
KRESOWE STANICE 35 
 

MARSZAŁEK 

 
WALKA REWOLUCYJNA (cz. II) 

 
 

Trzeba więc walczyć, ale walczyć samemu niepodobna, więc przygoto-
wuje sobie współpracowników, zakładając wraz z bratem Bronisławem 
kółka dla robotników i robotnic wileńskich i ucząc ich czytać i pisać po 
polsku. W Wilnie, gdzie zabraniano na ulicach mówić po polsku, były to 
zbrodnie karane więzieniem i zesłaniem. Bracia postępują jednak w myśl 
pouczeń matki, że „ten tylko człowiek wart nazwy człowieka, który ma 
pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czy-
nem...”1 

Aby zaś nie narazić rodziców na prześladowania młodzieńcy kryją się 
ze swą działalnością nawet przed bliskimi. Wkrótce do ich kółek oświato-
wych dostają się podmuchy socjalizmu przyniesione przez studentów 
z Petersburga. „Gdybym się spotkał w owe czasy z socjalizmem warszaw-
skim, negującym otwarcie sprawy narodowościowe i występującym prze-
ciwko tradycji powstańczej, byłbym tak opornym na jego wpływ, że razem 
z temi niepotrzebnemi, według mnie, dodatkami odrzuciłbym i samą ideję 

                                                        
1 Józef Piłsudski. Wydanie zbiorowe prac. T. II, str. 5. 
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socjalistyczną. Petersburski 
socjalizm nie wymagał tej 
ofiary ode mnie, a zarazem 
dawał mi pewną nić prze-
wodnią, pewien światopo-
gląd...”2 – pisze o tych 
wpływach Piłsudski. Na-
strojony życzliwie dla so-
cjalizmu wyjeżdża w roku 
1885 na uniwersytet do 
Charkowa. Tam styka się 
z poważnym ruchem rewo-
lucyjnym „Narodnej Wo-
li”. Studiuje Marksa 
i rewolucyjną rosyjską lite-
raturę, ale do organizacji 
wciągnąć się nie daje. Po-
mimo wielkiej młodości 
opiera się modnym w ko-
łach studenckich teoriom, 
rozumie odrębność spraw 
polskich, marzy o założe-
niu socjalistycznej organi-

zacji w kraju. Po zamknięciu uniwersytetu w Charkowie na skutek rozru-
chów studenckich, wraca do Wilna i przygotowuje się do wyjazdu zagrani-
cę. Ale w 1887 r. zostaje aresztowany wraz z bratem Bronisławem i oskar-
żony o udział w zamachu na Aleksandra III, choć udziału w spisku stanow-
czo odmówił wysłańcom „Narodnej Woli”, dowodząc, że zmiana rządu 
w Rosji nie rozwiązuje jeszcze sprawy polskiej, gdyż „nie wiadomo jak ten 
rząd do niej się odniesie!” Mimo to obaj bracia zostają ukarani: Bronisław 
piętnastoma latami katorgi na Sachalinie za to, że przenocował jednego ze 
spiskowców, Józef – zesłaniem na 5 lat do Wschodniej Syberii bez wyroku 
sądowego, sposobem administracyjnym...3 

Na wygnaniu Józef Piłsudski poznaje doskonale życie Rosji, typy Ro-
sjan z najrozmaitszych sfer oraz rozmaite odłamy ich politycznych kierun-

                                                        
2 J. Piłsudski, ibid. T. II, str. 7. 
3 Pisma – Mowy – Rozkazy”. – W sprawie Bronisława Piłsudskiego. Tom I. str. 
76. 

List gończy policji rosyjskiej za przestępcą 
państwowym J. Piłsudskim, 1887 r. 
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ków. Nie jest nimi zachwy-
cony. 

