
BEZPŁATNY DODATEK DO „DZIENNIKA POLSKIEGO” Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Wtorek 2/10/2018 CZĘŚĆ 3
 
NACZELNY KOMITET NARODOWY

N.K.N. powstał w mo-
mencie, kiedy entu-
zjazm wojenny dosię-

gał szczytu, kiedy wiara w zwy-
cięstwo armii austriackiej była 
niezachwianą, kiedy też po-
trzeba działania zbrojnego by-
ła odczuwana powszechnie 
i żywo. Tym się tłumaczy za-
pał, z jakim ludność powitała 
nazajutrz wiadomość o utwo-
rzeniu N.K.N. Ochotników 
do pracy zaraz w pierwszym 
dniu zgłosiło się tyle, że posz-
czególni szefowie departamen-
tów mieli prawdziwy kłopot 
z tym nadmiarem ofiarności 
i dobrej woli. Kandydatami 
na rozmaite stanowiska i do ro-
zmaitych funkcji były przepeł-
nione nie tylko sale, lecz także 
korytarze i schody gmachu 
przy ul. Poselskiej. Systema-
tyczna praca cierpiała na tym. 
Ale ostatecznie można się było 
tylko cieszyć tym objawem en-
tuzjazmu, zapału i ofiarności.  

Nie czekając odezw, który-
mi po kilku dniach N.K.N. wez-
wał do wstępowania do Legio-
nów i do składania ofiar pie-
niężnych na ich cel, zastępy 
ochotników zgłaszały się zew-
sząd, ofiary zaś zaczęły sypać 
się z niewidzianą dotąd hojnoś-
cią. Słowem, było to kilka dni 
uniesienia niebywale pięknego 
i czystego. Po raz pierwszy i je-
dyny objawił się był tu entu-
zjazm i idealizm szerokich mas 
z taką siłą i w takich rozmia-
rach. W atmosferze jego dwoi-
ły się i troiły siły pracowników. 
Wyrównywał on z niesłychaną 
łatwością wszelkie tarcia, obni-
żał góry uprzedzeń wzajem-
nych, zasypywał przepaście 
nieufności. W ogniu tego entu-
zjazmu hartowały się ostatecz-
nie przekonania, wyzbywając 
się ostatnich wątpliwości, któ-
re nasuwał chłodny rozum. Ro-

dził się u działających zawsze 
szkodliwy, ale w tych warun-
kach jakże zrozumiały fana-
tyzm.  

Trwały ślad tego niebywa-
łego entuzjazmu ludności kra-
kowskiej i galicyjskiej w ogól-
ności pozostanie na zawsze 
w księgach skarbowych N.K.N., 
w których trzy specjalne biura 
zapisywały dniami całymi 
składki, nie licząc rozmaitych 
specjalnych, ad hoc potworzo-
nych komitetów. Ofiary te nio-
sła przede wszystkim nieza-
sobna polska inteligencja, 
drobne mieszczaństwo i szero-
kie sfery ludowe. Jeżeli kiedyś 
historyk zada sobie trud prze-
wertowania tych zapisków ka-
sowych, znajdzie w nich 
odzwierciedlenie stanu moral-
nego społeczeństwa. Spostrze-
że tam szeregi biednych służą-
cych, które znosiły chętnie 
ofiary na odbudowanie Polski; 
zdarzyło się kilka „wypad-
ków”, w których służące odda-

ły całe swoje oszczędności. 
Znajdzie liczne grona robotni-
ków z rozmaitych warsztatów 
i fabryk, którzy się dobrowol-
nie na rzecz skarbu wojskowe-
go opodatkowali i wkładki 
swoje akuratnie płacili. Im wy-
żej w górę po drabinie społecz-
no-majątkowej, tym składki 
stają się rzadsze, ale bynaj-
mniej nie o tyle hojniejsze. 
Wśród kilkakroć stu tysięcy 
ofiarodawców prywatnych 
pierwsze miejsce zajęła rodzi-
na masarza krakowskiego Win-
centego Sataleckiego, z sumą 
60.000 koron w złocie, nie li-
cząc obfitych darów w wyro-
bach masarskich, które przez 
szereg dni dowożono dla zgro-
madzonych w koszarach 
ochotników. Dopiero po tych 
mieszczanach krakowskich 
idzie kilka nazwisk arystokra-
tycznych i magnackich, repre-
zentujących olbrzymie fortuny. 
Trzech z nich tylko czy czterech 
ofiarowało po 50.000 koron. 

Reszta znacznie mniej. Więk-
szość świeci nieobecnością 
na tych wymownych listach... 
Główny trzon funduszu two-
rzącego skarb wojskowy złożo-
ny został ze składek inteligencji 
i szerokich warstw pracują-
cych. Są to drobne sumy, ubo-
gie dary, biedna biżuteria drob-
nomieszczańska, skromne 
pierścionki, obrączki ślubne itp.  

Miasta i ciała reprezentacyj-
ne i samorządne wystąpiły 
przeważnie bardzo hojnie. 
Miasto Kraków pierwsze 
uchwaliło milion koron. Rada 
miasta Lwowa postanowiła 
ofiarować półtora miliona. 
Wskutek wojny jednak uchwa-
ła nie została wcale wykonana. 
Inne miasta, Rady powiatowe, 
kasy oszczędności i rozmaite 
instytucje finansowe pospie-
szyły także z darami. Udział 
duchowieństwa w składkach 
był równie żywy. Żydzi utwo-
rzyli osobny komitet dla zbie-
rania składek między sobą. 
Wszystkiego razem w ciągu 
pierwszych sześciu tygodni 
wpłynęło do kas N.K.N. około 
dwa miliony koron.  

W atmosferze tego ogólne-
go entuzjazmu praca Sekcji za-
chodniej nie tylko przybrała 
bardzo szybkie tempo i wielkie 
rozmiary, ale zaczęła nawet 
układać się wcale harmonijnie. 
Jakkolwiek Sekcja składała się 
z tak rozbieżnych politycznych 
żywiołów, jakkolwiek dzieliły 
je wspomnienia tak niedaw-
nych jeszcze a zaciekłych walk 
partyjnych, chociaż wreszcie 
żaden z nich w niczym od swe-
go stanowiska nie odstępował, 
to jednak ciśnienie psychiczne 
w kierunku zgodnego współ-
działania było tak wielkie, ko-
nieczność takiego współdzia-
łania tak oczywistą dla każde-
go, że pierwsze posiedzenia 

Sekcji odbyły się bardzo spo-
kojnie, przy wielkiej uprzej-
mości i chęci wzajemnego zro-
zumienia się ze strony wszyst-
kich członków. 

W samej Sekcji ułożyły się 
stosunki w taki sposób, że gdy 
przedstawiciele stronnictwa 
konserwatywnego, demokra-
tycznego i socjalistycznego tu-
dzież ludowcy szli w najważ-
niejszych sprawach zgodnie, 
to reprezentanci centrum na-
rodowego, Stroński i Surzycki, 
tudzież narodowy demokrata 
Rozwadowski wprawdzie nie 
uprawiali obstrukcji, ale stanę-
li poniekąd na uboczu, nie 
ukrywając zupełnie swego za-
miaru stania na straży przede 
wszystkim ścisłego wykona-
nia postanowień Zgromadze-
nia Poselskiego i dokładnego 
przestrzegania granic kompe-
tencji Sekcji. Leaderem tej gru-
py z trzech był Stroński, poli-
tyk młody, bystry i ruchliwy, 
który od pierwszej chwili prze-
znaczył sobie rolę takiego 
defenso ris vinculi matrimonii 
(obrońcy węzła małżeńskiego). 

(…) 
Całe pochodzenie N.K.N., 

jego powstanie, jego cele 
wreszcie były głęboko roman-
tyczne. Wśród składników, 
które tu wchodziły, wiara, wy-
obraźnia, zapał nie oglądający 
się na przeszkody ani ich nie 
mierzący – przeważały z natu-
ry rzeczy nad zimnym rozu-
mem, liczącym i ważącym. Re-
prezentowanie tego właśnie 
niewdzięcznego i nieefektow-
nego czynnika wzięły sobie 
za trudny obowiązek oba umiar-
kowane stronnictwa w N.K.N. 
Do wczoraj, jeżeli nie w całoś-
ci, to w każdym razie w więk-
szości swoich kierujących lu-
dzi stały one zimne, sceptycz-
ne i nieufne wobec tych właś-

nie dążeń, które stanowić mia-
ły odtąd główną osnowę zadań 
N.K.N. Wszak przed kilku dnia-
mi zaledwie jeszcze Jaworski 
odpowiedział socjalistom: 
„»Nie rozumiemy was, pano-
wie!« Wszak Srokowski w swo-
jej działalności publicystycznej 
zwalczał ten »neoromantyzm«, 
który tak pełny wyraz znajdo-
wał w tworzeniu organizacji 
militarnych”.  

Przewrót spowodowany 
przez wojnę, wreszcie fakty 
dokonane przez romantyków 
właśnie pod wodzą Piłsudskie-
go sprawiły – jak widzieliśmy 
poprzednio – że obowiązek 
ciężkiej służby narodowej na-
kazał także i tym umiarkowa-
nym żywiołom wziąć nie tylko 
udział w tej robocie, ale także 
przyjąć lwią część odpowie-
dzialności za nią. Wejścia w no-
wą tę rolę bynajmniej im to nie 
ułatwiło. Na nowych swoich 
towarzyszów pracy patrzyli 
z niepokojem nieznajomości, 
nierzadko wręcz niezrozumie-
nia. Dla polityków praktycz-
nych, którzy się w tym tak od-
miennym otoczeniu znaleźli, 
widok tego wielkiego ruchu, 
tej tajemniczości, tego poświę-
cenia, tych błyszczących oczu, 
tych ściągniętych brwi na fana-
tycznych twarzach partyjni-
ków zaciekłych i niedostęp-
nych — był nowością, często 
nawet miłą i wzruszającą, ale 
najczęściej niedającą się zrozu-
mieć należycie, z którą nie wie-
dzieli co począć.  

 
Fragment pracy 

Konstantego Srokowskiego, 
pt. N.K.N. Zarys historii 

Naczelnego Komitetu  
Narodowego, Kraków 1923. 
Redakcja dopasowała tekst 

do współczesnych 
zasad języka polskiego.

Konstanty Srokowski

KONSTANTY SROKOWSKI: PIERWSZE DNI

Oddział w Krakowie

Wspomnienia z pierwszych dni Naczelnego Komitetu Narodowego są świadectwem 
ogromnego entuzjazmu i ofiarności mieszkańców Krakowa
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więcej dawali ludzie mniej za-
możni – inteligencja, rzemieśl-
nicy robotnicy oraz chłopi. 
Osobny komitet na rzecz Legio-
nów utworzyli też krakowscy 
Żydzi. Ze wszystkich tych źró-
deł w ciągu 6 tygodni wpłynę-
ło około 2 milionów koron. 
Kwota ta okazała się całkowicie 
wystarczająca do wystawienia 
oddziałów o takiej liczebności, 
na jaką zezwalali Austriacy. Do-
celowo Legiony miały bowiem 
liczyć niemal 19 000 żołnierzy, 
choć faktycznie w latach 1914-
1917 przez ich szeregi przewinę-
ło się około 40 000 ludzi.  

