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_JÓZEF PIŁSUDSKI A OBNOVENÍ POLSKÉ
NEZÁVISLOSTI
Na počátku druhé světové války v roce bylo Polsko okupováno 1. září 1939
ze západu Německem a 17. září 1939 z východu Sovětským svazem. Během válečných operací bylo zničeno mnoho polských měst a vesnic, zabity obrovské počty civilistů i vojáků. Sovětská tajná služba NKVD nechala v roce 1940 zavraždit přibližně
22 000 mužů, polských válečných i civilních zajatců (důstojníků a příslušníků inteligence) vězněných v sovětských koncentračních táborech a táborech pro válečné
zajatce. Polské území pod nacistickou okupací se za války stalo hlavním dějištěm
holocaustu – byla zde nejdříve zřízena ghetta pro židovské obyvatele (před válkou
žilo v Polsku kolem 3 miliónů Židů).

Soubor pracovních listů k tématu obnovení nezávislosti Polska a roli výjimečné osobnosti Józefa Piłsudského v meziválečných polských dějinách. Materiály obsahují pracovní texty pro žáky, úkoly pro práci s mapou, karikaturami či obrazy a rovněž komparativní úlohy zaměřené na hledání paralel i odlišností v polském a československém
vývoji v první půlce 20. století.
PRACOVNÍ TEXTY
POLSKO V PRVNÍ PŮLI 20. STOLETÍ
Naděje na obnovení nezávislosti Polákům svitla až v době první světové války (1914-1918), která přinesla utrpení vojákům i civilistům, ale také přinesla nestabilitu velkým mnohonárodnostním říším. Po obsazení většiny polského území do té doby
patřícího Rusku Německem a Rakouskem bylo na tomto území zřízeno autonomní
Polské království jako loutkový stát, na skutečnou suverenitu museli čekat Poláci
až do roku 1918, kdy byly centrální mocnosti poraženy. Nezávislost si Polsko udrželo
i v následné válce se sovětským Ruskem (1919-1921). O své hranice pak bojovali
Poláci s okolními národy – s Ukrajinci, Němci, Čechy či Litevci. V meziválečném období
se polská parlamentní republika díky hospodářským potížím, nacionálnímu napětí či
neochotě polských politických stran a politiků najít kompromis dostala do krize, vlády byly velmi nestabilní, stále častěji se ozývalo volání po vládě pevné ruky. Situaci
nakonec roku 1926 vyřešil maršál Józef Piłsudski, který zavedl tzv. sanační režim (sanacja – „ozdravení“) omezující demokratické principy a práva. Před vypuknutím druhé
světové války v Polsku sílil vliv ministra zahraničí Józefa Becka. Polsko se podílelo
na pomnichovském dělení Československa v roce 1938, zabralo oblast Těšínska.

JÓZEF PIŁSUDSKI – STRUČNÝ ŽIVOTOPIS
Narodil se na území Litvy (v tehdejší carské gubernii), pocházel ze starého
šlechtického rodu, matka jej vedla k vlastenectví, četbě zakázané literatury (o polských dějinách, kultuře) a vzdoru vůči rusifikaci. Maturoval na gymnáziu ve Vilně (Vilnius), pak studoval medicínu v Charkově, z univerzity byl vyhozen za účast na studentské demonstraci. Následovalo první zatčení a šestidenní vazba, později se seznámil
s lidmi z tajné ruské revoluční organizace Narodnaja volja (Svoboda lidu). Četl socialistickou literaturu - silný inspirační zdroj pro celý život. Roku 1887 byl znovu zatčen,
tentokráte za přípravu atentátu na cara Alexandra III. - nepatřil mezi přímé spiklence
(jeho starší bratr Bronisław ovšem ano). Józef byl odsouzen k pětiletému vyhnanství
na Sibiř (jeho bratr na 15 let). Po návratu domů se zapojil do socialistického hnutí,
vstoupil do Polské socialistické strany (PPS), po dvou letech se stal jejím předsedou.
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Byl socialistou a polským národním patriotem v jedné osobě, šéfredaktorem novin
Robotnik (Dělník), které tiskli v tajné tiskárně v Lodži. Roku 1900 byla tiskárna Robotnika odhalena, Piłsudski byl znovu zatčen a vězněn v X. pavilonu obávaného vězení
ve varšavské citadele. Tam předstíral duševní nemoc, byl proto převezen do blázince
v Petrohradě, odtud utekl do Haliče (tehdy součást Rakouska-Uherska). Po ruské revoluci roku 1905 založil bojovou organizaci PPS, prováděli atentáty na carské úředníky, útoky na banky a vlaky s penězi. Snažil se navázat kontakty s Japonci (tehdy byli
ve válce s Ruskem), nabízeli jim zpravodajské informace výměnou za podporu budoucí
polské nezávislosti (neúspěšně). Roku 1908 vznikl ve Lvově podzemní Svaz aktivního
boje s plánem získat pro Polsko nezávislost s pomocí a podporou Rakouska-Uherska.
Těsně před válkou se Piłsudski dostává do pozice nejdůležitější osobnosti polského politického života. Roku 1912 byl Piłsudski zvolen velitelem Hlavního střeleckého
svazu (Glówny Związek Strzelecki) a podílí se na utváření polských ozbrojených sil.