– Wszyscy oni są mniej 
lub więcej zakapturzonymi 
imperjalistami, nie wyłącza-
jąc rewolucjonistów. Żywio-
łowy centralizm jest cechą 
tych umysłów wiecznie tęsk-
niących do absolutu... Jest 
wśród nich wielu anarchi-
stów, ale rzecz dziwna, nie 
spotkałem wcale republika-
nów... – mówi o nich. Studiu-
je rosyjską literaturę i drugi 
raz odczytuje Marksa. Abs-
trakcyjna logika tego uczone-
go oraz głoszone przezeń pa-
nowanie towaru nad człowie-
kiem nigdy nie odpowiadały 
sympatiom i pojęciom Piłsud-
skiego, ale sam przyznaje, że 
badanie ich ugruntowało go w 

socjalizmie. 
„Zrozumiałem wówczas, że nie jest on tylko ideą szlachetnych ludzi, 

marzących o uszczęśliwieniu ludzkości, lecz staje się realną potrzebą 
ogromnej masy ludu pracującego, z chwilą gdy kulturalny i społeczny roz-
wój umożliwia mu zrozumienie zasad tej idei. A gdym się zastanawiał nad 
narodem, z którym mię wiązało wszystko, co cieszy i wszystko co boli, 
wszystko, co we mnie myśli i wszystko, co czuje, przychodziłem do prze-
konania, że moje dziecinne marzenia i rojenia zespalają się z moim mło-
dzieńczym światopoglądem. Socjalista w Polsce dążyć musi do niepodle-
głości kraju, a niepodległość jest znamiennym warunkiem zwycięstwa so-
cjalizmu w Polsce”.4 

Uzgodnianie teoretycznych rozmyślań oraz doświadczeń życiowych 
z potrzebami duszy szlachetnej i bohaterskiej czyni go już wtedy tym, 
czym pozostał na całe życie: „romantykiem celów – pozytywistą środków”. 
Wraca do kraju z zamiarem założenia partii socjalistycznej niepodległo-

                                                        
4 Józef Piłsudski, ibid. T. II, str. 12 oraz Tom I, str. 78. 

J. Piłsudski na polowaniu w tajdze sybe-
ryjskiej. Tunka, gub. jenisiejska 
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ściowej – rzeczy zupełnie nowej, nieznanej w ogóle w historii socjalizmu. 
Podróż przez góry i stepy, długi pobyt na Syberii, częste polowania w 

jej nieobeszłych lasach rozwijają w nim niezmiernie żywe wyczucie prze-
strzeni, pamięć i zmysł krajobrazu, tak niezbędne przyszłemu wodzowi. 

W kraju zastaje już zalążki Polskiej Partii Socjalistycznej, pozostaje je 
tylko umocnić i rozwinąć. Przyłącza się do nowego kierunku pod wpływem 
Józefa Piłsudskiego cała grupa socjalistów wileńskich, skupiająca się do-
okoła Dominika Rymkiewicza. Pracy nad organizacją i rozwojem PPS od-
daje się odtąd Józef Piłsudski z całym zapałem i właściwą mu żelazną wo-
lą. Na wiele lat staje się bezdomnym, bezimiennym budowniczym niepod-
ległości Polski oraz obrońcą „bezbronnych i uciśnionych”. Ścigany jak dzi-
ki zwierz przez carską policję, znany jest przyjaciołom i towarzyszom walk 
jako „Wiktor”, a później „Mieczysław”. Jest duszą, głową i prawą ręką 
młodej organizacji. Pamiętam go za owych czasów. Wysmukły, ciemny 
szatyn, patrzący śmiało i przenikliwie szarymi oczyma z pod ciemnych gę-
stych brwi. Miły w obejściu, wesoły, dowcipny, przystępny wnosił wszę-
dzie moc humoru i entuzjazmu. Przykładem swym uczył zwalczać prze-
ciwności, nawet klęski z pogodą, spokojem i godnością. Młodzież i robot-
nicy ubóstwiali go. „Ziuk był niezmiernie przyjemny w interesach, nigdy 

