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Chodzi o to, aby nasz kraj zrozumiał, że wolność, to nie jest
kaprys, że wolność nie znaczy „mnie wszystko wolno,
a drugiemu nic”, że wolność, jeżeli ma dać siłę, musi
jednoczyć, musi łączyć, musi rękę sąsiadom i przeciwnikom
podawać, musi umieć godzić sprzeczności, a nie tylko przy
swoim się upierać.

Demokracja
i parlamentaryzm
Staję do walki [...] z głównym złem państwa: panowaniem
rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską, zapominaniem
o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.

Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Józefa Piłsudskiego po objęciu
funkcji Naczelnika Państwa było rozpisanie wyborów parlamentarnych.
Odbyły się one w styczniu 1919 r. na podstawie demokratycznej ordynacji
wyborczej. Stanowiły manifestację oddolnego procesu tworzenia państwa
i jego ustroju, w którym mogli brać udział wszyscy obywatele.

Gabriel Narutowicz, pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, został
zamordowany z powodów politycznych. Upartyjnieniu ulegała polityka
obronna i zagraniczna. Polska zbyt wolno przezwyciężała trudności
gospodarcze. Józef Piłsudski – i nie tylko on – odnosił wrażenie,
że interesy partii ważą więcej niż dobro państwa i jego obywateli.

Wyłoniony w ich wyniku Sejm Ustawodawczy przystąpił do prac nad
Konstytucją, uchwalona 17 marca 1921 r. Oddawała ona większość władzy
w ręce dwuizbowego parlamentu.

Kiedy w powszechnym odczuciu sejm wyczerpał swoje możliwości,
niepotraﬁąc sprostać potrzebom państwa, Józef Piłsudski zdecydował się
przejąć władzę. Wypadki z maja 1926 r. były zamachem stanu dokonanym
w imię wartości niezbywalnych dla tego, kto przyczynił się do odzyskania
przez Polskę niepodległości. Polska pozostawała państwem demokratycznym, w którym nadal działały partie polityczne, a obywatele zachowywali
swe prawa. Przystąpiono jednak do wzmacniania władzy wykonawczej
kosztem parlamentu. Uzdrowienie stosunków w państwie (sanacja), miało
je wzmocnić, by skutecznie radziło sobie z zagrożeniami zewnętrznymi
i wewnętrznymi.
Wolność zaczynała przybierać inne znaczenie niż dawniej, miała być
zespolona z dobrem powszechnym, służyć państwu i ogółowi.
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Półtora wieku walk,
krwawych nieraz i oﬁarnych,
znalazło swój triumf w dniu
dzisiejszym. Półtora wieku
marzeń o wolnej Polsce
czekało swego ziszczenia
w obecnej chwili.

11.XI
Dzień 11 listopada – jest symbolem procesu wybijania się Narodu na
Niepodległość oraz walki o granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1922.
Jest też symbolem stu kilkudziesięciu lat walk wielu pokoleń Polaków
o Wolność – Całość – Niepodległość.
Powrót z niemieckiej niewoli Józefa Piłsudskiego, charyzmatycznego komendanta Legionów, stał się punktem zwrotnym budowy niepodległego Państwa
Polskiego. Jego nazwisko było synonimem determinacji i
bezkompromisowości w walce o wolność oraz do gotowości do oﬁar.
Piłsudski zdołał doprowadzić do porozumienia wszystkich ośrodków
politycznych na ziemiach polskich i na obczyźnie.
Polska nie może się szczycić dokumentem upamiętniającym historyczny
moment odzyskania niepodległości. Dysponujemy tylko depeszą notyﬁkacyjną,
dowodem naszej woli istnienia, nadanej droga radiową 16 listopada.
Był to akt deklaracji niepodległości Polski nie mającej jeszcze granic,
wojska i pochodzących z wyboru władz, zgodny z dewizą –Chcieć to móc!

Obejmując funkcję Naczelnika Państwa brał odpowiedzialność za jego
ustrój, stosunki wewnętrzne i politykę zagraniczną. Dysponując
nieograniczoną niemal władzą zdawał sobie sprawę, że Polska musi
budować swój ustrój w drodze demokratycznych wyborów parlamentarnych. Nie będąc entuzjastą rozgrywek partyjnych, uznawał pluralizm
i prawa obywatelskie za podstawę ładu politycznego w Polsce.
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Gdy starsze pokolenie w atmosferze niewoli
walcząc środkami walki niewolnikom właściwych
[…], dziś młodzież […] w jasny czas wolności
drogami ludzi wolnych chodzić może i na
prawdziwie wolnych obywateli wyrastać.

