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Liga Narodowa – tajna organizacja polityczna założona w roku 1893 przez Romana
Dmowskiego, Jana Ludwika Popławskiego
i Zygmunta Balickiego – w celu podniesienia
sprawy narodowej i odzyskania niepodległości – skupiała w szczytowym okresie (po 1905
roku) ponad 700 wybitnych przedstawicieli
świata nauki, kultury, ekonomii i polityki.
Była trzonem i ciałem kierowniczym największego polskiego obozu politycznego na początku XX wieku – Narodowej Demokracji.
W tej publikacji prezentujemy zawartość
wystawy plenerowej „Liga Narodowa 18931919”, uzupełniając ją o sylwetki działaczy
Ligi, którzy nie znaleźli się na wystawie.
W dużej części materiał ikonograficzny jest
prezentowany po raz pierwszy i pochodzi
ze zbiorów Fundacji Narodowej im. Romana
Dmowskiego. Koloryzacja zdjęć nadaje mu
szczególne znaczenie. Wystawa i publikacja
zostały dofinansowane ze środków Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
w ramach Funduszu Patriotycznego.

Przemysław Piasta
Prezes Fundacji Narodowej
im. Romana Dmowskiego

Wystawa „Liga Narodowa 1893-1919” na dziedzińcu
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział
Muzeum Niepodległości w Warszawie). Była tu eksponowana w październiku 2021 roku.
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Liga Narodowa (1893-1919)
Powstanie styczniowe stanowiło zasadniczy przełom w polskim myśleniu politycznym. Jego klęska, represje, które po nim
nastąpiły, cofnięcie reform ery Aleksandra
Wielopolskiego, usunięcie języka polskiego
z urzędów i dokumentów, wreszcie realizowana z samej góry polityka intensywnej
rusyfikacji doprowadziły do głębokiego
przewartościowania poglądów na kwestię
polską wśród samych Polaków.
Klęska powstania była też faktycznym
końcem wciąż żywej do tego czasu idei
I Rzeczypospolitej, jako państwa złożonego
z różnych tradycji polityczno-historycznych
i w niewielkim tylko stopniu etnicznych, żyjącego we wzajemnej symbiozie tych grup i kierującego się ideałami wolności. Polityka tego
rodzaju, na czele której stała polska szlachta
znalazła w klęsce powstania styczniowego
swój kres. Nastąpił rozbrat pomiędzy dążeniami wolnościowymi Polaków w dawnym
sensie tego słowa a niepolskimi ludami
I Rzeczypospolitej, które przestały wiązać
z polską szlachtą nadzieję na przyszłość.
Przeciwnie, zaczęły się od tak rozumianej
Polski, ale i w ogóle od polskości oddalać,
a co najistotniejsze, zarówno z własnej woli,
jak i wspomagane przez zaborcę rosyjskiego
i austriackiego, rozpoczęły budowę swojej
nowoczesnej tożsamości narodowej w opozycji do dawnej idei polskości.
Jak pokazały już wcześniejsze wydarzenia Rabacji galicyjskiej oraz autentyczna
wdzięczność polskiego chłopa z Królestwa
Kongresowego dla cara za uwłaszczenie
z 1864 r. dawny ideał szlacheckiej polskości