Dom przy ulicy Aleksandrowskiej w Wilnie, gdzie mieściła się drukarnia „Ro-
botnika” 
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się nie niecierpliwił, nie zżymał, nie krzyczał, nie rozpaczał!...” – mówił 
o nim jeden z najbliższych współpracowników, Aleksander Sulkiewicz. 
W 1894 roku zakłada, prowadzi, redaguje i rozpowszechnia „Robotnika”, 
pierwsze pismo nielegalne na terenie Polski od 1863 roku. Z obłoków fra-
zeologii program PPS po raz pierwszy wstępuje na drogę trwałego, ciągłe-
go oddziaływania na społeczeństwo, stwarza stałych odbiorców dla swoich 
druków i uzyskuje wielkie wpływy. Z „Robotnikiem” liczą się nie tylko 
władze rosyjskie, ale i nieuczciwi fabrykanci, których pismo piętnuje. 
W robotnikach budzi się godność i poczucie siły: jest ktoś swój, komu mo-
gą się skarżyć i kto ich broni! Znamienną jest rzeczą, że Piłsudski nigdy nie 
używał argumentu tak popularnej naówczas u socjalistów „nienawiści kla-
sowej”. Za to często mówił o honorze i wolności, o wartości pracy. Idąc 
krok za krokiem ku dalekiej gwieździe stanowczej walki z zaborcami, stara 
się odrodzić w społeczeństwie polskim przygasłą odwagę i wiarę w siebie. 
Pod jego wpływem pierwszomajowe demonstracje przekształcają się stop-
niowo w utarczki z wojskiem i policją. Młódź robotnicza zaczyna marzyć 
o broni. 

„Trzeba koniecznie znowu wprowadzić w obieg duchowy naszego na-
rodu pogardę nagłej i niespodziewanej śmierci dla celów wyższych!” – 
mówił i pisał nieustannie Józef Piłsudski. 

Maria z Koplewskich – pierwsza 
żona J. Piłsudskiego 

J. Piłsudski w okresie zjazdu trockiego i 
pierwszego małżeństwa 
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„...Nikt nie zgodzi się umierać za podwyższenie zarobkowej płacy o 10 
groszy... Trzeba dać ludziom cel, godny ofiar! Chcemy Polski niepodległej, 
abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszyst-
kich!...” – powtarza w innym miejscu. Tajna drukarnia „Robotnika” była 
pierwotnie ukryta w Lipniszkach w Oszmiańskim powiecie, stamtąd prze-
niesiona do Wilna a następnie do Łodzi na ul. Wschodnią nr 19. Tu w r. 
1900, 22 lutego został aresztowany pod nazwiskiem Dąbrowskiego Józef 
Piłsudski wraz z żoną Marią z domu Koplewską przy składaniu 36 numeru 
„Robotnika”. Osadzony w X Pawilonie Warszawskiej Cytadeli, następnie 
przewieziony do Petersburga do szpitala św. Mikołaja, uciekł stamtąd 
w 1901 r. 13. V. przy pomocy Aleksandra Sulkiewicza oraz ordynatora 
szpitala, pepeesowca, Władysława Mazurkiewicza. Wyjechał na krótko do 
Londynu, ale już w 1902 roku wraca do kraju i osiedla się na stałe w Kra-
kowie na ul. Topolowej. Z Krakowa robi częste wycieczki do Królestwa 
i wchodzi w ścisły kontakt z PPSD Galicji, której przewodzi Ignacy Da-
szyński. – Wpływa na usamodzielnienie polityki socjalistów polskich od 
socjalistów austriackich oraz niemieckich. Bierze udział w międzynarodo-
wych zjazdach socjalistycznych, ale już wtedy dostrzega błędy taktyki so-
cjalistycznej, opartej na wierze w „gospodarczy rozwój dziejów poza wolą 

Dziesiąty pawilon cytadeli warszawskiej z celą Piłsudskiego zaznaczoną iksem 
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człowieka”. W wal-
ce „żywiołowców” 
ze „spiskowcami”, 
jaka wre wśród so-
cjalistów polskich, 
staje po stronie „or-
ganizacji”. 

„Samo się nic nie 
zrobi! – powtarza 
stale. – Niepodległo-
ści nie da się ani 
wymodlić, ani wy-
szachrować, trzeba 
być gotowym zapła-
cić za nią daniną 
krwi!...” 