Jedną z największych zdobyczy II Rzeczpospolitej było wychowanie
młodego pokolenia. Generacja urodzona u kresu niewoli i w wolnej Polsce,
w idei Niepodległości dostrzegała swoje niezbywalne dziedzictwo. Dla
wielu młodych ludzi, nawet dla tych, którzy wyznawali inne przekonania,
Józef Piłsudski był, i pozostał, wzorem człowieka hołdującego zasadom –
wolności i odpowiedzialności.
Od niego przejęli nieugięty patriotyzm i gotowość do poświęceń oraz
przekonanie, że niepodległe państwo jest wartością najwyższą. Dawali
temu wyraz biorąc udział w życiu społecznym. W wielu różnego rodzaju
organizacjach młodzieżowych zrzeszonych było ponad dwa miliony
młodych ludzi.
Swoim zachowaniem i aktywnością w czasie pokoju dawali dowód tego, że
ideały, którym hołdował Józef Piłsudski stały się także ideałami ich
generacji. Wierność im potwierdzili w czasie wojny, walcząc wszędzie tam,
gdzie wymagało tego dobro Polski.
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U nas za realnych polityków uważają tych, którzy ulegają sile
zewnętrznej, a nie tych, którzy liczą na własne społeczeństwo.

[…] na tej ziemi, jakby przez Boga zapomnianej, musi
zapanować swoboda i prawo wolnego, niczym nie
skrępowanego wypowiedzenia się o dążeniach i potrzebach

Odzyskanie niepodległości stworzyło podstawy do budowy społeczeństwa
wolnych obywateli. W 1918 r. Polska była krajem, w którym dawały o sobie
znać różnice stanowe, wieloetnicznym i wieloreligijnym o rozbudowanej
i podzielonej scenie politycznej. Ale od początku swego niepodległego bytu
stała się państwem ludzi mogących wyrażać swoje przekonania.
Wprowadzony przez niego dekret o wyborach samorządowych stworzył
podstawy aktywności obywatelskiej na terytoriach, które nie znały
wcześniej zasad wolności i samorządności. Wolność zrzeszania się dała
szansę na tworzenie różnorodnych stowarzyszeń społecznych:
zawodowych, sportowych, oświatowych, wychowawczych itd.
Józef Piłsudski uważał, że Polacy są narodem nadmiernie
indywidualistycznym, mającym trudności w dążności do kompromisu,
pozbawionym umiejętności porozumiewania się ponad podziałami.
Niektóre z tych przypadłości były spadkiem po zaborach, niektóre
właściwością charakteru narodowego. Był zdania, że niepodległa
Polska musi być państwem ludzi mających prawo do wyrażania swoich
odmienności. Powinno ono tworzyć warunki do godnego życia,
gwarantować swobody obywatelskie, oczekując w zamian zaangażowania,
inicjatywy, odpowiedzialności, współuczestnictwa. Ufał, że tylko wtedy
będzie państwem wspólnym.
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Za jedną z najlepszych chwil życia uważam tę, w której
jadąc z Warszawy do Krakowa, nie widziałem żadnej
granicy, żadnego kordonu i żadnej obcej władzy.
Gdy zbliżam się do dawnej granicy, […] doznaję silnego
wzruszenia. Hasło, które ze słupów wbitych wołało do nas
niedawno jeszcze: „Zapomnij!”, dzisiaj woła do mnie
i Wam: „Pamiętaj!”. A to „pamiętaj” oznacza […] „Pracuj,
i jeszcze raz pracuj, zasypuj tę granicę,
którą wróg chciał uczynić przepaścią!”

Józef Piłsudski wierzył, że odzyskanie Niepodległości – równoznaczne z
likwidacją granic porozbiorowych – przekreśli także podziały tkwiące w
samych Polakach, stonuje spory polityczne i antagonizmy klasowe. Miał
nadzieję, że zadanie, jakim była odbudowa wolnej, silnej, opartej na
demokratycznych podstawach Rzeczypospolitej, zjednoczy wszystkich
Polaków ponad podziałami partyjnymi, klasowymi, dzielnicowymi, a nawet
pokoleniowymi. Uważał, że w historycznej chwili, jaką dał nam upadek
wszystkich mocarstw rozbiorowych, w imię naszego tysiącletniego
dziedzictwa, że to wszystko zobowiązuje nas do wyrzeczeń, do najwyższych
poświęceń.
Był w tym rys człowieka wychowanego w duchu dziewiętnastowiecznego
polskiego romantyzmu, ale jednocześnie męża stanu – Naczelnika
Państwa i Wodza Naczelnego – twardo stąpającego po ziemi, szukającego
przekucia słów w czyn.
Odrodzona Rzeczypospolita dokonała ogromnego – przerastającego
wymiar jednego pokolenia – wysiłku, polegającego na uniﬁkacji odrębnych
systemów prawnych, monetarnych, administracji, przemysłu i handlu,
infrastruktury komunikacyjnej oraz kultury, oświaty i nauki. Szczególna
wagę przywiązywał Józef Piłsudski do wychowania kolejnych pokoleń.
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Nie chciałem pozwolić, by w czasie gdy na żywym ciele
naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice
państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym
brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach na
które miecze rzucano, zabrakło szabli polskiej.

