosja, jak i ¹Biaøaº rosÂciøy sobie pretensje do ukrainÂ-

skich ziem.

3 Cyt. za: W. J. W y s o c k i, Piøsudski a idea federacyjna, w: MysÂl polityczna JoÂzefa Piøsud-

skiego, red. W. L. ZaÎbek, Muzeum NiepodlegøosÂci, Warszawa 2007, s. 169.
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Najszybciej wykruszyøy sieÎ oddziaøy Zachodniej Ukrainy, ktoÂrym nie wyszøa

proÂba przejeÎcia Lwowa, a nie chciaøy waøeÎsacÂ sieÎ zimaÎ po okolicznych wio-

skach. Natomiast woÂdz Ukrainy kijowskiej ataman Semen Petlura zawarø

2 grudnia 1919 roku porozumienie z Piøsudskim ± wyrazÇajaÎc zgodeÎ na linieÎ

Zbrucza, to jest na dawnaÎ graniceÎ dzielaÎcaÎ austriackaÎ GalicjeÎ od carskiego

imperium. Byø to solidny fundament pod przyszøaÎ federacjeÎ ± ale tezÇ tylko

fundament, zwøaszcza zÇe przeciwnikami jej byli zachodni alianci, ktoÂrzy dbali

o interesy ¹Biaøejº Rosji. RzaÎd Rzeczypospolitej podjaÎø starania o mieÎdzynaro-

dowe uznanie UkrainÂskiej Republiki Ludowej ± w efekcie polskich staranÂ Pet-

lura zostaø uznany przez FinlandieÎ, otrzymaø tezÇ list papieski, beÎdaÎcy formaÎ

dyplomatycznego uznania.

Drugi akt rozegraø sieÎ w roku 1920, gdy bolszewicy pobili Denikina i zep-

chneÎli wojska Petlury w rejon KamienÂca. 21 kwietnia podpisany zostaø w War-

szawie ukøad beÎdaÎcy w jakimsÂ sensie powtoÂrkaÎ poprzedniego: Polska uzna-

waøa niepodlegøaÎ panÂstwowosÂcÂ Ukrainy, graniceÎ stanowicÂ miaø Zbrucz.

W osobnym traktacie wojskowym Piøsudski gwarantowaø UkrainÂcom pomoc

w odzyskaniu ziem. 25 kwietnia ruszyøa ofensywa, w wyniku ktoÂrej odzyskany

zostaø KijoÂw i wyeliminowane dwie armie sowieckie ± dwunasta i czternasta.

WczesÂniej, bo juzÇ 26 kwietnia, Piøsudski skierowaø do mieszkanÂcoÂw Ukrainy

odezweÎ, w ktoÂrej pisaø, zÇe wojska polskie pozostanaÎ na Ukrainie przez czas

potrzebny po to, aby wøadzeÎ na tych ziemiach moÂgø objaÎcÂ prawy rzaÎd ukrainÂ-

ski. Aby rozproszycÂ nieufnosÂcÂ UkrainÂcoÂw, 25 maja Piøsudski wydaø odezweÎ

zakazujaÎcaÎ powrotu na te ziemie Polakom ± byøym wøasÂcicielom doÂbr na

Ukrainie.

Za osøonaÎwojsk polskich UkrainÂcy zaczeÎli organizowacÂ swoje panÂstwo. Po

przerwaniu linii tych wojsk i wycofaniu sieÎ PolakoÂw z Kijowa (10 VI 1920)

powinni byli bronicÂ swojej stolicy. Nawet nie proÂbowali. ZmeÎczenie byøo sil-

niejsze nizÇ pragnienie niepodlegøosÂci. Traktaty w Rydze (z roku 1921) zamro-

ziøy politycznaÎ sytuacjeÎ na lat blisko dwadziesÂcia. Nad pertraktacjami zaciaÎzÇyøa

postawa endeckiej czeÎsÂci delegacji: mimo izÇ Polacy wyzwolili MinÂsk ± zrezyg-

nowali z niego, by uniemozÇ liwicÂ piøsudczykom powroÂt do idei ¹kantonoÂwº.