V té době se již tvořily základní struktury polské státnosti. 14. listopadu Regentská
rada předala nejvyšší moc Piłsudskému jako vrchnímu veliteli polských ozbrojených
sil, stal se faktickou hlavou státu a 16. listopadu 1918 oznámil mocnostem vznik
nezávislého polského státu.
Piłsudski přijal povinnosti dočasného náčelníka státu (22. 11. 1918 – 11. 12.
1922), jako oficiální rezidenci si zvolil varšavský palác Belveder. Pevná politická pozice maršála byla opřená o mýtus neporazitelnosti. Nestál o post prezidenta – ústava
omezovala Piłsudského vliv, nebyl by vrchním velitelem ozbrojených sil, ani by nemohl rozpustit sejm. 4. prosince 1922 proto maršál oznámil, že nebude kandidovat.
Ve volbách zvítězil Gabriel Narutowicz, kterému Piłsudski předal vládu. 19. prosince
byl Natutowicz zavražděn a 20. prosince se novým prezidentem stal Stanisław Wojciechowski. Po prezidentských volbách Piłsudski odešel z politiky a z veřejného života,
byl znechucen politickou situací a věnoval se publikační činnosti. Sílil jeho odpor vůči
stranictví a „sejmokracii”, byl v jakési vnitřní „emigraci“ v panském domě v Sulejówku
u Varšavy. Nestabilita, korupce, nekompetentnost úředníků vedla Piłsudského k úvaze, že poměry v Polsku se měly od základu změnit a stávající režim by měl být vystřídán optimálnějším. Cítil, že má povinnost „udělat pořádek“ ve státě. 11. května 1926
se konaly masové demonstrace ve Varšavě, davy provolávají podporu Piłsudskému
pod heslem: „Nenecháme Polsko rozkrást!“
12. května 1926 se snažil setkat s prezidentem a přesvědčit jej, aby změnil
vládu. Nesetkali se, maršál vydal rozkaz jednotkám k pochodu do Varšavy, byly obsazeny strategické pozice ve městě. Nakonec se s prezidentem sešli, ten jej vyzval,
aby jednal v souladu se zákony. Postoj armády nebyl jednotný, nastaly krátké, ale
krvavé boje (379 mrtvých!). Piłsudski měl silnou podporu veřejnosti, ale dopustil se
protiprávního jednání – provedl státní převrat („májový převrat“). Prezident i předseda vlády nuceni kapitulovat a Piłsudski se stal faktickým vládcem země. Zavedl tzv.
sanační režim - název tohoto popřevratového politického systému je odvozen od slova sanacja (ozdravění), návrat ke „zdravé politice“. Byl založen na přesvědčení o morální a ideologické nadřazenosti státu nad zájmy skupin či jednotlivců. Parlamentní
život fungoval nadále, ale opozice byla vystavena policejním opatřením. Základnou