Granice
państwa
Wilno

Gdańsk

Białystok

Warszawa

Poznań

Łódź

Kraków

Lwów

Józef Piłsudski, w półwiecze po tragedii Powstania Styczniowego ożywił
ideę walki zbrojnej o Niepodległość i Granice.
Gdy w tyglu narodów środkowo-wschodniej Europy, po I wojnie światowej,
wyłaniały się nowe państwa, o prawo swej do historycznej spuścizny
upomniała się Rzeczypospolita. Żaden Polak nie wyobrażał jej sobie Polski
bez Warszawy, Krakowa, Poznania, Wilna i Lwowa.
Czyn zbrojny żołnierza polskiego wskrzesił Państwo, a jego Granice
ustalone zostały siłą oręża, zabiegami dyplomatycznymi na konferencjach
pokojowych w Wersalu i Rydze oraz kartami do głosowania podczas
plebiscytów. Dyplomatyczna walka o granice, oparta była na argumencie
oręża, który tworzył fakty dokonane: masowym ruchem rozbrojenia
okupantów w Małopolsce i dawnej Kongresówce, powstaniami we Lwowie,
Wielkopolsce, na Górnym Śląsku i Sejneńszczyźnie, czynem zbrojnymi
Samoobrony Ziem Kresowych i Śląska Cieszyńskiego a przede wszystkim
zmaganiem z potęgą wyrosłą na gruzach największego zaborcy –
bolszewicką Rosją.
Zdając sobie sprawę z czasowej tylko słabości sąsiadów, byłych zaborców,
rozpoczął formowanie granic dających gwarancje bezpieczeństwa.
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[…] mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca
nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej
sprawie formalnej woli naszej.

Józef Piłsudski mówił: ,,Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując
tylko Polskę i nienawidząc tych co służą obcym’’. Podkreślał, że o sprawach
Polski i Polaków decydować muszą Oni sami. Jednym z pierwszych Jego
dokonań po powrocie z Magdeburga było scalenie wszystkich regionalnych
i lokalnych ośrodków władzy politycznej, aby po wyborze Sejmu oddać je
w ręce suwerena – Narodu Polskiego, a z drugiej strony usunięcie z Polski
okupantów niemieckich i austriackich.
W przemówieniu otwierającym pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego
10 lutego 1919 r. Józef Piłsudski powiedział: ,, […] pozwolić nie możemy,
by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem rzekomego
dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego życia.
Nie oddamy piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by uszczuplano nasze
granice do których mamy prawo’’.
.

Zwalczał przeciwników integralności i suwerenności: komunizm podległy
Moskwie, terroryzm i wszelką obcą agenturę. Wśród zasad prowadzenia
polityki zagranicznej przestrzegał zasady wykluczającej wszelkie formy
uzależnienia od innych państw, w tym przede wszystkim sąsiadów.
Byliśmy zdecydowani bronić naszego ,, [...] prawa do samodzielnego życia’’
[...] oraz każdej [...] ,, piędzi ziemi polskiej’’ w granicach ustalonych
traktatami Wersalskim i Ryskim, w odrębnych umowach z Czechosłowacją,
Rumunią, Łotwą i Litwą, bronić prawa do suwerenności i integralności
terytorialnej, aby [...],, pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem
rzekomego dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego życia’’.
Z tej idei wyrósł mit Westerplatte – obrony zda się beznadziejnej – ale
przechodzącej do legendy; wyrosło pokolenie bojowników Polskiego
Państwa Podziemnego oraz postawa Narodu w następnym półwieczu.
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Wolna Polska nie może być istotnie swobodna, dopóki
naokoło panuje wciąż hasło niewolniczego poddawania
woli narodowej przemocy terroru. Polska, osiągnąwszy
największy skarb na ziemi, to jest wolność, zdecydowała
się odrzucić wszystko to, co wolności zagraża, jak najdalej
od swych granic.