Ocieraøo sieÎ to o zdradeÎ ± zaroÂwno interesoÂw Polski, jak interesoÂw PolakoÂw

mieszkajaÎcych wMinÂsku. ZÇ elazna kurtyna zapadøa nad sprawaÎ Ukrainy, a Po-

lacy wykazali sieÎ naiwnosÂciaÎ: uwierzyli, zÇe Ukraina, chocÂ ¹czerwonaº, jest

jednak samodzielnaÎ stronaÎ rozmoÂw i zÇe jako organizm samodzielny skøoni

sieÎ wczesÂniej czy poÂzÂniej do sojuszu z PolskaÎ. KomunisÂci wprowadzili jednak

z dnia na dzienÂ na Ukrainie terror. Potajemne poparcie przez PolakoÂw po-

wstania Jerzego Tiutiunyka (w roku 1921) nie daøo zÇadnych efektoÂw ± nie

uzyskaø on wsparcia we wøasnym spoøeczenÂstwie, niedobitki jego oddziaøoÂw

przeszøy na stroneÎ polskaÎ. W Warszawie dziaøaø emigracyjny rzaÎd prezydenta

UkrainÂskiej Republiki Ludowej Andrzeja Liwickiego, ale miaø on jedynie zna-

czenie symbolu.
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*

Z caøego federacjonizmu zostaøy nam tylko dobre stosunki z èotwaÎ, ktoÂrej

podczas ¹wojny zimowejº 1920 roku wojska Rydza-SÂmigøego pomogøy odzys-

kacÂ niepodlegøosÂcÂ ± i wroÂciøy do siebie. W dowoÂd sympatii èotysze odznaczyli

SÂmigøego medalem jakiegosÂ NiedzÂwiedzia i wprowadzili hymn wzorowany na

Jeszcze Polska...
Piøsudski proÂbowaø takzÇe zaciesÂnicÂ wieÎzi z RumuniaÎ. Na stworzenie bloku

silnych panÂstw, ktoÂry moÂgøby dacÂ sobie radeÎ pomieÎdzy dwoma kolosami, byøo to

jednak za maøo. Dlatego w wypowiedzi z 5 grudnia 1920 roku Piøsudski stwier-

dziø: ¹Polska na razie nie jest jeszcze niepodlegøaÎ... Wszystko to, co zostaøo

zrobione, to tylko torowanie drogi prowadzaÎcej do niepodlegøosÂci... Polska

nie mozÇe bycÂ naprawdeÎ niepodlegøaÎ mieÎdzy dwoma kolosami. DopoÂki liczne

narody pozostanaÎw jarzmie rosyjskim, dopoÂty niemozÇemy patrzecÂ w przyszøosÂcÂ

ze spokojemº4. Historia pokazaøa, zÇe miaø racjeÎ.

MysÂleÎ, zÇe nie trzeba otwieracÂ osobnego rozdziaøu, by odpowiedziecÂ na po-

stawione na wsteÎpie pytania. Przytoczyøem wystarczajaÎco duzÇo faktoÂw pozwa-

lajaÎcych na takaÎ odpowiedzÂ. Na zakonÂczenie przepisujeÎ søowa wypowiedziane

przez Piøsudskiego w Suwaøkach 13 wrzesÂnia 1919 roku: ¹NastaÎpi pokoÂj. SaÎ

w zÇyciu narodoÂw i panÂstw zmagania, ktoÂre nigdy nie ustajaÎ. PolskeÎ na roÂwni

z innymi narodami oczekuje walkawewszechsÂwiatowych zapasach o pierwszenÂ-

stwo w dziedzinie organizacji i kulturyº.

4 W y s o c k i, dz. cyt., s. 163.
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