Kolejną, bardzo praktyczną 
kwestią, był werbunek. Do listo-
pada 1914 r. prowadzono go 
w Galicji, zaś później w Króle-
stwie Polskim, w oparciu o tzw. 
komisariaty oraz biura werbun-
kowe. Rezultaty tej akcji dość pre-
cyzyjnie obliczono na około 17 
tys. osób zwerbowanych do po-
łowy 1916 r. Wszystkich tych 
ochotników należało skoszaro-
wać, wykarmić, a następnie 
umundurować i wyekwipować. 

Dumę NKN stanowił w tym 
względzie otwarty w Krakowie 
warsztat krawiecki wyposażo-
ny w 240 elektrycznych maszyn 
szyjących, wytwarzający 250 
kompletów umundurowania 
dziennie. Komitet stworzył też 
własne gospodarstwa rolne, 
a nawet sieć legionowych szpi-
tali oraz placówek dla rekonwa-
lescentów. Tylko w okresie 
pierwszych trzech miesięcy dzia-
łalności zorganizowano 8 szpi-
tali, ambulatoriów i schronisk 
dla legionistów-ozdrowieńców, 
posiadających łącznie ponad 
200 łóżek. W okresie później-
szym (do marca 1915 r.) NKN za-
łożył 11 kolejnych ośrodków 
(szpitali, schronisk, ambulato-
riów) z łączną ilością 569 łóżek. 

Warto wspomnieć, że NKN 
brał także udział w organizowa-
niu przytułków i ognisk dla 
dzieci oraz sierot po legioni-
stach. Funkcjonujący w ramach 
komitetu Departament Opieki 
prowadził też szereg innych ak-
cji pomocowych, polegających 
m.in. na wypłacaniu zapomóg 
dla żołnierzy-inwalidów, legio-
nowych wdów oraz sierot, a na-
wet ułatwiał weteranom powrót 
do przerwanej nauki i poszuki-
wanie pracy.  

Nowoczesna propaganda  
oraz dyplomacja 
Niezależnie od działalności 
o charakterze czysto organiza-
cyjnym, NKN uruchomił też 
ogromną i w miarę jak na owe 
czasy nowoczesną machinę 
propagandową. Miała agitować 
na rzecz Legionów Polskich. 

W dziesiątkach tysięcy eg-
zemplarzy wydawano odezwy, 

drukowano ulotki, broszury, 
opracowania, wygłaszano też 
liczne przemowy. Niezwykle 
istotną rolę odgrywała przy tym 
prasa, w szczególności periody-
ki ukazujące się pod egidą NKN, 
jak „Wiadomości Polskie” oraz 
„Dziennik Narodowy”. Mocny 
przekaz propagandowy niosły 
obchody patriotycznych rocz-
nic, np. powstania listopadowe-
go, powstania styczniowego, 
czy też konstytucji 3 maja. Sto-
sowano również nowoczesne 
sposoby oddziaływania na spo-
łeczeństwo, jak choćby fotogra-
fię. Około 2000 klisz przedsta-
wiających życie legionistów wy-
korzystano w biurach werbun-
kowych. W strukturach NKN 
funkcjonowała nawet komórka 
filmowa, zaś w jednym z pow-
stałych na zapleczu frontu le-
gionowych osiedli przedstawi-
ciele krakowskiego komitetu 
zainstalowali kino.  

Propagandę kształtowano 
przy tym w sposób świadomy 
i zdywersyfikowany – zupełnie 
inaczej zwracano się do odbior-
cy zagranicznego i polskiego, te-
go ostatniego wyraźnie różnicu-
jąc na inteligenta, chłopa, Żyda, 
czy też robotnika. Powołano na-
wet do życia tzw. instytuty 
NKN, jednostki prowadzące ba-
dania naukowe w ramach nauk 
społecznych oraz ekonomii. 
Skala działalności propagando-
wej była naprawdę ogromna. Je-
śli zdamy sobie sprawę, że z dru-
karni Departamentu Wojskowe-

go w Piotrkowie wyszło 5,2 mi-
liona egzemplarzy rozmaitych 
druków, nie można mieć wątpli-
wości, że aktywność agend NKN 
daleko przekraczała wszystko, 
co w polskim życiu politycznym 
obecne było przed I wojną świa-
tową. 

Osobną kategorię działań sta-
nowiła tzw. akcja zagraniczna. 
Krakowski komitet zdecydował 
się wysłać przedstawicieli do 12 
państw Europy i Ameryki: Nie-
miec, Bułgarii, Turcji, Danii, 
Szwajcarii, Stanów Zjednoczo-
nych, Brazylii, Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Włoch i Francji. Misje 
te nie posiadały rzecz jasna cha-
rakteru oficjalnych przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, niem-
niej prowadziły szeroką działal-
ność na rzecz informowania lo-
kalnych mediów oraz opinii pub-
licznej o Legionach Polskich. Ak-
cja ta wyglądała zupełnie inaczej 
w państwach formalnie wrogich 
(Ententa), sprzymierzonych oraz 
neutralnych. Wysłannicy NKN 
napotykali za granicą na ogrom-
ne trudności, niemniej jednak 
sam fakt aktywności przedsta-
wicieli polskiej struktury poli-
tycznej na arenie międzynaro-
dowej stanowił, jeśli nie prze-
łom, to przynajmniej istotny pre-
cedens.  

Polityczne  
zawirowania 
Abstrahując od wszystkich tych 
działań na rzecz Legionów Pol-
skich, Naczelny Komitet Naro-

dowy dość szybko wyewoluo-
wał też w organizację o charak-
terze politycznym. Począwszy 
od przełomu lat 1914 i 1915 
w sposób bardzo zdecydowany 
opowiadał się on za realizacją 
tzw. idei austro-polskiej, a więc 
koncepcji odbudowy państwa 
polskiego jako autonomicznej 
części monarchii Habsburgów. 

Rozwiązanie to szeroko pro-
pagowane było w enkaenow -
skiej prasie oraz w wydawni-
ctwach, zaś skupieni w komite-
cie politycy, przede wszystkim 
Władysław Leopold Jaworski, 
pełniący od listopada 1914 r. 
funkcję prezesa, prowadzili ro-
zmowy z ugrupowaniami z Kró-
lestwa Polskiego oraz próbowa-
li podejmować zakulisowe ne-
gocjacje z władzami Austro-Wę-
gier. 

W tym samym czasie zwią-
zek z samymi Legionami uległ 
rozluźnieniu, choć do końca 
funkcjonowania komitetu (tj. 
do przełomu lat 1917 i 1918) 
w jego strukturach działały or-
gany, które zajmowały się uzu-
pełnianiem ekwipunku oraz 
niesieniem pomocy dla cho-
rych, rannych oraz zwolnio-
nych ze służby legionistów. 
W centrum zainteresowania 
krakowskiego Komitetu znaj-
dowała się jednak polityka. 
Sprawa ta zasługuję na osobne 
omówienie, dlatego też nie bę-
dziemy jej w tym momencie 
poświęcać większej uwagi. 
Dość powiedzieć, że Komitet 

zasadniczo poniósł porażkę, 
przynajmniej, jeśli chodzi o re-
alizację swojego głównego ce-
lu – budowy habsburskiej Pol-
ski. 

Począwszy od lata 1915 r. 
NKN znalazł się też na kolizyj-
nym kursie z Józefem Piłsud-
skim oraz jego zwolennikami, 
którzy ostrożną i lojalistyczną 
politykę Komitetu uważali 
za absolutnie bezcelową. Do-
wódca pierwszej brygady oraz 
jego współpracownicy, choć bez 
wątpienia korzystali z efektów 
działalności NKN, nie szczędzi-
li pod jego adresem oskarżeń 
o kierowanie się najniższymi 
pobudkami i koniunkturali-
zmem. W warstwie ideologicz-
nej i emocjonalnej drogi NKN 
oraz większości legionistów zu-
pełnie się zatem rozeszły. Kon-
flikt ten zadecydował też o tym, 
iż w odrodzonej Rzeczpospoli-
tej, w której narracje o wydarze-
niach pierwszej wojny świato-
wej kształtowali w znacznej 
mierze stronnicy Piłsudskiego, 
Naczelny Komitet Narodowy 
nie posiadał raczej dobrej pra-
sy. 

Niepodległość  
zrodzona z pracy 
Wszystko to spowodowało, że 
rola Naczelnego Komitetu Na-
rodowego w dziejach sprawy 
polskiej pozostaje niedocenio-
na. Warto przypomnieć, że Le-
giony Polskie stanowiły nie tyl-
ko wyraz patriotycznego zapa-

łu grupy młodych ochotników, 
ale również efekt pracy setek, 
jeśli nie tysięcy cywilnych dzia-
łaczy. 

W samych tylko najważniej-
szych urzędach NKN pracowa-
ło na stałe około 480 osób (da-
ne z 1916 r.), a kolejnych kilka-
set udzielało się w 32 powiato-
wych Radach Narodowych 
oraz 60 oddziałach Ligii Kobiet. 
Liczba osób bezpośrednio lub 
pośrednio zaangażowanych 
w rozmaite przedsięwzięcia 
NKN musi być liczona w tysią-
cach. W samych tylko kursach 
dla legionowych pielęgniarek 
i sanitariuszy, organizowanych 
w sierpniu i wrześniu 1914 r. 
przez Departament Wojskowy 
NKN, udział wzięło około 2,5 
tysiąca uczestników. Skali tego 
zaangażowania nie można ani 
pomijać, ani lekceważyć. 

Możemy też pójść o krok da-
lej i pokusić się o stwierdzenie, 
iż organizacja ta pod wieloma 
względami miała charakter qu-
asi-rządowy. W ciągu kilkuna-
stu godzin od jej powstania po-
wołano do życia całą sieć – od-
powiadających za rozmaite za-
dania – departamentów, agend, 
instytucji, oddziałów tereno-
wych. To one wzięły na siebie 
odpowiedzialność za jedno 
konkretne zadanie: wystawie-
nie pierwszego od kilkudziesię-
ciu lat wojska polskiego. NKN 
uruchomił w ten oto sposób 
procesy o charakterze wyraźnie 
państwotwórczym.  

O tym, że w sierpniu 1914 r. 
doszło do jakiegoś przeło-
mu przekonani byli zresz-
tą współcześni. To właśnie 
wtedy Władysław Leopold 
Jaworski, profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskie-
go oraz przyszły prezes 
NKN, wypowiedział słowa: 
„Sprawa polska stoi tak 
świetnie, że dziś płakałem 
jak dziecko”. 