Zwycięstwo

1920

Józef Piłsudski rozumiał, że polityka Rosji, niezależnie od tego czy „białej”
czy „czerwonej”, pozostanie imperialna i będzie stanowiła zagrożenie
dla odradzającej się Rzeczypospolitej. Już w listopadzie 1918 r.,
Armia Czerwona ruszyła na zachód ku Polsce, rozpoczynając operację
o kryptonimie „Wisła”.
Wódz Naczelny i Naczelnik Państwa wspominając ten okres napisał:
Zdecydowałem […] natężyć siły, aby możliwie daleko od miejsc gdzie się
nowe życie wykluwało i wykuwało, obalić wszelkie próby i zakusy
narzucenia raz jeszcze życia obcego, życia nieurządzonego przez nas
samych. Wsparł polską Samoobronę Kresów Wschodnich i odrzucił Armię
Czerwoną na wschód osiągając do końca 1919 r. linię frontu przebiegającą
między granicami II i III rozbioru Rzeczypospolitej.
Marszałek dążył do zbudowania federacji państw narodowych między
Bałtykiem i morzem Czarnym, obejmującej republiki bałtyckie, Białoruś
i Ukrainę, które wspólnie zdolne byłyby oprzeć się imperializmowi
rosyjskiemu i niemieckiemu. W tym celu zawarł w kwietniu 1920 r. umowę
międzypaństwową i sojusz wojskowy w Symonem Petlurą reprezentującym
Ukraińską Republikę Ludową. Wojska polskie i ukraińskie oswobodziły
Kijów, jednakże ofensywa Armii Czerwonej odrzuciła Wojska Polskie na
przedpola Warszawy i Lwowa. Celem Lenina – dyktatora bolszewickiej
Rosji – było narzucenie Polsce ustroju sowieckiego oraz przeniesienie
płomienia rewolucji przez Warszawę – do Niemiec i Francji, a przez Lwów
– na Węgry, Bałkany do Austrii i Włoch.
Decydującym starciem tej wojny była zwycięska dla Polski Bitwa
Warszawska, która uchroniła Europę i cywilizację europejską od zalewu
rewolucji bolszewickiej.
Szef Misji Ententy w Polsce lord D’Abernon podsumował te wydarzenia:
Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega najmniejszej
wątpliwości; gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej
i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową,
a być może, przeniknąłby i cały kontynent. (…) Zwycięstwo osiągnięte
zostało przede wszystkim dzięki strategicznemu geniuszowi jednego
człowieka i dzięki przeprowadzeniu przez niego akcji tak niebezpiecznej,
że wymagała ona nie tylko talentu, ale i bohaterstwa.
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Jedynie miecz waży dziś cos na szali losu
narodów. Naród, który chciałby przymykać
oczy na tę oczywistość, przekreśliłby
bezpowrotnie swoja przyszłość.
Nie wolno być takim właśnie narodem.

[…] mamy do obrony skarb, któryśmy bezsprzecznie
zdobyli. […] – honor żołnierza polskiego, bitność
i wewnętrzna dyscyplina […] co oddać musimy
w całości nienaruszonej naszym następcom

Józef Piłsudski był przekonany, że militarna siła Polski jest jednym
z podstawowych gwarantów jej suwerenności. Był twórcą Legionów oraz
Wodzem Naczelnym odrodzonego Wojska Polskiego. Odniósł zwycięstwo
w wojnie z bolszewicką Rosją. Zwycięstwo to zbudowało etos armii.
Był pierwszym Marszałkiem Polskim oraz kawalerem Krzyża Wielkiego
Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Po dojściu Hitlera do władzy (1933 r.) Niemcy rozpoczęły gwałtowne
zbrojenia, w potęgę rosła sowiecka Rosja. Polska ustępowała obu tym
krajom pod względem ludnościowym, była od nich słabsza gospodarczo.
Kosztem wielu wyrzeczeń i oﬁarności społecznej dbano o potrzeby wojska.
Fundamentem mocy armii miało być nie tylko uzbrojenie i ilość żołnierzy,
ale także siła moralna i więź ze społeczeństwem.

Armia, zdaniem Józefa Piłsudskiego, będąc jego częścią i reprezentacją,
musiała stać na straży interesów państwa; wyrażać determinację narodu,
chcącego żyć w pokoju.