Kiedy wybuchła 
wojna japońsko-
rosyjska próbuje 
zorganizować opór 
przeciw mobilizacji. 
Ale w tych poczy-
naniach trafia na 
licznych przeciwni-
ków – nawet we 
własnej partii PPS – 

gdyż „nie jest zadaniem polityki klasowej zajmować się wojskiem i wal-
czyć bronią!” Ma z drugiej strony przeciw sobie wszelkiego rodzaju ugo-
dowców, którzy publicznie rzucają gromy na „zbrodniarzy, chcących po-
wtórzyć szaleństwa 63-go roku”. Większość narodu pozostaje bierna i po-
zwala uprowadzać na rzeź do Mandżurji setki tysięcy rodaków. Na stwo-
rzenie jakiegokolwiek oporu czynnego nie było ani pieniędzy, ani broni, 
ani odpowiedniej organizacji. Aby nie zmarnować zupełnie okazji wojen-
nej, objeżdża Józef Piłsudski całą Polskę oraz kolonie polskie w Rosji, 
zwraca się do ludzi zamożnych, wpływowych, uchodzących za patriotów, 
żądając od nich pomocy i ofiary. Wszędzie spotyka go odmowa a w jed-
nym miejscu nawet... denuncjacja. 

„Wróciłem do Krakowa rozbity, prawie chory. Gdzież są ci Polacy ze 
„Śpiewów Historycznych”, z poezji Mickiewicza, Słowackiego, Krasiń-

Cela Piłsudskiego w X pawilonie Cytadeli  War-
szawskiej 
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skiego. Ci rycerze i ofiarnicy, wymarzeni przez matkę?... Te duchy 
płomienne, groźne, gotowe porwać za broń na pierwszy dźwięk walki 
o wolność?! Było to najcięższe rozczarowanie, jakie kiedykolwiek przeży-
łem!...” – mówił Józef Piłsudski o ówczesnych swoich doświadczeniach. 
Mimo to, kiedy rząd japoński zwraca się do niego z zaproszeniem do Tokio 
dla pertraktacji o stanowisko Polski w toczącej się z Rosją wojnie, wyjeż-
dża natychmiast wraz z Tytusem Filipowiczem na Daleki Wschód. W stoli-
cy Japonii w parku Ueno w ślicznym hoteliku Se-je-ken mieszkają w ciągu 
paru tygodni, prowadząc pertraktacje z oficerami sztabu. Jednocześnie 
wszakże z Piłsudskim przybyli do Tokio filorosyjscy Polacy, którzy prze-
ciwstawili się ostro na wszelki sposób niepodległościowym, powstańczym 
planom Piłsudskiego. W tym czasie w Wiedniu wywierają wrogi nacisk na 
ambasadę japońską konserwatyści galicyjscy. Piłsudski nie osiąga zamie-
rzonego celu: nie dostaje ani broni, ani wojskowych instruktorów, ani żad-
nej obietnicy poparcia. Udało mu się jedynie uzyskać osobne obozy dla 
polskich jeńców wojennych oraz względniejsze z nimi obejście. 

Piłsudski wraca do kraju i zastaje w pełni mobilizację Królestwa Pol-

Przywódcy PPS w Londynie. Siedzą: Mościcki, Jędrzejewicz, Piłsudski, Dębski. 
Stoją: Miklaszewski i Jodko-Narkiewicz 
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skiego. Dziesiątki tysięcy Polaków pędzą na pola Mandżurji umierać za 
potęgę gnębicieli Polski i dla ich nowych zaborów. Aby uratować przed hi-
storią oraz dla przyszłych pokoleń godność narodu, aby utrzymać tlejące 
jeszcze iskry buntu przeciw niewoli, postanawia Józef Piłsudski uczynić 
ostateczną próbę wyrwania go z bierności w tak decydującej chwili. 