Należy przy tym podkreślić, 
że w działalności NKN nie cho-
dziło tylko o konkretne doko-
nania, czy też liczby. Tworzył 
on instytucjonalne ramy, 
w których możliwe było zaan-
gażowanie tysięcy osób, także 
na poziomie lokalnym. Tylko 
niektórzy w pełni identyfiko-
wali się z linią polityczną Komi-
tetu, ale dzięki jego istnieniu 
mogli oni współtworzyć wiele 
wartościowych przedsięwzięć, 
które w czasach wojennego za-
gubienia ożywiały polskie spo-
łeczeństwo oraz dawały impuls 
do dalszych działań. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że w okre-
sie pierwszej wojny światowej 
NKN w bardzo konkretny spo-
sób współtworzył proces budo-
wania nowego państwa oraz 
społeczeństwa.

MATEUSZ DROZDOWSKI 
 

Dzieje sprawy polskiej 
w okresie I wojny świato-
wej kojarzą się w znacz-

nej mierze z historią Legionów 
Polskich, potocznie zwanych też 
Legionami Piłsudskiego. Stano-
wiły one być może najważniej-
szy mit założycielski II Rzeczpo-
spolitej, zaś ich losy opisane zo-
stały w setkach, jeśli nie tysią-
cach rozmaitych prac oraz dzieł 
literackich. 

Rzadko wychodzą one jed-
nak poza opisy czynów mło-
dych ochotników, zresztą naj-
częściej Legiony funkcjonują je-
dynie jako wątek biografii Józe-
fa Piłsudskiego. Niewiele się 
mówi, jakie było polityczne oraz 
społeczne tło tych wydarzeń, 
a także kto i w jakich okolicznoś-
ciach oddziały te wymyślił i zor-
ganizował? W jaki wreszcie spo-
sób polskie społeczeństwo zre-
alizowało zadanie samodzielne-
go wystawienia pełnowartoś-
ciowej, gotowej do walki forma-
cji, będącej namiastką wojska 
narodowego? Zrozumienie hi-
storii Legionów Polskich nie jest 
jednak możliwe bez zauważenia 
roli Naczelnego Komitetu Naro-
dowego – organizacji, która 
przez trzy lata (1914-1917) zwią-
zana była z Legionami w sposób 
wręcz organiczny. Obie te struk-
tury powołano do życia jedno-
cześnie (16 sierpnia 1914 r.) 
i od początku stanowić miały 
funkcjonalną całość. 

Jak powstały  
Legiony Polskie? 
Mówiąc o Legionach Polskich 
zauważmy, że nie chodzi tutaj 
o utworzone przez Józefa Pił-
sudskiego oddziały strzelców, 
które począwszy od 6 sierpnia 
1914 r. przekraczały granicę 
Królestwa Polskiego i próbo-
wały wywołać tam antyrosyj-
skie powstanie. 

Legiony to formacje regular-
ne, powstałe w sposób legalny, 
a więc za wiedzą i zgodą władz 
Austro-Węgier, które wchodziły 
w skład sił zbrojnych monarchii, 
choć równocześnie posiadały 
wiele atrybutów wojska narodo-
wego, np. własne dowództwo, 
polską komendę, czy też osob-
ne mundury. Tak rozumiane Le-
giony Polskie były sprzeczne 
z zamierzeniami Józefa Piłsud-
skiego. Jego intencje były bo-
wiem zupełnie inne – chodziło 
o samodzielną akcję insurekcyj-
ną, realizowaną w luźnej tylko 
współpracy z siłami zbrojnymi 
naddunajskiej monarchii. 

12 sierpnia 1914 r. strzelcy 
wkroczyli do Kielc i już kilka go-
dzin po zajęciu miasta Piłsud-
ski otrzymał od rezydenta aus -
tro-węgierskiego wywiadu sta-

nowczy rozkaz udania się 
na poważną rozmowę. W cza-
sie tego spotkania przedstawio-
no mu drastyczne ultimatum: 
dostał 24 godziny na złożenie 
dowództwa oraz likwidację od-
działów strzeleckich. 

Skąd tak ostre postawienie 
sprawy? Otóż habsburscy woj-
skowi pierwotnie wyobrażali 
sobie, że zezwalają na działania 
dywersyjne o czysto militar-
nym charakterze. Tymczasem 
Piłsudski ogłosił powstanie fik-
cyjnego Rządu Narodowego, 
po czym zaczął organizować 
powstańczą administrację (tzw. 
komisariaty wojskowe). Praw-
dopodobnie sądził, że Austria-
cy przymkną na tę akcję oko. 

Otóż okazało się, że było ina-
czej. Kiedy szef wywiadu Aus -
tro-Węgier (płk Oskar Hranilo -
vić) zobaczył raport o działa-

niach Piłsudskiego nakazał na-
tychmiastową likwidację całe-
go przedsięwzięcia. Dla komen-
danta dyktat ten oznaczał kata-
strofę – wszystko wskazywało 
na to, że jego kilkuletnie przy-
gotowania spełzną na niczym. 

W tym momencie na scenę 
wkroczyli polscy politycy iden-
tyfikujący się z orientacją pro-
habsburską, przede wszystkim 
krakowscy konserwatyści oraz 
demokraci. Ich przedstawiciele, 
konkretnie zaś Juliusz Leo – pre-
zydent miasta Krakowa, a zara-
zem prezes Koła Polskiego w au-
striackiej Radzie Państwa, a tak-
że Leon Biliński, wspólny Mini-
ster Skarbu Austro-Węgier, prze-
prowadzili w Wiedniu szereg ne-
gocjacji, których celem było ra-
towanie oddziałów strzeleckich 
poprzez przekształcenie ich 
w autonomiczne, polskie jed-

nostki, funkcjonujące w ramach 
sił zbrojnych Austro-Węgier. 

Z pomocą przyszedł im Wła-
dysław Sikorski, współpracow-
nik Józefa Piłsudskiego. Posia-
dając informację o spodziewa-
nej likwidacji jednostek strzele-
ckich zaproponował sztabowi 
generalnemu utworzenie z nich 
polskiego korpusu ochotnicze-
go. Formacja posiadać miała sa-
modzielną organizację, a zwłasz-
cza polską komendę, język służ-
bowy, własne sztandary oraz 
mundury. Zadanie zorganizo-
wania i wyposażania tych od-
działów powierzone zostało cy-
wilnej organizacji politycznej. 

Prawdopodobnie ustalenia te 
posiadały decydujący wpływ 
na zgodę Austriaków – powsta-
jące Legiony nie stanowiły już 
dla nich formacji nieprzewidy-
walnej – grupy idealistów o dość 

wątpliwej lojalności w stosunku 
do państwa Habsburgów. Odpo-
wiedzialność za nie brali znani 
w Wiedniu działacze oraz mężo-
wie stanu. 

Szansa wydawała się nie-
zwykła i należało z niej skorzy-
stać opierając cały projekt 
o możliwe najszersze porozu-
mienie. 15 i 16 sierpnia 1914 r. 
doszło w Krakowie do spotka-
nia przedstawicieli różnych, 
często ostro ze sobą rywalizują-
cych ugrupowań politycznych. 
Szczególne znaczenie posiadał 
kompromis, jaki wypracowany 
został pomiędzy stronnictwa-
mi zrzeszonymi w Komisji 
Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych (KSSN) 
oraz pozostającym pod wpły-
wem Narodowej Demokracji 
Centralnym Komitetem Naro-
dowym. W efekcie zdecydowa-
no o powołaniu zupełnie nowej 
organizacji politycznej, Naczel-
nego Komitetu Narodowego 
(NKN), który stanowić miał 
„najwyższą instancję w zakre-
sie wojskowej, skarbowej i po-
litycznej organizacji zbrojnych 
sił polskich”. Na jego czele sta-
nął Juliusz Leo. 

Po pierwsze:  
pieniądze i organizacja 
Podstawowym celem istnienia 
Naczelnego Komitetu Narodo-
wego było zatem tworzenie 
oraz wspieranie Legionów Pol-
skich. Do zadań komitetu nale-
żał przede wszystkim werbu-
nek, szkolenie oraz ogólne wy-
ekwipowanie żołnierza. Rząd 
austriacki obejmował oddziały 
na swój koszt dopiero z chwilą 
utworzenia jednostek taktycz-
nych, a więc wtedy, gdy były już 
gotowe do walki i złożyły przy-
sięgę na wierność cesarzowi. 

Po raz pierwszy od wielu lat 
nie tylko politycy, ale de facto 
całe polskie społeczeństwo Ga-
licji stanęło przed nie lada zada-
niem organizacyjnym i logi-
stycznym. Niektóre oddziały 
przejęto wprawdzie w spadku 
po jednostkach strzeleckich Jó-
zefa Piłsudskiego. Z nich utwo-
rzono niebawem pierwszy pułk 
Legionów. Pozostałe trzeba by-
ło jednak tworzyć od podstaw. 

Pierwszym zadaniem, z któ-
rym musieli się zmierzyć dzia-
łacze NKN stanowiło szybkie 
zebranie środków finansowych. 
Apel o wsparcie skierowano 
do całego społeczeństwa Gali-
cji. W odpowiedzi Rada Miejska 
Krakowa zadeklarowała prze-
kazanie ogromnej kwoty 1 mi-
liona koron. Hojnie sypnęły gro-
szem również inne miasta, 
w tym najwięcej Tarnów, Pod-
górze oraz Rzeszów. Poważne 
kwoty pochodziły z datków 
prywatnych. Co ciekawe, naj-

Ulotka Naczelnego Komitetu Narodowego z 1915 r.