Wojsko Polskie uległo w 1939 r. dwóm największym armiom świata, ale
odradzało się, zgodnie z dewizą Marszałka – Być zwyciężonym i nie ulec,
to zwycięstwo…

Po 1926 r. pełnił funkcję Ministra Spraw Wojskowych oraz Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych. Dbał o rozwój i unowocześnienie armii oraz
kształcenie jego kadr. Od podstaw zbudowany został nowoczesny przemysł
zbrojeniowy, wytwarzający broń na najwyższym europejskim poziomie,
aczkolwiek jego ilość była niewspółmierna do potrzeb.
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Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem
był wyścig, jak przedtem był wyścig krwi. Kto do tych zawodów
bardziej przygotowany będzie, kto w tym wyścigu większe dowody
wytrzymałości złoży, ten w najbliższych czasach będzie zwycięzcą,
ten potraﬁ utrzymać to, co zyskał, albo odrobić to, co stracił.

Józef Piłsudski był politykiem łączącym
zrozumienie dla idei ducha i wartości
materialnych. Polska – uważał – musiała
wzmacniać się gospodarczo i scalać
w jeden organizm. Powinna dzięki temu
zyskiwać na sile, mając świadomość
potęgi swoich sąsiadów.
Łączył z tym przekonanie o znaczeniu
świadomości obywateli. Przewidywał, że
Polskę czeka trudna przyszłość, z którą
zmierzyć się będzie musiała, a wyjdzie
z niej zwycięsko nie tylko dzięki swej sile
materialnej, ale również siły duchowej
– postawy wobec rzeczywistości.
Marszałek lubił – za Napoleonem –
powtarzać, że sztuką łamania przeszkód
– jest nieuważanie ich za przeszkodę.
Był politykiem łączącym postawę
romantyczną z realistyczną. Wierzył,
że materia bez ducha, znaczy tak samo
niewiele, jak duch bez materii.
Wiedział – z własnego doświadczenia,
że tylko połączenie tych wartości, często
w Polsce rozdzielanych oraz przeciwstawianych sobie, prowadziło do wiary
w siebie, będącej podstawą zwycięstwa.
Heroizm pracy – miał łączyć rozwój
gospodarczy z ugruntowaniem postaw
patriotycznych i odpowiedzialności
obywateli za własne państwo.

Niejedna nas jeszcze czeka ciężka
przeprawa, niejedną jeszcze trudną walkę
przebyć musimy. Jestem przekonany, że
złączeni i silni jednością, wyjedziemy z nich
zawsze godni naszej sławnej przeszłości.
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Bić się i zwyciężać można w najtrudniejszych warunkach,
wyjść cało udaje się nieraz z najcięższego położenia, lecz
dlatego trzeba namiętnie tego pożądać i jasno patrzeć
choćby w najczarniejszą prawdę, nie upiększając jej żadna
ﬁkcją i fantazją.

Polityka
zagraniczna
Polityka zagraniczna była, obok wojska, głównym obszarem zainteresowania
Józefa Piłsudskiego. Fundament pomyślności międzynarodowej Polski
stanowiła w jego przekonaniu wola obrony niepodległości. Nie miał złudzeń,
że położenie Polski zależy od rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz siły jej
potężnych sąsiadów – Związku Sowieckiego i Niemiec. Uważał, że polityka
zagraniczna, która wyrażała interesy Polski opierać się powinna na
poprawności w kontaktach z Moskwą i Berlinem (pakty o nieagresji z 1932 i
1934 r.) oraz sojuszniczych związkach z Francją uważaną wówczas za
największe mocarstwo europejskie.
W polu widzenia Marszałka pozostawały także te państwa, których położenie
podobne było sytuacji Polski, stąd dbałość o dobre kontakty z Rumunią,
Węgrami i krajami basenu Morza Bałtyckiego.

Polska, na której zasady postępowania w sferze międzynarodowej miał
wpływ Józef Piłsudski nie była krajem przejawiającym ambicje budowania
swojej pozycji kosztem innych. Podstawowym założeniem polskiej polityki
zagranicznej było utrwalanie niepodległości i stanie na straży stabilności
ładu stworzonego w Europie po I wojnie światowej.
Ta samodzielna polityka zagraniczna Polski, budziła niechęć i zdumienie w
niektórych państwach. Ich przedstawicielom Marszałek mówił: Nie może
być tak, że Wy zawsze macie rację, a tylko my się mylimy… Był jednym z
niewielu polityków europejskich, którzy w równym stopniu dostrzegali
niebezpieczeństwo rosyjskiego bolszewizmu i hitlerowskich Niemiec.
Proponując Francji wystąpienie przeciwko odradzaniu się militaryzmu w
Niemczech – starał się powstrzymać Hitlera.
Czesław Miłosz napisał:
Latami będzie chodzić w Belwederze.
Piłsudskie nigdy nie uwierzy w trwałość.
I będzie mruczeć: „Oni nas napadną”
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Państwo […] ma dwie funkcje, wyraźnie państwowe
i wyraźnie z bytem związane – wojsko i politykę
zagraniczną […] Te dwie funkcje, jak zawsze
twierdziłem, nie mogą podlegać ﬂuktuacji gry
zawistnych partii, gdyż system taki prowadzi
nieuchronnie państwo do zguby i demoralizuje
oraz degeneruje obie te funkcje.