Organizuje z garścią stronników 13 listopada 1904 roku na placu Grzy-
bowskim krwawą demonstrację przeciw mobilizacji. Nawet część PPS była 
przeciwna temu a cała ugodowa Polska wybuchła nazajutrz szalonym obu-
rzeniem; jej gazety nazywają manifestantów „najemnikami Anglii i Japo-
nii”; rozpoczęła się gorąca agitacja w prasie i po kościołach za „lojalną 
mobilizacją”. W rezultacie tłumy chłopów i robotników z pieśnią „Kto się 
w opiekę odda Panu swemu” poszły umierać na polach Dalekiego Wscho-
du... dla wzmocnienia potęgi Rosji. 

Tak się zaczęła walka Józefa Piłsudskiego „z Polską o Polskę!”5. Miał 
w czasie tej walki przeciwko sobie nie tylko ugodowców i narodowych 
demokratów, ale i Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, a nawet 
część PPS. Jednakże krwawa demonstracja na placu Grzybowskim osiągnę-
                                                        
5 „Józef Piłsudski” Dymitra Mereżkowskiego, str. 9. Warszawa, r. 1920. 

Pierwsze mieszkanie J. Piłsudskiego w Krakowie na ul. Topolowej 
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ła doniosły skutek moralny. Po raz pierwszy 
od 1863 roku przekroczono trudną linię, 
dzielącą marzenia i słowa od stanowczych, 
tragicznych czynów. 

Przekonał się jednak Piłsudski, że ludzi 
zdolnych do tego było w Polsce ówczesnej 
mało: Manifestacja na pl. Grzybowskim nie 
wywołała antymobilizacyjnych rozruchów 
nigdzie więcej. Aby więc podjąć kiedykol-
wiek zbrojną walkę z najazdami trzeba było 
odpowiednich ludzi wychować, wyszukać 
i skupić charaktery, zdolne nie tylko mówić 
odważnie, umierać ofiarnie, lecz gotowe 
z bronią w ręku odeprzeć czyniony nad Oj-
czyzną gwałt. 

Ten typ w Polsce w czasie ubiegłych powstań licznie wyginął a od 63 
roku w ciągu czterdziestoletniego zacisza prawie doszczętnie zaniknął. Do 
odrodzenia go dąży Piłsudski z żelazną wytrwałością na przestrzeni dzie-
sięciu lat poprzedzających Wielką Wojnę, umiejętnie wyzyskując zmienia-
jące się wciąż polityczne i społeczne warunki. 

Na skutek porażki wojennej w 1905 roku w Rosji wybucha rewolucja. 
Polska nie jest do niej przygotowana i wlecze się „w ogonie” żywiołowych 
i kapryśnych ruchów rosyjskich. Piłsudskiemu udaje się jednak przetwo-
rzyć nieudolną techniczno-bojową organizację, przeznaczoną pierwotnie do 
ochrony zebrań i manifestacji, na Organizację Bojową, na słynnych „be-
ków”, wyćwiczonych i zorganizowanych na modłę wojskową. Oni to 
w ciągu długiego roku, wbrew ówczesnej większości PPS trzymają w sza-
chu i niepokoją policję, wojsko, urzędników rosyjskich na terenie Króle-
stwa Polskiego i Litwy. W 1906 roku na zjeździe we Lwowie Piłsudski 
w przepięknej, długiej mowie broni programu dawnej PPS, lecz zostaje 
przegłosowany przez większość delegatów. Rezolucję uchwalono mętną, 
w gruncie rzeczy niechętną dla hasła niepodległości, a na następnym zjeź-
dzie w Wiedniu niepodległość Polski zostaje wykreślona z programu PPS. 
Następuje rozłam partii, tworzy się „niepodległościowa Frakcja Rewolu-
cyjna”; wpływy PPS słabną. Jednocześnie ruch rewolucyjny w Rosji prze-
kształca się ostatecznie w ruch konstytucyjny. Frakcja Rewolucyjna bojko-
tuje wybory do Dumy, lecz ponętna nadzieja ulgi, wypoczynku po ciężkich 
rozruchach oraz lepszej, bądź co bądź, doli na przyszłość, pociąga wszyst-
kie warstwy społeczeństwa polskiego do urny. 

J. Piłsudski w dobie re-
wolucji 
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Józef Andrzej Teslar∗ 

DZIESIĄTY PAWILON 
Drżyj!... Dziesiąty pawilon otwarty... 