Kompromis między politykami z tak różnych orientacji ideowych, jak konserwatyści i socjaliści, był jednym z wielkich sukcesów NKN
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GDY TRACILIŚMY NIEPODLE-
GŁOŚĆ, niestrudzenie o nią walczy-
liśmy – nie tylko zbrojnie. Potrafili-
śmy także prowadzić skuteczne 
działania polityczne. Naczelny Ko-
mitet Narodowy, na którego czele 
stanął prezydent Krakowa Juliusz 
Leo, był politycznym organem 
zwierzchnim nad Legionami. Łączył 
insurekcyjne dążenia skupionych 
wokół Józefa Piłsudskiego irreden-
tystów z ideą współpracy z monar-
chią habsburską – charakterystycz-
ną dla krakowskich konserwaty-
stów. Był swoistym złotym środ-
kiem, kolejnym w polskich dziejach 
przykładem, że w chwili, gdy ważą 
się nasze losy, potrafimy wznieść się 
ponad dzielące nas poglądy, solidar-
nie współdziałać, stawiając Sprawę 
Polską ponad ideowymi animozjami. 
Paradoksem historii pozostaje fakt, 
że szczególnie mocno pamiętamy 
o czynie zbrojnym, a mniejsze zain-
teresowanie wzbudzają działania 
cywilne, które umożliwiały prowa-
dzenie walki. Większość Polaków 
wie, czym było Powstanie Stycznio-
we – kojarząc je z walką z rosyjskim 
zaborcą – ale już niewielu pamięta 
o działającym wówczas w konspira-
cji Rządzie Narodowym. Powszech-
nie odwołujemy się do idei i dzieła 
Armii Krajowej, ale już cywilne 
struktury Polskiego Państwa Po-
dziemnego wydają się nas mniej fa-
scynować. Zachowując wszelkie 
proporcje, Naczelny Komitet Naro-
dowy uznać możemy za namiastkę 
polskiej władzy wykonawczej. Cy-
wilny organ zapewniający zaplecze 
finansowe, umożliwiający pobór re-
krutów i organizowanie polskich Le-
gionów. Przypominamy więc feno-
men polityczny, bez którego czyn 
legionowy nie mógłby zaistnieć. 
dr hab. Filip Musiał, prof. AIK 
dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

N A C Z E L N Y  K O M I T E T  N A R O D O W Y

Oddział w Krakowie

ZANIM NASTAŁA  
WOLNOŚĆ 

Bezpłatny dodatek Oddziału IPN w Krakowie 
do „Dziennika Polskiego” 

z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Redagują: 
Wojciech Frazik, Michał Wenklar,  

Maciej Zakrzewski
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WOJCIECH PADUCHOWSKI 
 

Naczelny Komitet Naro-
dowy (NKN) utworzono 
16 sierpnia 1914 r. w sie-

dzibie krakowskiego magistra-
tu. Powstał dzięki kompromiso-
wi zawartemu pomiędzy poli-
tycznymi reprezentantami róż-
nych kierunków polityczno-ide-
owych funkcjonujących w au-
tonomicznej Galicji – jedynej 
polskiej dzielnicy, gdzie od lat 
60. XIX w. mogło się rozwijać 
swobodnie życie narodowe Po-
laków. 

Najważniejszą zasługą NKN 
było utworzenie i utrzymywa-
nie polskiej siły zbrojnej w po-
staci Legionów. Komitet był 
jednak organizacją niezwykle 
rozbudowaną, sięgającą swoim 
działaniem również poza gra-
nice monarchii austro-węgier-
skiej, m.in. do USA. Kierowni-
ctwo NKN-u stanowiło zale-
dwie 40-55 osób, lecz zaanga-
żowanych było tysiące. 

 Radosna chwila  
Główny rys Komitetowi nada-
wali konserwatyści. W jego 
skład weszli jednak też czoło-
wi polscy politycy z różnych 
opcji, w tym posłowie do Rady 
Państwa we Wiedniu jak i Sej-
mu Krajowego we Lwowie. 
W komitecie były reprezento-
wane (od 29 kwietnia 1916 r.) 
następujące partie, stronnictwa 
czy grupy: Polska Partia Socja-
listyczna, Polskie Stronnictwo 
Postępowe, Polskie Stronni-
ctwo Ludowe „Piast”, Polska 
Organizacja Narodowa, Stron-
nictwo Społeczno-Narodowe, 
Polskie Stronnictwo Demokra-
tyczne, konserwatyści krakow-
scy i tzw. „podolacy. 

Z tych grup wywodzili się 
wybitni działacze polityczni, 
jak: m.in.: Jędrzej Moraczewski, 
Ignacy Daszyński, Wincenty 
Witos, Konstanty Srokowski, 
Zdzisław Tarnowski, Tadeusz 
Starzewski, Włodzimierz God -
lewski czy Juliusz Leo, który zo-
stał pierwszym prezesem Ko-
mitetu. 

Utworzenie NKN i Legionów 
Polskich prasa galicyjska powi-
tała z uznaniem. „Dziennik Pol-
ski” pisał, że „jesteśmy świad-
kami radosnej chwili powstania 
jednego rządu narodowego”. 
„Kurier Lwowski” zapewniał, że 
„społeczeństwo polskie czeka 
rozkazów NKN, gdyż wie dzi-
siaj, kogo ma słuchać”. W po-
dobnym tonie wypowiadał się 
socjalistyczny „Naprzód” oraz 
nawet narodowo-demokratycz-
ne „Słowo Polskie”. 

NKN składał się początko-
wo z dwóch sekcji – Zachodniej 
z siedzibą w Krakowie oraz 
Wschodniej we Lwowie. Łącz-
ność z rządem cesarskim za-
pewniał Komisariat Wiedeń-
ski. Początkowo w każdej Sek-
cji utworzono po trzy departa-

menty, w późniejszym czasie 
było ich cztery: wojskowy, or-
ganizacyjny, skarbowy oraz 
opieki. Komitet miał być naj-
wyższą instancją narodową 
w zakresie politycznym, woj-
skowym i skarbowym. Sekcja 
Wschodnia działała bardzo 
krótko w związku z zajęciem 
Lwowa przez Rosję. Dlate-
go  cały ciężar organizacji 
przejął Komitet Zachodni.  

Od 1 października 1915 r. 
struktura organizacyjna 
NKN wyglądała następu-
jąco. Prezes NKN stał 
na czele Plenum, które 
stanowiło zgromadzenie 
wszystkich członków i po-
dejmowało najważniejsze 
decyzje. Bezpośrednio pod-
legała mu Komisja Wyko-
nawcza, która zbierała się 
średnio raz w miesiącu. To ona 
mogła podejmować decyzje po-
lityczne. W sposób formalny na-
leżeli do niej prezes, szefowie 
departamentów, sekretarze ge-
neralni oraz po jednym przed-
stawicielu czterech najważniej-
szych stronnictw czyli konser-
watystów, demokratów, socjali-
stów i ludowców. Łącznie było 
to dziesięć osób – choć faktycz-
nie skład był zmienny. Komisji 
Wykonawczej podlegał bezpo-
średnio Wydział Komisji Wyko-
nawczej. W jego skład wchodził 
prezes, sekretarze oraz szefowie 
departamentów. Przeważnie 
zbierał się codziennie, aby oma-
wiać bieżące sprawy. Mógł ko-
ordynować również pracę de-
partamentów. 

 Kluczowe departamenty  
Departamenty składały comie-
sięczne sprawozdania Komisji 
Wykonawczej. Wśród nich klu-

czową 
rolę odgry-
wał Departament 
Wojskowy, którym kierował 
jeden z architektów Legionów, 
ppłk Władysław Sikorski. De-
partament ten zajmował się 
głównie werbunkiem do Legio-
nów i ich wyekwipowaniem. 
W jego skład wchodziło wiele 
instytucji, które miały służyć 
w przyszłości tworzeniu armii 
polskiej. Zajmował się też po-
mocą dla legionistów i ich ro-
dzin z Królestwa. W Departa-
mencie zaangażowane były 164 
osoby. 

Departament Organizacyjny 
mieścił się w Krakowie przy ul. 
Gołębiej 20 (również tu miały 
siedzibę dwa pozostałe). Prze-

wodniczył mu 
dr Józef Sare. Departament 

ten nadzorował powiatowe Ko-
mitety Narodowe, których 
w marcu 1916 r. było aż 69. Zaj-
mował się działalnością spo-
łeczno-polityczną i humanitar-
ną. Bardzo ważną rolę spełnia-
ły regionalne struktury Komi-
tetu we wschodniej Galicji, 
gdzie stanowiły często jedyne 
polskie organizacje na danym 
terenie.  

Departament Skarbowy, 
którego szefem był Tadeusz 
Starzewski, zajmował się cen-
tralnym gromadzeniem fun-
duszy, ale nie tylko. Pracowa-
ło w nim około 50 osób. W je-

go skład wchodziło: Biuro 
Skarbowe, Oddziały kontroli, 
Komisja Kontrolująca oddzia-
ły w Wiedniu, Biuro zasiłkowe, 
Centralne Biuro Wydawnictw 
i w końcu redakcja „Kalenda-
rza Legionisty”. W terenie fun-

dusze na działalność Naczel-
nego Komitetu Narodowe-

go ściągały Miejskie i Po-
wiatowe Komitety Naro-
dowe na początku w po-
staci tzw. podatku naro-
dowego, a następnie 
darowizn. 

Dla przykładu może-
my wymienić, że Lwów 
zadeklarował 1 500 000 
koron, Kraków 1 mln, 

miasto Podgórze 50 tys. 
rodzina Sataleckich 60 

tys., Polskie Stronnictwo 
Ludowe 50 tys., baron Jan 

Goetz Okocimski 50 tys., ba-
ron Jan Konop ka 20 tys. Bez 
tych pieniędzy, bez ofiarności 
społeczeństwa polskiego – rów-
nież i tych drobnych ofiaro-
dawców – nie byłoby Legionów 
Polskich.  

Departament Opieki utwo-
rzony został 18 marca 1916 r. Je-
go szefem był dr Jan Hupka. 
Zajmował się on dystrybucją 
pomocy finansowej i material-
nej dla legionistów i ich rodzin. 
Koordynował też działalność 
instytucji pomocowych, które 
luźno były związane z Naczel-
nym Komitetem Narodowym. 
Był to np. Naczelny Komitet 
Opieki w Wiedniu, Komitet 
Opieki nad Jeńcami Wojenny-
mi, Komitet Opieki nad Dzieć-
mi Ewakuowanymi, Dom 
Opieki nad byłymi legionista-
mi w Wiedniu, czy Komitet 
Opieki nad Internowanymi 
i Zwolnionymi Legionistami. 

Nowoczesna propaganda  
oraz dyplomacja 
Obok tych struktur funkcjono-
wał Sekretariat Generalny, 
na którego czele stali Konstan-
ty Srokowski oraz dr Michał 
Sokolnicki. Jego zadaniem by-
ło koordynowanie codziennej 
pracy organizacji. Przede 
wszystkim prowadził politykę 
zagraniczną oraz propagando-
wą razem z Biurem Prasowym 
Departamentu Wojskowego. 
Przygotowywał analizy i ra-
porty mające charakter poli-
tyczny. Przedstawiciele NKN 
wyjeżdżali z misjami do róż-
nych krajów w tym do Nie-
miec, Turcji, Bułgarii, Szwajca-
rii, Holandii oraz USA. 

Osobną strukturę NKN stano-
wiły organy pomocnicze, które 
podlegały Komisji Wykonaw-
czej. Były to: Wiedeński Komisa-
riat NKN, Wiedeńskie Biuro Pra-
sowe, Delegacja NKN we Lwo-
wie, Oddział krakowski NKN, 
Delegacja NKN w Królestwie 
Polskim, Biuro Prac Ekonomicz-
nych, Instytut popierania nauk 
ekonomiczno-administracyj-
nych, Komisja Agrarna, Komisja 
Prawna, Komisja Polityczna. 