Gdy się kto skarży na złą Konstytucję u nas,
to śmiało dodawać może, że jeszcze złą
Konstytucję wytrzymać można, ale złych
i jeszcze gorszych, niż złą Konstytucja
obyczajów i zwyczajów politycznych zaiste
wytrzymać niepodobna.
Dla Józefa Piłsudskiego państwo było naturalną i najlepszą formą organizacji
społeczeństwa. Wobec położenia, w jakim znajdowała się Polska, uważał, że
powinno być silne, sprawne i dobrze zorganizowane. Te cechy miały zapewnić
mu bezpieczeństwo i służyć kształtowaniu postaw patriotycznych, poczucia
dumy i bezpieczeństwa.
Państwo powinno być wartością nadrzędną dla żyjących w nim obywateli. Ten
priorytet wymagał podporządkowania jego interesom i potrzebom niektórych
interesów jednostkowych i grupowych. Nie oznaczało to jednak, że jednostka
miała być pozbawiona wolności. Wedle Józefa Piłsudskiego chodziło o to, by
łączyć swoje osobiste ambicje i cele z potrzebami państwa.
Za nakaz chwili Józef Piłsudski uważał ochronę obszarów polityki państwa
kluczowych dla utrzymania suwerennego bytu Polski. Były nimi polityka
zagraniczna i armia. Uznawał je za najważniejsze elementy racji stanu.

Uchwalona 21 lutego 1919 r. Mała Konstytucja, której zasady mieściły się
na jednej kartce papieru, wytrzymała próbę czasu w najtrudniejszych
latach budowania fundamentów państwa – dzięki dobremu obyczajowi
politycznemu i duchowi współdziałania, który dawał nadzieję.
Konstytucja Marcowa z 1921 r. oddawała władzę w ręce Sejmu, w którym
z powodu rozdrobnienia politycznego trudne było zbudowanie trwałej
większości parlamentarnej.
Konstytucja kwietniowa z 1935 r. wzmacniała władzę wykonawczą,
była politycznym testamentem Józefa Piłsudskiego. Dzięki niej zachowane
zostały ciągłość i legalności władz Rzeczypospolitej podczas II wojny
światowej.
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Szacunek dla

ludzi

[…] mam nadzieję, że […] w chwili tak poważnej, co najmniej
kilku ludzi – jeśli, niestety, nie cała Polska – potraﬁ się
wznieść ponad interesy partii, klik, grup.

Odradzająca się Rzeczpospolita, zgodnie ze swą wielowiekową spuścizną,
była krajem wielonarodowym i wielowyznaniowym, poddanym
półtorawiekowej germanizacji i rusyﬁkacji, w którym wykreślenie jakichkolwiek granic etnograﬁcznych było nie tylko niemożliwe, ale i pozostające
w sprzeczności z uwarunkowaniami geograﬁcznymi, politycznymi, komunikacyjnymi itp.
Józef Piłsudski, był wychowany w tradycji dawnego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, wzrastał wśród zamieszkujących te ziemie Polaków,
Litwinów, Białorusinów, Żydów, Karaimów i Tatarów. W przemówieniu
wygłoszonym w Mińsku Litewskim mówił: ... jestem synem tej samej ziemi
... i dlatego więcej rozumiem i odczuwam ... Dziadowie nasi nie pamiętają
innego czasu jak czasy niewoli; jak czasy męki, które naród tutejszy
zanosił, czy chrześcijanin czy Żyd, czy Polak czy Białorusin.
Uważał, że zadaniem polskiej polityki wewnętrznej jest przestrzeganie
zasady równości wszystkich obywateli bez względu na narodowość i
wyznanie, z zastrzeżeniem wypełniania obowiązków wobec Państwa. Ład
wewnętrzny i porządek prawny, stanowcze przeciwstawianie się wszelkim
nacjonalizmom, dawało szansę rozwoju wszystkim obywatelom.
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Jestem wyznawcą zasady, że ten kto nie szanuje i nie
ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku
teraźniejszości, ani nie ma praw do przyszłości.