Czy zeń wyjdziesz za bramę sam żywy?... 
Kto stąd uszedł przed stryczkiem czy kulą?... 
Ziąb dojmuje ci duszę od wstrętu... 
gniewem dąsa się warga kąsana... 
Patrz! pawilon dziś pusty i niemy... 
Czyżby więźniów na wolność puszczono?... 
Czyżby nikt tu nie jęczał za kratą? 
Nikt nie cierpiał przez lata w tym grobie?... 
W groźnej ciszy krzyk myśli się tłumi – 
łoskot słyszę walącego serca... 
Mrok mnie wiedzie w „śmiertelny korytarz” 
i objaśnia mi z cicha te cele... 
Siną dłonią mnie mrok tu prowadzi, 
drugą czarną wskazuje na ściany... 
Ciemno w oczach – nie widzę – dech tracę... 
Mrok mnie głębiej pociąga swą dłonią, 
czarnym palcem wskazuje postaci... 
tłum postaci, co klęczą i stoją, 
co krzyżują z tęsknoty ramiona, 
szarpią suknię i wzrokiem szaleńców 
pożerają płomyki czerwone, 
te krwawiące płomyki słoneczne, 
w krew i złoto mieniące rdzę kraty... 
Idę w tłumie – tłum gęsty – cuchnący 
od zgnojonych swych ran na barłogach... 
Mrok mnie wiedzie i dalej wskazuje 
na zakręcie tę celę narożną... 
Tak!... poznaję!... Twarz chuda i blada, 
w niej modlitwą pisana pokuta... 

                                                        
∗ Józef Andrzej Teslar (1889-1961) – poeta, publicysta, tłumacz. W latach 1914-17 
żołnierz Legionów, od 1919 major WP był nauczycielem w Korpusie Kadetów 
w Krakowie, a następnie (1920) sekretarzem Generalnego Komitetu Obrony Naro-
dowej. Za przekład Krzyżaków Henryka Sienkiewicza otrzymał nagrodę Akademii 
Francuskiej. 
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Tak! poznaję – Romualda Traugutta!... 

Ach! spojrzały mi w serce te oczy, 
pełne dumy – miłości i trwogi – 
pełne grozy – i ciszy pokornej... 
Ach! spojrzały w me oczy te ściany 
swą białością niedoli i męki... 
Ach! zabrzmiały mi płaczem bez miary 
te tysiączne daremne westchnienia... 
Taka litość i lęk i niemoce 
pochwyciły mnie nagle w swe szpony, 
żem gdzieś biegał – pijany – szalony – 
tchu!... – powietrza!... uciekać!... nie mogę... 
mrok się za mną roześmiał, jak trumna, 
kiedy trupa wyrzuci w czas bitwy, 
rozwalona ryczącym granatem... 
Nagle – wszystko ucichło w mej duszy... 
dur mnie odbiegł z swym biczem rozpaczy, 
oto imię – to imię najdroższe 
jak oliwa na fale wylana 
koi duszy szaleństwa i trwogi... 
„Tu Komendant był więzion w tej celi...” 
Co? ...muzyka?.. niebiescy anieli!... 

Poprzez kratę zagląda tu słońce 
krwawym okiem wywabia z tej kaźni, 
kędy skrzypią rdzewiące „judasze”, 
kędy dusza na proch się rozpada... 
Gdzie Komendant!... wszak grób ten otwarty... 
Precz pierzchnęły przerażone warty, 
wstał ci z grobu niewoli on cichy, 
co bez szkody pił trucizn kielichy – 
wstąpił w piekło stu bitew z szatanem, 
sam wolności się głosząc hetmanem... 
próżno więził go siepacz kałmucki – 
On zwyciężył!... On – Józef Piłsudski!... 

1919 r. 
W materiale wykorzystano tekst Wacława Sieroszewskiego, drzeworyty 
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Michała Byliny, wiersz Józefa Andrzeja 
Teslara oraz zdjęcia Jana Bułhaka. Całość opracował Janusz Szuba. 