Naczelny Komitet Narodo-
wy był ogromną strukturą an-
gażującą tysiące Polaków 
w sprawę narodową. Nie oby-
wało się w nim bez sporów 
i tarć, forsowania różnych kon-
cepcji działania i rozwoju. Jed-
nak fakt stworzenia takiej in-
stytucji w czasie niezwykle 
trudnym, bo w okresie wojny, 
świadczył o możliwości samo-
stanowienia narodu polskiego. 
Ostatnie posiedzenie Rady Wy-
konawczej Naczelnego Komi-
tetu Narodowego odbyło się 
1 listopada 1919 r.

Komisariat Wiedeński Naczelnego Komitetu Narodowego

N A C Z E L N Y  K O M I T E T  N A R O D O W Y
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Dochód z Kolumny Legionów wyniósł około 120 tys. koron, z tarcz legionowych około 34 tys. koron. Część z tych 
pieniędzy została przeznaczona na budowę Domu im. Marszałka Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach

N A C Z E L N Y  K O M I T E T  N A R O D O W Y

ANNA CZOCHER 
 

Walczące u boku armii 
austro-węgierskiej 
Legiony Polskie dzie-

liły z nią ciężary toczącej się 
wojny. Już w pierwszym roku 
działań militarnych zaistniała 
paląca potrzeba niesienia po-
mocy poszkodowanym legio-
nistom i ich rodzinom. 

 „Wyolbrzymiały groźny 
cień wielkiej tragedyi pada dziś 
na dusze wszystkich. (…) I dla-
tego żołnierz-inwalida z prote-
zą budzi dziś więcej współczu-
cia, aniżeli kaleka w czasach 
pokojowych. Dlatego kirem za-
kwefione wdowy i małych sie-
rót bezmowna biedna dola, 
staje się dziś właśnie bardziej 
wymowną i żywiej aniżeli kie-
dykolwiek odczutą. A w ślad 
za tem rodzi się pospólny ma-
sowy odruch w kierunku po-
mocy i ulgi dla wszystkich 
tych, co z pomiędzy nieszczę-
śliwych najnieszczęśliwsi” – 
zanotował Mieczysław Opa-
łek, członek Naczelnego Komi-
tetu Narodowego. 

Sprawujący wówczas opie-
kę nad Legionami Polskimi Na-
czelny Komitet Narodowy do-
strzegał narastające potrzeby, 
a z uwagi na ograniczone środ-
ki finansowe postanowił odwo-
łać się do ofiarności społeczeń-
stwa. W przededniu pierwszej 
rocznicy powstania Komitetu 
i Legionów narodził się pomysł 
ufundowania tzw. Kolumny 
Legionów, do której każdy oby-
watel mógł wbić gwóźdź, wpła-
ciwszy wcześniej odpowiednią 
kwotę na fundusz legionistów-
inwalidów oraz wdów i sierot 
po poległych legionistach. 

Austriacki pierwowzór  
Myśl, aby w ten nietypowy 
sposób zbierać pieniądze, na-
rodziła się w Wiedniu, wobec 
spotęgowanej klęskami armii 
austro-węgierskiej liczby ofiar 
wojny. Odwołano się do legen-
dy związanej z tzw. pniem 
w żelazie (Stock im Eisen). 

Głosiła ona, że pewien cze-
ladnik ślusarski wszedł w zmo-
wę z diabłem i przy jego pomo-
cy opasał pień drzewa żelazną 
obręczą zamykaną na kłódkę, 
której nikt nie mógł otworzyć. 
Za pomoc sił nieczystych chło-
piec zapłacił duszą, a cech ślu-
sarzy wiedeńskich nakazał każ-
demu ze swoich członków, by 
przy wyjeździe z miasta wbijał 
gwóźdź do owego drzewa i od-
mawiał modlitwę za nieszczęś-
nika (pień można dziś zobaczyć 

w centrum Wiednia przy Stock-
- im-Eisen-Platz). Austriacy 
prowadzili akcję propagującą 
zbiórkę pieniędzy również 
na ziemiach polskich. Pomysł 
wspierania legionów wpisy-
wał się w nią formalnie, przy-
bierając jednocześnie narodo-
wy, polski charakter. 

Krakowska kolumna  
Pomysł ufundowania kolum-
ny w Krakowie poddał Witold 
Ost rowski, członek NKN i kra-
kowskiej rady miejskiej. Szyb-
ko zyskano poparcie zarówno 
władz miejskich jak i Komite-
tu. Utworzono społeczny Ko-
mitet Kolumny Legionów 
z Ost rowskim jako przewod-
niczącym. 

Kolumnę odsłonięto 16 sierp-
nia 1915 r. Na przebieg uroczy-
stości zasadniczy wpływ miał 
stosunek władz wiedeńskich 
do sprawy polskiej – zezwolo-
no jedynie na mszę św. i odsło-
nięcie kolumny, bez mów i wy-
stępów publicznych. Przed pa-
wilonem mieszczącym kolum-
nę zebrali się licznie przedsta-
wiciele władz miejskich, Aka-
demii Umiejętności, Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, ducho-
wieństwa, członkowie NKN, 
w tym liczne grono pań z Ligi 
Kobiet, delegaci krakowskich 
cechów, przedstawiciele in-
nych miast, weterani 1863 r., le-
gioniści. Odsłonięciu towarzy-
szył odegrany przez hejnalistę 
z wieży mariackiej hymn „Bo-
że coś Polskę” oraz śpiew kan-
taty „Kolumna” skomponowa-
nej przez Bolesława Walew-
skiego. Pierwszy gwóźdź wbił 
prezes NKN Władysław L. Ja-
worski, drugi legionista ppor. 
Franciszek Mioduszewski, 
trzeci Fryderyk Zoll starszy, 
przedstawiciel Akademii Umie-
jętności. 

Kolumna została ustawiona 
naprzeciwko kościoła Maria-
ckiego, w specjalnie przygoto-
wanym polowym pawilonie. 
Ponieważ od początku zakłada-
no, że stać będzie na Rynku je-
dynie na czas prowadzenia 
zbiórki pieniędzy (decyzję o jej 
demontażu podjęto 15 paź-
dziernika 1917 r.), usytuowano 
ją na drewnianym, ogrodzo-
nym z trzech stron podeście, 
osłoniętym baldachimem i kur-
tynami. Podstawę kolumny sta-
nowił czworoboczny cokół oz-
dobiony herbami Krakowa 
i trzech jego dzielnic – Kleparza, 
Kazimierza i Podgórza. Trzon 
kolumny opasywała wstęga 
z napisem „Legiony Polskie”. 

Wieńczył ją orzeł legionowy 
wykuty w metalu siedzący 
na kuli ziemskiej. Ofiarodawcy 
kupowali gwoździe, które wbi-
jano w jej trzon. 

Gwoździe były różne – pro-
ste, żelazne po koronie za sztu-
kę oraz tzw. gwoździe honoro-
we, ozdobne, na których ofia-
rodawca mógł wygrawerować 
swoje nazwisko. Za gwoździe 
honorowe wymagano datku 
o wartości co najmniej 50 ko-
ron, ale niektórzy fundatorzy 
ofiarowali znacznie większe su-
my. Na przykład prezydent Ju-
liusz Leo w imieniu miasta Kra-
kowa podarował tysiąc koron, 
a Książęco-Biskupi Komitet Po-
mocy dla Dotkniętych Klęską 

Wojny powołany przez metro-
politę Adama Sapiehę ofiaro-
wał niemal 5 tysięcy. Datki te 
trafiały na specjalny fundusz. 
Był to oryginalny zamysł twór-
ców Kolumny Legionów, aby 
świadczona pomoc nie była je-
dynie doraźna, ale stanowiła 
zaczątek większej fundacji. 

Tarcze chroniące  
przed niedolą 
Ofiarność społeczności kra-
kowskiej dała asumpt, by akcję 
wspierającą doświadczonych 
wojną legionistów i ich rodzi-
ny przenieść również do in-
nych miejscowości. 

Zdawano sobie jednak spra-
wę, że fundowanie kolumn 

w mniejszych i mniej zasob-
nych miastach byłoby zbyt du-
żym obciążeniem dla lokalnych 
społeczności. Rozwiązaniem 
stały się tarcze – symbolizujące 
tę samą ideę, ale mniejsze i osz-
czędniejsze w formie. 

Naczelny Komitet Narodo-
wy wystosował odezwę wzy-
wającą miasta Galicji do fun-
dowania tarcz. Komitet Ko-
lumny Legionów szybko prze-
kształcił się w Komitet Kolum-
ny i Tarcz Legionów. Pieczę 
nad akcją sprawował Departa-
ment Organizacyjny NKN, któ-
ry przesłał wytyczne odnośnie 
technicznej strony tarcz. Każ-
da z nich powinna była zawie-
rać orła legionowego, herb 

i nazwę miejscowości, która ją 
ufundowała oraz płaską po-
wierzchnię na wbicie gwoździ. 
Projekt każdej tarczy musiał 
być zatwierdzony przez komi-
sję artystyczną powołaną przez 
Komitet. Oferowano także po-
moc w zakresie projektów, 
a nawet wykonania tarcz, 
z czego ochoczo skorzystały 
miejscowości, gdzie brakowa-
ło lokalnych twórców mogą-
cych sprostać stawianym wy-
maganiom. 

Idea fundowania tarcz le-
gionowych spotkała się z sze-
rokim odzewem. W okresie 
1915-1917 powstało ich 79, 
większość w pierwszym roku 
akcji. Natomiast na wzniesie-
nie własnych kolumn zdecy-
dowały się Lwów, Stanisła-
wów i Drohobycz. Wystawie-
niu tarcz w miejscach publicz-
nych towarzyszyły lokalne 
uroczystości o charakterze pa-
triotycznym. 

Losy funduszu  
Dochód z Kolumny Legionów 
wyniósł około 120 tys. koron, 
z tarcz legionowych około 34 
tys. koron. Zgodnie z regulami-
nem akcji pieniądze ze sprzeda-
ży gwoździ miały być lokowa-
ne w miejscowych kasach osz-
czędności, a po zakończeniu 
zbiórki odsyłane do Departa-
mentu Organizacyjnego NKN. 
Również zapełnione gwoździa-
mi tarcze miały zostać odesła-
ne do Krakowa, gdzie zamierza-
no stworzoną w ten sposób ko-
lekcję przekazać w przyszłości 
Muzeum Narodowemu na Wa-
welu.  