Szacunek dla

państwa
W Polsce za mało obchodzi się rocznic wielkich zwycięstw
odniesionych w naszej historii, a za dużo sentymentalizmu
łączy nas z rocznicami tragicznymi.

Kilka pokoleń Polaków wychowanych w warunkach niewoli, w atmosferze
nieufności wobec obcego, wrogiego państwa zaborczego i jego instytucji,
przenosiło swe uprzedzenia na tworzony nowy porządek prawny
odrodzonej Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski chciał widzieć swych
rodaków przenikniętych szacunkiem wobec Państwa, wypełniających swe
obywatelskie obowiązki i powinności, czego objawem miał być szacunek
dla armii i policji, polskich sądów, szkoły, ale także uczciwe płacenie
podatków.
Hołdował – jak mawiał – imponderabiliom – najważniejszym zasadom,
którymi każdy powinien się kierować: honor, męstwo, patriotyzm,
uczciwość, poczucie godności osobistej – człowieka i Polaka.
W jego wizji państwo – najwyższa forma bytu narodu – miało wartość
nadrzędną w stosunku do interesów jednostek, warstw społecznych,
ugrupowań politycznych. Uważał, że fundamentem państwa jest uczciwość
i bezinteresowność – tak w życiu prywatnym, jak i publicznym.

Sam oszczędny i oﬁarny, przekazując swą pensję Naczelnika Państwa
na potrzeby Uniwersytetu Stefana Batorego, utrzymywał rodzinę z pracy
pisarskiej. Zwalczał nadużycia i korupcję, nie stroniąc od karania winnych
tego procederu, nawet swych legionowych towarzyszy broni.
Przywiązywał wagę do symboli, które uosabiały szacunek do państwa.
W listopadzie 1918 r., przyjął nazwę urzędu pełnionego przez Tadeusza
Kościuszkę w Powstaniu 1794 r.: Dano mi nazwisko „Naczelnika”; imię,
które łzy wyciska, imię człowieka, który pomimo że umarł, żyje zawsze,
wielkie imię Kościuszki. To imię Naczelnika nowo tworzącego się państwa,
[...] to imię zostało mnie oﬁarowane.
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Szacunek dla

Oswajał Europę i świat z faktem odrodzenia niepodległej i suwerennej
Polski, niezbywalnym elementem ładu europejskiego

Polski

Polskę […] musimy tak postawić w sile i mocy, potędze
ducha i wielkiej kultury, aby się mogła ostać w tych wielkich,
być może, przewrotach, które ludzkość czekają.
W pracy tej potrzeba umieć być oﬁarnym.

Odrodzona Polska, chciała prowadzić samodzielną politykę zagraniczną,
szukającą (wzorem Unii Jagiellońskiej) porozumienia – Wolnych z Wolnymi,
Równych z Równymi i Zacnych z Zacnymi. Józef Piłsudski pragnął w ten
sposób, w streﬁe Międzymorza, zabezpieczyć się przed odrodzeniem
imperializmów ościennych mocarstw. Wizje Józefa Piłsudskiego, dotyczące
urządzenia tej części Europy środkowo-wschodniej, aczkolwiek wówczas
niezrealizowane, wyprzedzały epokę.
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Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne,
że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami.

Szacunek dla

służby
A zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem – warto było –
warto było ten ból i zmęczenie przezwyciężać
– jak przezwyciężałem.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r., o godz. 20.45, w Belwederze.
Nazajutrz Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wystosował orędzie
do obywateli, a Rząd ogłosił sześciotygodniową żałobę narodową.
Hołd wskrzesicielowi Państwa od 13 do 15 maja oddawały w Belwederze
delegacje państwowe polskie i zagraniczne, cywilne i wojskowe. 15 maja
wieczorem kondukt prowadzony przez kardynała Aleksandra Kakowskiego
przeszedł do Katedry Warszawskiej, gdzie późnym wieczorem biskup
polowy Józef Gawlina odprawił egzekwie.
Przez dwa dni przed zmarłym przeszły setki tysięcy mieszkańców
Warszawy oraz osoby przybyłe z całej Polski. Mszę pontyﬁkalną celebrował
o godz. 10.00 kardynał Kakowski. Na Polu Mokotowskim, 17 maja, Wojsko
Polskie podczas „ostatniej deﬁlady” oddało honory pierwszemu
żołnierzowi Rzeczypospolitej.
Przejazdowi pociągu żałobnego z Warszawy do Krakowa towarzyszyły
zgromadzenia mieszkańców okolicznych miejscowości, oczekujących
w blasku ognisk możliwości okazania czci i szacunku.
W Krakowie, 18 maja, kondukt żałobny prowadzony przez metropolitę
krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehę, przy dźwiękach dzwonu
Zygmunta przemierzył drogę na Wawel, szlakiem triumfów i pogrzebów
władców Rzeczypospolitej. Przed głównym wejściem do Katedry Wawelskiej Prezydent Rzeczypospolitej wygłosił mowę pogrzebową, po czym
trumna spoczęła w krypcie Św. Leonarda, obok Królów Polski i bohaterów
narodowych.