Po vypuknutí války vydal první mobilizační rozkazy a ustavil společnou, tzv.
kádrovou kompanii – četu 144 mužů. Nakonec vznikly v Haliči dvě polské legie (západní a východní), na konci roku 1914 měly 11 tisíc mužů, v roce 1916 již 20 tisíc. Se
svými stoupenci založil tajnou Polskou vojenskou organizaci, která prováděla diverzní
akce v ruském týlu. Německo i Rakousko-Uhersko potřebovaly za války hospodářské
i „lidské“ zdroje, polské zázemí, pro vedení války. 5. listopadu 1916 oznámili císařové
obou zemí, že na polských územích náležejících Rusku bude utvořen samostatný stát
(dědičná monarchie). Mezitím byla ve Francii zřízena „autonomní polská armáda“,
polské jednotky vznikaly s podporou Prozatímní vlády i v Rusku. Poláci se vědomě
připravovali na všechny možné varianty vývoje války. Piłsudski se chtěl rozejít s Centrálními mocnostmi, vytušil, že směřují k porážce. V létě roku 1917 vyzval legionáře,
aby odmítli složit přísahu Němcům. Měl jasný plán: nesmí vzniknout taková polská
národní armáda, která by sloužila Německé říši. 22. 7. 1917 byl se svým velitelem štábu zatčen a internován v magdeburské pevnosti. Mezitím byl zveřejněn mírový plán
prezidenta USA T. W. Wilsona: nezávislý polský stát by měl zahrnovat teritoria obydlená jednoznačně polským obyvatelstvem a měl by mít zajištěn volný a bezpečný
přístup k moři. 10. listopadu 1918 přijel Piłsudski do Varšavy, německá moc skončila.
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Piłsudského moci byl Nestranický blok pro spolupráci s vládou (BBWR), který vznikl
roku 1928 a měl zajistit parlamentní podporu pro změnu ústavy. Ustavovány byly
„vlády plukovníků” spolupracující s Piłsudským

„Sousedství dvou nepřátel“ – snaha udržovat přijatelné diplomatické vztahy s Německem i se SSSR, ale nevstoupit s nimi do koaličního paktu – politika neutrality
(pokračoval v ní později Beck). Poláci uzavřeli smlouvy o neútočení (s platností na 10
let) se Sovětským svazem 25. ledna 1932 a s německou Říší 26. ledna 1934. 12. května 1935 maršál zemřel, jeho pohřeb byl manifestací národní jednoty, byl vyhlášen
státní smutek. Je pohřben v katedrále na krakovském Wawelu, jeho srdce je uloženo
v matčině hrobě ve Vilně.

a podléhající jeho rozhodnutím až do jeho smrti (byl v 11 vládách ministrem obrany).
Tlak na opozici stále sílil, provázelo jej zatýkání politických oponentů (84 opozičních
poslanců se postupně ocitlo ve vězení!), celkový počet „internovaných“ překročil pět
tisíc osob. V té době již sílilo nebezpečí plynoucí z geografického umístění Polska.
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1. ÚKOL – DĚLENÍ POLSKA – PRÁCE S KARIKATUROU A MAPOU
Posilování šlechty a vnitřní rozbroje během 17. století kdysi
silný a mocný polský stát oslabovaly a sousední státy této prohlubující se krize pochopitelně využily. V 18. století si Rusko,
Prusko a Rakousko na třikrát (1772, 1793 a 1795) rozdělily
Polsko na základě vzájemné dohody. Během 19. století se Poláci ně¬kolikrát pokusili obnovit svou nezávislost, ale vždy neúspěšně. Části země se vyvíjely pod pruským, rakouským a ruským záborem značně odlišně.
Obrázek: Královský koláč - alegorie dělení Polska roku 1772,
anglická grafika, autor John Lodge (The Westminster Magazine
or the Pantheon of Taste, London 1774)
Přečti si text o dělení Polska a následně urči (z nabídky) osoby sedící u stolu: Josef II., Ludvík XV., Stanisław August Poniatowski, Mustafa III., Kateřina II., Fridrich II. Veliký

Kdo z těch, kteří sedí u stolku, se faktického dělení Polska
neúčastnil?