Podstawowy fundusz ko-
lumny i tarcz legionowych, wy-
noszący 100 tysięcy koron, po-
został do końca Wielkiej Woj-
ny nienaruszony. Na bieżące 
wsparcie przeznaczono pozo-
stałe środki, zwłaszcza odsetki 
od oszczędności. W niepodle-
głej Polsce Komitet pod prze-
wodnictwem Ostrowskiego ze-
brał się w 1934 r. i zdecydował, 
że pieniądze zostaną przezna-
czone na budowę Domu im. 
Marszałka Piłsudskiego w Ole-
andrach. Natomiast niektóre 
kolumny i tarcze zostały zapre-
zentowane na otwartej 6 sierp-
nia 1934 r. rocznicowej wysta-
wie poświęconej Legionom 
Polskim w salach Muzeum Na-
rodowego w Sukiennicach. Kil-
kanaście zachowanych do dziś 
tarcz oraz detale z kolumn 
znajdują się w zbiorach Muze-
um Historycznego Miasta Kra-
kowa.

KOLUMNY I TARCZE LEGIONOWE

Kolumna Legionów na krakowskim rynku
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raz bardziej podporządkowa-
nego mu Wiednia.  

W Kijowie od wiosny 1917 r. 
działa Ukraińska Centralna Ra-
da (UCR), która opowiada się 
za autonomią w ramach Rosji. 
Dopiero po przewrocie bolsze-
wickim w Rosji UCR (w listopa-
dzie tego roku) ogłasza pow-
stanie niezależnej, choć wciąż 
z Rosją sfederowanej, Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej – URL. 
Bolszewicy nie przejmują się 
tym nadmiernie. W grudniu 
proklamują sowiecką Ukrainę 
i rozpoczynają marsz na Kijów. 

Dopiero wtedy, w styczniu 
1918 r., Ukraińska Republika 
Ludowa ogłasza pełną niepod-
ległość, zachowując przy tym 
sojusznicze miejsce w obozie 
Ententy. Jednak bolszewików 
nie jest w stanie powstrzymać: 
8 lutego 1918 r. traci Kijów. Wy-
pierani na zachód potrzebują 
militarnego wsparcia.  

Stąd szybko podejmują ne-
gocjacje pokojowe z Niemcami 
i Austrią. Dla nich Ukraina to 
żyzne ziem, które mogą być 
ogromnym spichlerzem rów-
nież dla państw sąsiednich. 
W zamian za pomoc wojskową 
Ukraińcy deklarują dostawy 
żywności dla głodującej lud-
ności państw centralnych: ma-
ją dostarczyć milion ton zboża 
i 50 tysięcy ton mięsa. To było 
to, czego wówczas najbardziej 
potrzebowali władcy z Berlina 
i Wiednia. Już 9 lutego 1918 r. 
podpisano w Brześciu traktat 
pokojowy pomiędzy Niemca-
mi i Austro-Węgrami a URL. 
Ukraińcom nie żałowano ziem 
zdobytych na Rosji: Polacy 
zeszli na dalszy plan. 

Czwarty rozbiór  
Habsburgowie, zachowując 
oczywiście Galicję dla siebie, 
lekką ręką oddawali Ukraińcom 
nie tylko cały Wołyń, lecz tak-
że Chełmszczyznę i Zamość. 
Tylko dodatkowo Austria zobo-
wiązała się do ustanowienia we 
wschodniej Galicji autonomicz-
nego, ukraińskiego kraju ko-
ronnego.  

Treść tych porozumień jest 
dla Polaków olbrzymim szo-
kiem. Przez całe polskie ziemie 
przetaczają się fale protestów 
i demonstracji. „Nie sięgamy 
po cudze, ale od frymarki naszą 
ojcowizną obcym wara! – pisa-
no w odezwach PSL. Oto pru-
skie i austriackie polityki poro-
zumiały się w Brześciu z Ukra-
iną i chcą kupić nadzieję poko-
ju dla swych wygłodniałych 
państw za cenę szmatu polskiej 
ziemi. (…) Prowadzą granicę 
swoją aż pod Lublin, gdzie na-
wet carskie sługi, wydzielając 
Chełmszczyznę, nie sięgały. 
(…) Nie pozwolimy wziąć na-
szych braci z tych powiatów 
w nową niewolę” – dodawano 
piętnując zarówno „fałszywą 
politykę Austrii”, jak i „zdradli-
wą chciwość Ukrainy”. 

W miastach i miejscowoś-
ciach dochodzi do zamieszek 
i walk z siłami porządkowymi. 

Odbywały się wielka antyau-
striackie demonstracje. Na przy-
kład w Nowym Targu w marcu 
1918 r.: doszło do starć ulicz-
nych i krwawej walki z przysła-
nymi oddziałami wojska. 

„Rozbito i rozkradziono ma-
gazyny żywnościowe. Nie po-
mogły żadne tłumaczenia osób 
poważnych. Lud szalał i mścił 
się za wszystko. Poważni ucie-
kali przed gradem kamieni 
i przed rozszalałym tłumem. 
Aż przybyłe wojsko, szarżując, 
rozproszyło tłum. Byli zabici 
i dużo pobitych” – wspominał 
góral z pobliskiej wioski. 

Największe rozruchy anty-
austriackie są w Krakowie i we 
Lwowie. Również tam Niemcy 
strzelają do tłumu. Są zabici. 
W Warszawie demonstranci 
wybijają szyby w przedstawi-
cielstwach Berlina i Wiednia. 
Manifestacje rozpędza szarża 
pułku ułanów pruskich.  

Do dymisji podaje się powo-
łany przez Radę Regencyjną 
premier Jan Kucharzewski. 
W specjalnym oświadczeniu 
pisze, że „wobec zawartego 
przez obydwa mocarstwa środ-
kowo-europejskie z Ukrainą 
pokoju, pociągającego za sobą 

nowy rozbiór Polski, uznajemy 
dłuższe pozostawanie na na-
szych stanowiskach za niepo-
dobieństwo”. Bez żadnych 
dwuznaczności dodawał: „Us -
tąpienie Rządu Polskiego sta-
nowi protest przeciwko pog-
wałceniu praw Narodu Polskie-
go przez traktat brzesko-litew-
ski, w szczególności przeciw 
upokorzeniu, zadanemu Rzą-
dowi polskiemu, który został 
pozbawiony możliwości wzię-
cia w obronę interesów Polski 
przy zawarciu tego traktatu”. 
Dymisję składa także gen. Sta-
nisław Szeptycki i inni Polacy, 
którzy masowo rezygnują 
z urzędów. Gromadnie zwraca-
ją cesarzowi ordery. 

W oficjalnych enuncjacjach 
Austriacy znowu są określani 
po prostu jako zaborcy. Posło-
wie polscy w Wiedniu wpraw-
dzie doprowadzą wkrótce 
do dymisji premiera i ministra 
spraw zagranicznych Austro-
Węgier oraz do wymuszenia 
korekt trakatowych zapisów 
o granicach z Ukrainą, ale cza-
su nie cofną. Dla wszystkich 
staje się oczywiste: idea związ-
ku Polski z Austrią została zep-
chnięta do grobu.  

Epigoni  
kompromisu 
Rada Regencyjna ma świado-
mość powagi sytuacji. W kon-
fiskowanym przez władze 
okupacyjne oświadczeniu z 13 
lutego pisze: „Wykrojono ka-
wał polskiej ziemi i oddano go 
Ukraińcom. Powtórzono bez-
prawie rządu carskiego, przy-
wrócono twór nacjonalistów 
rosyjskich (z 1912 r.), nieistnie-
jącą już gubernię Chełmską, 
i to powiększono, potęgując 
tym czynem wyrządzoną pol-
skiemu Narodowi krzywdę. 
(…) Nie zapytano tej ludności, 
do jakiego państwa chce nale-
żeć, jednym pociągnięciem 
pióra postanowiono o jej losie. 
I tak zasada wolności i samoo-
kreślenia ludów, prawo stano-
wienia o sobie, tylokrotnie i tak 
uroczyście wygłaszane przez 
dyplomatów niemieckich i au-
striackich, zostały w stosunku 
do Polski pogwałcone. Odjęto 
przez to właściwe znaczenie 
decyzjom monarszym, obiet-
nicom przyjaźni. (…)”. Regen-
ci także nazywają traktat „no-
wym rozbiorem”, odmawiając 
mu swego uznania i piętnując 
jako „akt przemocy”. 

Jednakowoż mają poczucie 
ciężkiego obowiązku, jako jedy-
ne przedstawicielstwo narodo-
we funkcjonujące – przypom-
nijmy raz jeszcze – przy wciąż 
zwycięskich mocarstwach cen-
tralnych. Stąd z ciężkim sercem 
wzywają żołnierzy polskich mi-
mo wszystko do dalszej walki 
i wytrwałości na posterunkach. 
15 lutego 1918 r. piszą trzej re-
genci m.in. do podkomendnych 
Józefa Hallera. „W ciężkiej go-
dzinie, którą nasz Naród prze-
żywa, zwracamy się do was, ofi-
cerowie i żołnierze Wojsk Pol-
skich, z patriotycznym naka-
zem, byście w tej tak poważnej 
chwili w służbie dla Ojczyzny 
z hartem i spokojem wytrwali”. 

Takie apele z trudem trafia-
ją do przekonania nawet poje-
dynczym żołnierzom rozpro-
szonym po jednostkach stricte 
austriackich. „W demonstracji 
antyaustriackiej wziął udział ca-
ły Czortków – notował Stani-
sław Grodziski – ja niestety jako 
oficer (austriacki) w mundurze 
nie mogłem iść (…) ale też gdzie 
mogłem pracowałem dla swo-
ich, dla polski, sabotując wszel-
kie zarządzenia skierowane 
przeciw Polsce i Polakom”. 

Gorycz zdrady  
Austriacy i Niemcy, idąc na po-
rozumienia z Ukraińcami, do-
skonale rozumieli, że reakcja 
żołnierzy Polskiego Korpusu Po-
siłkowego, w którym znalazły 
się pozostałości Legionów, mo-
że być problematyczna. Naucze-
ni doświadczeniami z lat ubie-
głych zawczasu zadbali, aby pol-
skie oddziały nie były na pierw-
szej linii frontu. Przenieśli pol-
skie jednostki na głębokie zaple-
cze, do odwodów 7 armii, roz-
praszając je po różnych miejsco-
wościach w rejonie Czernio -
wiec, a nawet dalej – w Stryju. 

Obawy się potwierdziły. Wia-
domość o traktacie rzeczywiś-
cie poraziła żołnierzy, stając się 
zarzewiem buntu. Na 13 lutego 
zwołano naradę oficerów. Obra-
dy były burzliwe – decyzje jed-
noznaczne: wojsko zaprotestu-
je zbrojnie przechodząc na ro-
syjską stronę frontu w celu po-
łączenia z jednostkami I Korpu-
su Polskiego gen. Józefa Dow -
bór-Muśnickiego. Wszyscy czu-
ją się zdradzeni przez Austria-
ków i zwolnieni z obowiązku 
wierności cesarzom.  