Śmierć Józefa Piłsudskiego, już za życia otoczonego legendą, wpisała go
w narodowy mit. Jego osoba budziła fascynację i oddanie a także krytycyzm
i nawet wrogość. Nikt jednak nie mógł odmówić mu wiekopomnych zasług
w dziele odbudowy Polski, wielkości ducha oraz potęgi czynu żołnierza
i męża stanu.
Po śmierci Józefa Piłsudskiego, we Francji, w Niemczech oraz Związku
Sowieckim ogłoszono żałobę. Na nadzwyczajnej sesji Ligi Narodów
20 maja 1935 r. oddano hołd Józefowi Piłsudskiemu – mężowi stanu
i bohaterowi narodowemu. Ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku
Sowieckiego Maksym Litwinow, mówił o Marszałku, jako o postaci złączonej
nierozerwalnie z historia wskrzeszenia Polski. Niechętna Polsce – prasa
sowiecka – nazwała Marszałka monolitem oraz organizatorem
niepodległości Polski. Marszałek Francji Philippe Petain stwierdził,
że Józef Piłsudski pozostanie w pamięci narodu francuskiego jako wielki
Polak, wódz i prawy żołnierz.

Zgodnie z testamentem serce Marszałka wraz z prochami Jego Matki
spoczęło 12 maja 1936 r. na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Pod napisem
Matka i Serce Syna, wyryty został fragment poematu Beniowski Juliusza
Słowackiego:
,,Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu –
Gniazdo na skałach orła..., niechaj umie
Spać – gdy źrenice czerwieńsze od gromu
I słychać... jęk szatanów w sosen szumie
Tak żyłem.’’
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W Krakowie, 18 maja, kondukt żałobny prowadzony przez metropolitę
krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehę, przy dźwiękach dzwonu
Zygmunta przemierzył drogę na Wawel, szlakiem triumfów i pogrzebów
władców Rzeczypospolitej. Przed głównym wejściem do Katedry Wawelskiej Prezydent Rzeczypospolitej wygłosił mowę pogrzebową, po czym
trumna spoczęła w krypcie Św. Leonarda, obok Królów Polski i bohaterów
narodowych.

Śmierć Józefa Piłsudskiego, już za życia otoczonego legendą, wpisała go
w narodowy mit. Jego osoba budziła fascynację i oddanie a także krytycyzm
i nawet wrogość. Nikt jednak nie mógł odmówić mu wiekopomnych zasług
w dziele odbudowy Polski, wielkości ducha oraz potęgi czynu żołnierza
i męża stanu.
Po śmierci Józefa Piłsudskiego, we Francji, w Niemczech oraz Związku
Sowieckim ogłoszono żałobę. Na nadzwyczajnej sesji Ligi Narodów
20 maja 1935 r. oddano hołd Józefowi Piłsudskiemu – mężowi stanu
i bohaterowi narodowemu. Ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku
Sowieckiego Maksym Litwinow, mówił o Marszałku, jako o postaci złączonej
nierozerwalnie z historia wskrzeszenia Polski. Niechętna Polsce – prasa
sowiecka – nazwała Marszałka monolitem oraz organizatorem
niepodległości Polski. Marszałek Francji Philippe Petain stwierdził,
że Józef Piłsudski pozostanie w pamięci narodu francuskiego jako wielki
Polak, wódz i prawy żołnierz.

Zgodnie z testamentem serce Marszałka wraz z prochami Jego Matki
spoczęło 12 maja 1936 r. na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Pod napisem
Matka i Serce Syna, wyryty został fragment poematu Beniowski Juliusza
Słowackiego:
,,Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu –
Gniazdo na skałach orła..., niechaj umie
Spać – gdy źrenice czerwieńsze od gromu
I słychać... jęk szatanów w sosen szumie
Tak żyłem.’’