Urči, kdo stojí v pozadí a přihlíží. Charakterizuj jejich výraz.
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Prohlédni si mapu a zapiš města Polského státu před rozdělením (barevná území), která jsou ti známá a dnes neleží
v Polsku. Zjisti, v jakých státech se nacházejí dnes.

Podle odstínů jednotlivých barev urči, která země získala
největší část polského území.
Zjisti, jaký stát se účastnil jen dvou dělení?
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2. ÚKOL – PILSUDSKI A DOBOVÉ SOUVISLOSTI – PARALELNÍ ČASOVÉ PŘÍMKY
a) pročtěte si pozorně PRACOVNÍ TEXTY o Piłsudském a polských dějinách první půle 20. století
b) do prvních dvou časových přímek na základě informací získaných z textů zaznamenejte významné letopočty a události vztahující se k životu Józefa Piłsudského a
prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka
c) do dalších tří přímek zaznamenejte na základě vlastních vědomostí důležité události z dějin Polska, ČSR i světové mezníky

PILSUDSKI

1914

1918

1939

T. G. M.

1914

1918

1939

POLSKO

1914

1918

1939

ČSR

1914

1918

1939

SVĚT

1914

1918

1939
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3. ÚKOL – ČESKOSLOVENSKO A POLSKO V LETECH 1918-1939 – VENNŮV DIAGRAM
Hledejte společné i jedinečné charakteristiky polských a československých meziválečných dějin (vznik státu, hranice, etnika, politický systém, základní mezníky
atd.). Své postřehy zapisujte do následujícího diagramu:

POLSKO

SPOLEČNÉ
RYSY

ČSR

Tento úkol je možno modifikovat – například v podobě diagramu porovnávajícího zakladatelské osobnosti obou států, Józefa Piłsudského a Tomáše Garrigua Masaryka
(jejich vlastnosti, státnické činy, dobovou pozici, politickou kariéru atd.).
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4. ÚKOL – OBRAZ PILSUDSKÉHO – TEXTY, PLAKÁTY, KARIKATURY
Následující čtyři texty (citáty polského státníka Józefa Piłsudského + hesla z plakátů a hodnocení jeho osobnosti) přiřaďte k následujícím čtyřem obrazům / karikaturám a zdůvodněte, proč jste se rozhodli právě takto. Při přiřazování a následné interpretaci obrazů / karikatur (atmosféra, symbolika, celkové vyznění) vám pomohou
PRACOVNÍ TEXTY (Polsko v první půli 20. století a Józef Piłsudski – stručný životopis).
Text A
Povinnosti vojáka je stvořit pro Vlast blesk, který blýská, a když je třeba – udeří…
Lewis Bernstein-Namierowski: Je to jediný státník, kterého Polsko zrodilo ve válce.
Text B
Vytáhnu do boje proti nejvyššímu zlu, jež stihlo náš stát, proti vládě nabubřelých politických stran a klik, jež vykonávají svou moc nad Polskem…
Maršálek sejmu Rataj: Skoro to bolí vidět zblízka, jak skončil tento skvělý muž, vidět, jak bledne ta záře, s níž vstoupil do historie.
Text C
Bolševiky je třeba porazit, a to co nejdříve, dokud nezesílí. Je třeba je přinutit k boji a pak je položit na lopatky. Abychom toho dosáhli, musíme na ně udeřit tam, kde
před námi nemohou utéci…
Andrzej Garlicki: Nastala situace, ve které hrál Pilsudski ústřední roli, a jeho nejbližší spolupracovníci pomalu začali plnit úlohu štábu.
Text D
Nechť Bůh milostivý nad hříchy nám odpustí a ruku trestající odvrátí, a my se chopme naší práce, která posiluje a obrozuje naši zemi...
Text plakátu: Pod jeho vedením vybudujeme silné Polsko.
Lewis Bernstein-Namierowski: On sám má větší vliv, než všichni politici dohromady. Autorita, které se těší jeho jméno, je obrovská.		
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1. Władysław Skoczylas, kolem 1920

2. Stefan Norblin, 1930

9

MODERNÍ DĚJINY.CZ

3. Zdzisław Czermański, 1931

4. Plakát z Muzea polského vojska, citát z roku 1920
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