Dramatyzm tej decyzji trud-
no przecenić. Oznacza ona ko-
nieczność zbrojnego przedzie-
rania się przez front obsadzony 
przez Austriaków, z którymi 
przez kilka lat Polacy ramię w ra-
mię dzielili trudy wojenne. Co 
więcej atmosfera buntu szybko 
staje się widoczna dla austria-
ckiego dowództwa. Natych-
miast zarządzone zostaje pogo-
towie bojowe. W stronę oddzia-
łów polskich kierowane są dwie 
dywizje kawalerii. Czas nagli. 
Przelew krwi jest nieunikniony. 

Jeszcze 15 lutego 1918 r. gen. 
Józef Haller wydaje specjalny 
rozkaz do żołnierzy. „Cios, któ-

ry uderzył w nowopowstające 
Państwo Polskie odczuwamy 
głęboko wraz z całym Naro-
dem. Broniliśmy wschodnich 
granic zmartwychwstającej Oj-
czyzny! Pozostały nad Styrem 
gęsto rozsiane mogiły naszych 
towarzyszy broni jako kopce 
graniczne, które znaczyć mają 
wschodnią ścianę Polski – tłu-
maczy. Na tułaczce, kiedy ocze-
kiwaliśmy rozkazów od naszej 
państwowej władzy, doczekali-
śmy gromu, co padł z ręki chcą-
cych stanowić o nas – bez nas! 
(…) Serca ból ścisnął; rozwiały 
się bliskie, zdawałoby się, na-
dzieje. Lecz rozpaczy nie znosi 
żołnierz, co tylekroć śmierci pa-
trzył w oczy (…)”. 

Informując o decyzji przej-
ścia frontu apeluje: „Tym wyżej 
wznosimy nasz sztandar walki 
w myśl hasła Kościuszkowskie-
go: Jedna, Niepodległa, cała Oj-
czyzna! Tym korniej przy Niej 
staniemy! Ślubujemy, że sztan-
daru walki nie opuścimy, że bro-
ni nie złożymy, aż Naród cały, 
krzywdą haniebną zjednoczo-
ny i z uśpienia zbudzony, włas-
nymi siłami dźwignie gmach 
swego wolnego narodowego 
państwa w takiej granicy, która 
mu żyć pozwoli”. 

Bój śmiertelny  
Jako miejsce przerwania fron-
tu i ataku na dotychczasowych 
towarzyszy broni wyznaczono 
rejon miejscowości Rarańcza. 

Żołnierze znają te okolice: to 
tam przez wiele miesięcy toczy-
li boje z Rosjanami w 1915 r. Ak-
cja rozpoczyna się już po zmro-
ku 15 lutego o godz. 18. Koniecz-
ne jest sforsowanie trzech linii 
frontu. Dochodzi do walk wręcz 
i na bagnety. Finalnie przebicie 
na drugą stronę udało się puł-
kom piechoty i części żołnierzy 
z taborów. W sumie na rosyjską 
stronę dociera półtora tysiąca 
żołnierzy i stu oficerów Hallera. 
Ci, którzy przedrzeć się nie zdo-
łali zostają internowani, bądź 
aresztowani. Za kraty i obozo-
we druty kolczaste w sumie tra-
fia ponad trzy i pół tysiąca żoł-
nierzy i 175 oficerów. Niektórych 
z nich sądy wojenne oskarżą 
o zbrodnię stanu.  

Tylko przyspieszenie biegu 
wydarzeń europejskich uchro-
niło ich przed plutonami egze-
kucyjnymi.  

Traktat brzeski rewolucjoni-
zował układ państwowo-poli-
tyczny w Europie Centralnej. 
Na szczęście dla Polaków jego 
postanowienia wkrótce odesz-
ły w przeszłość wraz z jego syg-
natariuszami. Ofensywa alian-
cka na zachodzie kontynentu 
w lipcu 1918 r. definitywnie 
przełamie front niemiecki i prze-
sądzi wynik wojny. Austro-Wę-
gry rozpadną się, Niemcy pod-
piszą bezwarunkową kapitula-
cję, a Ukraina przegra walkę 
o prawo do istnienia. 

Jedno jest pewne: jesienią 
1918 r. Polacy rozstawali się 
z władzą Habsburgów bez sen-
tymentu.

MACIEJ KORKUĆ 
 

Fałszywa polityka Austrii 
i zdradliwa chciwość Uk -
rainy, która głosi zasady 

wolności i praw własnych dla 
wszystkich narodów a sięga 
po cudzą ziemię – zmuszają nas 
do tego by siłą bronić naszego 
prawa, z bronią w ręku stanąć 
na straży wydzieranej nam zie-
mi” – głosiła odezwa Polskiego 
Stronnictwa Ludowego z 11 lu-
tego 1918 r. 

Przez całe polskie ziemie 
przetaczały się antyaustriackie 
demonstracje w proteście prze-
ciw podpisanemu dwa dni 
wcześniej w Brześciu Litew-
skim traktatowi z tzw. Central-
ną Radą Ukraińską. W całej Ga-
licji i Kongresówce dochodziło 
do demonstracji, protestów 
a nawet zamieszek i starć z si-
łami austriackimi. Polscy pod-
dani cesarza wypowiadali po-
słuszeństwo. Żołnierze-Polacy 
przechodzili na rosyjską stronę 
frontu. 

Gdzie wówczas podziały się 
polskie rachuby na trójczłono-
wą monarchię austro-węgier-
sko-polską, konsekwentnie 
wcześniej forsowane przez po-
lityków NKN? Gdzie nadzieje 
legionistów, którzy w 1914 r. 
do roty przysięgi, jaką składali 
na ziemi kieleckiej, samowol-
nie dodali Franciszkowi Józe-
fowi I tytuł króla Polski? Gdzie 
entuzjazm Polaków, którzy 

w akcie 5 listopada 1916 r. wi-
dzieli historyczny moment od-
budowy Polski przez dwóch 
cesarzy? 

Błędnym byłoby mniema-
nie, że wszystko to działo się 
w atmosferze klęski państw 
centralnych. Wręcz przeciwnie. 
W lutym 1918 r., mimo już wy-
raźnych symptomów kryzysu 
wywołanego przedłużającą się 
wojną, to Niemcy i Aus tro-Wę -
gry wciąż były stroną zwycię-
ską w Wielkiej Wojnie. Jeszcze 
w tym miesiącu Niemcy i Aus -
tro-Węgry zaczną na wschodzie 
niepowstrzymany marsz dale-
ko w głąb rosyjskiego impe-
rium. Zajmują Mińsk Litewski, 
Inflanty i Estonię, wchodzą 
do Kijowa i Charkowa. Wielu lu-
dzi w pierwszej połowie roku 
jest przekonanych, że to Berlin 
i Wiedeń będą decydować o po-

wojennym ładzie kontynental-
nym – a na pewno o porządku 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej. 

Zadyszka zwycięzców  
Dlaczego więc 9 lutego 1918 r. 
państwa centralne podpisały 
tak daleko idący i tak ryzykow-
ny traktat z władzami kiełku-
jącej dopiero ukraińskiej pań-
stwowości?  

Niemiecka koncepcja wojny 
w 1914 r. była oparta o plany 
„wojny błyskawicznej” (Blitz -
kriegu). Kiedy wraz z sojuszni-
kami zostali zmuszeni do wal-
ki na dwa fronty plany szybkie-
go rozstrzygnięcia i zakończe-
nia wojny spaliły na panewce. 
Przedłużająca się na kolejne la-
ta wojna pozycyjna, kosztow-
ne straty ludzkie i materiałowe 
pogłębiały w państwach cen-

tralnych kryzys gospodarczy 
i społeczny. Fronty rozciągnię-
te były na dużych połaciach 
wrogich państw Ententy, ale to 
Niemcy już w końcu 1916 r. son-
dują – jeszcze z pozycji siły – 
możliwość podjęcia negocjacji 
pokojowych.  

W 1917 r. trudności gospo-
darcze zamieniają się w coraz 
bardziej wyraziste widmo gło-
du. W tym roku do wojny 
po stronie Ententy przystępują 
Stany Zjednoczone. Próba ku-
pienia milionów polskich re-
krutów za cenę ograniczonych 
ustępstw w sprawie odbudowy 
Polski kończy się fiaskiem. Pił-
sudski – jeszcze wbrew NKN-
owi – żąda daleko idących kon-
cesji Berlina i Wiednia na rzecz 
realnej, a nie pozorowanej bu-
dowy państwa polskiego. 
Po obaleniu caratu sam liczy się 

z możliwością przejścia frontu. 
Latem 1917 r. nowy kryzys 
przysięgowy przynosi rozbro-
jenie i internowanie polskich le-
gionistów oraz uwięzienie Pił-
sudskiego w Magdeburgu. 
Przy Niemcach pozostaje tylko 
część Polaków – pod dowódz-
twem Józefa Hallera. Wierzą, że 
służą temu polskiemu króle-
stwu, które powołano do życia 
w Akcie 5 Listopada. Mają na-
dzieję na przyszłą wspaniało-
myślność niemiecko-austria-
ckich zwycięzców w sprawach 
Polski. Pomylili się. 

Ukraina zamiast Polski  
Rosyjskie rewolucje jaskrawo 
postawiły problem przyszłości 
Europy środkowo-wschodniej 
i narodów, zamieszkujących za-
chodnie obszary imperium ro-
syjskiego. W 1917 r. z nową siłą 

odżyły koncepcje rozwiązania 
austro-polskiego, któremu nie-
chętni byli niemieccy wojsko-
wi. Sprawy rozstrzygnął cesarz 
Wilhelm II, który w rocznicę 
Aktu 5 Listopada oświadczył 
jednoznacznie, że jest za przy-
łączeniem okrojonego od stro-
ny Niemiec Królestwa Polskie-
go do monarchii Habsburgów. 
Wydaje się to wytyczać przysz-
łość dla Polski. 

Jednak Niemcy są przekona-
ni, że to oni będą urządzać cały 
środek i wschód kontynentu. 
Tym bardziej, że bolszewicy 
po objęciu władzy proponują 
rokowania pokojowe. Już 
w grudniu 1917 r. zawarty zosta-
je w Brześciu Litewskim rozejm 
na froncie wschodnim. Niemcy 
chcą o wszystkim decydować. 
Już nie muszą się liczyć nad-
miernie z polskimi dążeniami. 
Zabiegi Rady Regencyjnej o do-
puszczenie do stołu negocjacji 
kontynuowanych w Brześciu są 
jednoznacznie odrzucane. 

Polacy są kłopotliwi. Coraz 
częściej mówią o niepodległoś-
ci. Inaczej Ukraińcy. Ci greko-
katoliccy z Galicji Wschodniej 
lojalnie stoją przy Austrii, licząc 
na własną autonomię narodo-
wą pod berłem Habsburgów. 
Nie zamierzają bynajmniej łą-
czyć się z prawosławnymi po-
bratymcami znad Dniepru. Dla-
tego sytuacja na Ukrainie Nad-
dnieprzańskiej zajęła odrębne 
miejsce w polityce Berlina i co- Do największych protestów antyaustriackich doszło w Krakowie i we Lwowie

Protesty uliczne w Krakowie po podpisaniu pokoju brzeskiego
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W obchodzonych z ro-
zmachem uroczy-
stościach z okazji 

100. rocznicy odzyskania nie-
podległości tworzy się rozma-
ite „panteony ojców niepodle-
głości”. Rozpoczyna się Piłsud-
skim i Dmowskim, a kończy 
zazwyczaj Korfantym. Oczy-
wiście zawsze jest to wybór 
symboliczny, nieco arbitralny. 
Można toczyć niekończące się 
spory, komu się należy bar-
dziej, kto zrobił więcej. Licyto-
wanie zasług nie jest oczywiś-
cie właściwą drogą. Jednak 
owe „listy zasłużonych” mają 
jedną wspólną cechę, a raczej 
jeden wspólny brak. Z reguły 
całkowicie pomija się rolę kra-
kowskich konserwatystów, 
którzy od pierwszych dni woj-
ny wzięli w swoje ręce ster 
spraw narodowych w Galicji. 

Naczelny Komitet Narodo-
wy, bez którego inicjatywa le-
gionowa by upadła skupiał ca-
łą panoramę ugrupowań gali-
cyjskich, ale punktem ciężkoś-
ci byli „stańczycy”. Dlatego 
przywołując w pamięci „ojców 
założycieli” warto przypom-
nieć czołowego reprezentanta 
tego środowiska, wybitnego 
prawnika, Władysława Leo-
polda Jaworskiego.  

Naukowiec i polityk  
Działalność polityczna Jawor-
skiego zdecydowanie ustępo-
wała miejsca jego zaangażowa-
niu naukowemu. Od 1884 r., 
kiedy to rozpoczął studia praw-
nicze, związał się z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim. Przez ko-
lejne lata osiągał szczeble nau-
kowej kariery, by ostatecznie 
w 1906 r. uzyskać tytuł profeso-
ra zwyczajnego. 

Jako prawnik zajmował się 
różnymi gałęziami prawa. 
W jego dorobku odnajdziemy 
wiele prac m.in. z zakresu pra-
wa cywilnego, administracyj-
nego czy konstytucyjnego. 
Oprócz tej wszechstronności 
charakteryzowała go skłon-
ność do ujmowania zagadnień 
praktycznych w perspektywie 
uprzednich założeń teoretycz-
nych. Postrzegał prawo jako 
hierarchiczną strukturę norm, 
dlatego każdy element prawa 
rozpatrywał z uwzględnie-
niem całości systemu. 

Jako polityk od samego po-
czątku związał się z krakowski-
mi konserwatystami, którzy 
w dobie autonomii stanowili 
najbardziej wpływowe środo-
wisko polityczne, ale także in-
telektualne. Był jednym z za-
łożycieli i liderów Stronnictwa 
Prawicy Narodowej. W 1911 r. 

został jednym z głównych ar-
chitektów tzw. bloku namiest-
nikowskiego czyli koalicji kon-
serwatystów z ludowcami Ja-
na Stapińskiego, która była za-
pleczem politycznym dla ów-
czesnego Namiestnika Galicji, 
Michała Bobrzyńskiego. 

Wielka Wojna  
Wybuch I wojny światowej był 
momentem, w którym Jawor-
ski wyszedł z cienia starszych 
zachowawców i zaczął odgry-
wać samodzielną rolę. Dopro-
wadził do porozumienia mają-
cych zaufanie Wiednia konser-
watystów z centrolewicową 
Komisja Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościo-
wych. 

Ten egzotyczny sojusz, 
na którego przeciwległych bie-
gunach znajdowali się ideowi 
wrogowie: socjaliści i konser-
watyści legł u podstaw pow-
stania Naczelnego Komitetu 
Narodowego instytucji umoż-
liwiającej działanie Legionów 
Polskich. 

Jaworski początkowo został 
prezesem Sekcji Zachodniej 
(krakowskiej) NKN, a w stycz-
niu 1915 r. – po dymisji Juliusza 
Leo – stanął na czele Komite-
tu. Jak pisał Szymon Rudnicki: 
„Utworzenie NKN uratowało 
Legiony Piłsudskiego od likwi-
dacji, ponieważ w przeciwnym 
wypadku groziło im rozbroje-
nie lub wcielenie do landsztur-

mu austriackiego. Jaworski 
od pierwszej chwili, popierał 
wszystkimi siłami tworzenie 
Legionów. Starał się łagodzić 
wewnętrzne konflikty, próbo-
wał – jak wiemy, bez powodze-
nia – doprowadzić do ich zjed-
noczenia. Wynikało to z jego 
przekonania, że jeżeli w chwi-
li zakończenia wojny będzie 
istnieć kilka polskich dywizji, 
okrytych chwałą wojenną, to 
niezależnie od tego, kto zwy-
cięży – będzie się musiał z tym 
faktem liczyć”. 

Trzeci człon monarchii  
W sierpniu 1914 r. mało kto wi-
dział na horyzoncie niepodle-
głość, jednak starano się – nie-
zależnie od orientacji – jak naj-
więcej ugrać na wojnie zabor-
ców. 

Przede wszystkim dążono 
do stworzenia polskiej siły 
zbrojnej, w dłuższej perspek-
tywie w oparciu o wojsko pla-
nowano rozwiązania politycz-
ne. Jaworski był konsekwen-
tnym zwolennikiem rozwiąza-
nia austro-polskiego.  „Złącze-
nie niepodzielnego Królestwa 
– pisał – z niepodzielną Galicją 
jest podstawą dążeń Polaków”. 
Oczywiście owe przyszłe Pań-
stwo Polskie, jak Węgry, wed-
le Jaworskiego miało stać się 
trzecim członem monarchii 
Habsburgów. 

Prezesura Komitetu nie by-
ła wdzięcznym zajęciem prze-

de wszystkim na wzgląd, iż 
w samym NKN i w Legionach 
działało wiele sił odśrodko-
wych, które realizowały włas-
ne cele i ambicje, a ponadto 
sam Komitet musiał uwzględ-
niać zależność wobec Wiednia. 
Jaworski w maju 1915 r. nieco 
z rozgoryczeniem pisał: „Pił-
sudskiego ubraliśmy w c.k. ka-
masze, Sokolnickiego zrobili-
śmy dyplomatą (…). Nawet 
w tej cząstce narodu, którą 
zgrupował NKN, nie ma jed-
ności. Politycznie trzymamy 
się sztucznie, ale w Legionach 
są przeróżne emulacje. Piłsud-
ski, Sikorski i Zagórski – wszy-
scy chcieliby być jedynymi wo-
dzami, dyktatorami, symbola-
mi”. Na czele Komitetu Jawor-
ski stał do kwietnia 1916 r. po-
tem ponownie został wicepre-
zesem i kierował sprawami za-
chodnimi Komitetu.  

Akt 5 listopada 1916 r.  ode-
brany był przez większość Po-
laków jako punkt zwrotny 
w drodze do niepodległości. 
Oto wprawdzie nie w pełnych 
granicach i pod kuratelą 
państw centralnych, ale powra-
cało na mapę Europy Króle-
stwo Polskie. Ta namiastka 
państwa była bezpośrednim 
osiągnięciem walk legionistów 
i pracy NKN. Jaworski w swo-
im Diariuszu 5 listopada zapi-
sał pełne satysfakcji słowa: 
„mam poczucie, że nie żyłem 
na darmo, że coś zrobiłem dla 

ojczyzny. Beze mnie i NKN nie 
dałaby się utrzymać fikcja, że 
Polska należy do Zachodu. 
Gdybyśmy uciekli do Wiednia, 
rusofilstwo byłoby wszech-
władne. Nasza mała wyspa 
przetrwała i zwyciężyła. Oto 
nasza zasługa. Stwierdzi ją hi-
storia. Zapobiegliśmy podzia-
łowi Królestwa i podziałowi 
Galicji. Nam zawdzięcza Króle-
stwo, że nie zrobiono go pro-
wincją pruską”. 

Oczywiście potem przyszły 
chwile trudniejszych wybo-
rów. Względna jedność w obo-
zie legionowym ostatecznie 
upadła po tzw. kryzysie przy-
sięgowym, a Austriacy porzu-
cili interesy Polaków na rzecz 
Ukraińców w pokoju brzeskim 
w lutym 1918 r. Był to koniec 
koncepcji austro-polskiej. 

W II Rzeczpospolitej  
Jaworski jako jeden z najważ-
niejszych architektów porozu-
mienia z Habsburgami wraz 
z nimi popadał w polityczny 
niebyt. Już w niepodległej Pol-
sce Stronnictwo Prawicy Naro-
dowej odcięło się od głównych 
liderów związanych z dawną 
orientacją w tym od Jawor-
skiego. 

W następnych latach dy-
stansował się od aktywnej 
działalności politycznej kon-
centrując się przede wszystkim 
na nauce. Był kierownikiem 
sekcji cywilnej Komisji Kody-
fikacyjnej,  aktywnie angażo-
wał się w dyskusje i polemiki 
wokół zagadnień ustrojowych. 

Profesor Jaworski pozosta-
wał najwnikliwszym kryty-
kiem konstytucji marcowej, 
wskazywał, że optymistyczne 
założenia ustrojowe nie sprzy-
jały budowaniu politycznej 
stabilności. Jego obawy speł-
niły się w maju 1926 r. kiedy 
Piłsudski dokonał zamachu 
stanu. Na łamach „Czasu” Ja-
worski ogłosił jeden ze swoich 
ważniejszych tekstów pt. „Ro-
kosz” będący krytyką działań 
Piłsudskiego z pozycji konser-
watywnych. 

Dwa lata później wydał jed-
no ze swoich najważniejszych 
dzieł „Projekt konstytucji”. 
Właśnie we właściwie zbudo-
wanym ustroju widział szansę 
na ustabilizowanie wewnętrz-
nych konfliktów osłabiających 
państwo. Wiele z jego pomy-
słów znalazło się później w kon-
stytucji z kwietnia 1935 r.  

Kiedy zmarł w 1930 r. Polska 
straciła jednego z najwybitniej-
szych prawników i człowieka, 
który położył fundamenty 
pod niepodległość. Pamięć o tej 
postaci zbladła, jednak zasługa 
w historii pozostała.

WŁADYSŁAW LEOPOLD JAWORSKI 
– ZAPOMNIANY OJCIEC NIEPODLEGŁOŚCI
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Władysław Leopold Jaworski, gdy był prezesem Naczelnego Komitetu Narodowego. 
Jego działalność polityczna zdecydowanie ustępowała miejsca zaangażowaniu naukowemu
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