okazał się przestarzał y, nie przystawał
do rodzących się nowych czasów. Nienawiść
i różnice klasowe stały się poważnym problemem, któremu czoła stawić mogła tylko
nowa myśl, nowa idea. Ideał narodu szlacheckiego, choć podtrzymywany siłą inercji
aż po 1939 r. tak naprawdę również zszedł ze
sceny historii wraz z klęską powstania styczniowego. Adam Asnyk, poeta nowej epoki,
wyraził tę przemianę w swoim słynnym
wierszu „Daremne żale”:
„Daremne żale – próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!
Przeżytych kształtów żaden cud
Nie wróci do istnienia.
(…)
Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe...
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę.”
Rozdarta między zaborców Polska czekała
na nowe idee i nowych kierowników walki
politycznej. I one nadeszły pod wpływem
tragicznej klęski starych idei skrwawionych
i skompromitowanych w powstaniu. Jednak
to nie oznaczało jeszcze wejścia na właściwą
drogę Roman Dmowski tak pisał o tym po latach („Świat powojenny i polska”): „Nasza
walka z Rosją w XIX stuleciu dała liczne karty
poświęcenia i męczeństwa, zrodziła największą
poezję patriotyzmu, jaką świat widział, ale
w tej walce myśl nasza nie mężniała, nie hartowała się, nie pogłębiała; przeciwnie, wyrodniała i coraz bardziej dziecinniała, nasz stosunek
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do Rosji stawał się coraz bardziej bezmyślnym
i coraz bardziej upokarzającym.
Gdy po ostatnim, najbardziej już niedorzecznym powstaniu, w którym znów służyliśmy
za narzędzie obce, tym razem wprost za narzędzie wrogów, w psychologii narodu rozpoczął
się głęboki przełom — nie uczynił on wszakże
naszego stosunku do Rosji ani mądrzejszym,
ani bardziej godnym narodu samoistnego.
Jedni, pociągnięci otwierającymi się dla przemysłu i handlu polskiego widokami w Rosji,
rzucili hasła wyrzeczenia się wszelkiej polityki,
postanowili przestać o niej myśleć. Inni mówili
o powstaniach z uroczystą zgrozą po to, żeby
zaszczepić społeczeństwu wyrzeczenie się
myśli o własnym państwie i przygotować grunt
dla całkowitego oddania się obcym państwom
na ich usługi. Zaczęli wreszcie ukazywać się
inni, najmłodsi, będący pod urokiem Rosji
rewolucyjnej i ruchu socjalistycznego, którzy
ruszczyli się dobrowolnie, nie tylko pluli
na powstania, ale wyrażali pogardę dla całej
przeszłości polskiej, dla polskiej twórczości
we wszystkich dziedzinach, a wyznawali
fanatyczną wiarę w nową Rosję. Ci głosili
walkę, ale już nie przeciw Rosji, jeno z Rosją
przeciw... caratowi.
Ma się rozumieć, to były nowe prądy, nie
ogarniające całego narodu, tylko niewielką
część jego, jak zwykle najruchliwszą, najczynniejszą. Narodowe instynkty i narodowe
aspiracje nie zamarły. I nie były one wcale
bierne. W nowej, realniejszej atmosferze zaczęła się organizować realna walka w obronie
zagrożonej polskości i praca nad pogłębieniem
polskości w szerokich masach społeczeństwa.
Wiele jednostek, na własną rękę, bez żadnego związku z kimkolwiek, prowadziło tę
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pracę z wielkim nieraz wysiłkiem i z nie małymi
skutkami. Była to walka obronna, nie szukająca dla siebie żadnej formuły politycznej,
myślą w dziedzinie politycznej nie pracująca,
widząca w Rosji wroga, ale nie próbująca
nawet natury tego wroga i jego położenia
głębiej zrozumieć.
W miarę, jak się ta walka organizowała,
jak weszły w życie nowe pokolenia z mocniejszymi aspiracjami, rozpoczęło się szukanie
dla tych aspiracji wyrazu politycznego.
W nowych warunkach wyrosłemu, nowemu
typowi ludzi, nie wystarczało już modlenie
się do przeszłej i przyszłej Polski w kapliczce:
chcieli oni widzieć przed sobą jakąś krótszą czy
dłuższą, ale wyraźną drogę do urzeczywistnienia własnego państwa. Żeby wszakże tę drogę
zacząć widzieć, trzeba było strasznie dużo się
nauczyć, wykonać ogromną pracę myśli”.
Sytuacja sprawy polskiej pod zaborami
po powstaniu styczniowym przedstawiała się bardzo źle. Prusy, po zwycięstwie
nad Austrią (1866) i Francją (1871) przekształcił y się w Cesarstwo Niemieckie
(1871) i pod rządami kanclerza Bismarcka
(1871 - 1890) prowadzi ł y bezw zględną
politykę germanizacyjną, jak również w ramach Kulturkampfu, walkę z Kościołem,
co w dużej mierze uderzało w katolicką
ludność polską. Polityką powołanej przez
rząd Komisji Kolonizacyjnej była już nie
tylko walka z polskością, ale wręcz fizyczne
usunięcie Polaków z zabranych ziem. Rosja
cofnęła po powstaniu wszystkie ustępstwa
poczynione wcześniej, głównie za rządów
Aleksandra Wielopolskiego.
W Królestwie Kongresowym zniesiono
wszelkie pozostałe jeszcze odrębności

charakterystyczne dla tego organizmu,
wprowadzono represyjny system policyjny,
wszędzie zapanował język rosyjski, Kościół
uzależniono od państwa. Szczególnie
ostrą politykę rusyfikacyjną prowadzono za Aleksandra III w czasie pełnienia
funkcji gubernatora w Królestwie przez
Osipa Hurkę a nadzoru nad szkolnictwem
przez Aleksandra Apuchtina. Na Ziemiach
Zabranych (ziemiach zaboru rosyjskiego
nie wchodząc ych w skł ad K rólest wa
Kongresowego) zabroniono nawet używać
języka polskiego w miejscach publicznych.
Inną drogą poszła Austria, a od 1867 r.
Austro-Węgry, które zamiast prześladowań
zaczęły budować państwo wielonarodowe
pod warunkiem lojalności względem cesarza (Wiednia) i w z góry wyznaczonych
poszczególnym ziemiom granicach rozwoju
ekonomicznego, co w przypadku zaboru
austriackiego, tzw. Galicji, nie posiadającej
przemysłu, oznaczało trwałą stagnację,
a co za tym idzie, brak perspektyw dla dzielnicy jako takiej. Polityka zaborcza zrodziła
pozytywizm, pracę organiczną, zaś strach
przed dalszymi represjami, tzw. obronę bierną. W każdym z zaborów wytworzył się prąd
ugodowy, lojalistyczny wobec władzy, który
przekształcił się w politykę trójlojalizmu.
Przyszły twórca Ligi Polskiej, Zygmunt
Fortunat Miłkowski (pseudonim literacki
Teodor Tomasz Jeż) nazwie ich „adwokatami
bojaźni”, czyli ideologami ugody z zaborcami. O ile w zaborach pruskim i rosyjskim
podyktowane to było próbą ratowania
elementarnych praw i wartości narodu w sytuacji ostrych represji, o tyle w zaborze austriackim, przy zapewnionej tam względnej

wolności politycznej, prowadziło do autentycznego zagrożenia dla żywiołu polskiego
stania się świadomą częścią wieloetnicznej
monarchii habsburskiej. Wg Miłkowskiego
„Austria coraz łaskawiej i gruntowniej rujnuje Polskę ekonomicznie i intelektualnie”.
Ekonomicznie, gdyż traktuje Galicję jako
rezerwuar tanich surowców naturalnych
i rynek zbytu dla towarów z innych części
monarchii, zaś intelektualnie, gdyż tamtejszych Polaków „przerabia na wiernych
poddanych”.

Geneza przewrotu umysłowego
– Liga Polska
Wobec kr yzysu programu pozytywistycznego i niebezpieczeństwa trwałego
podziału narodu według lojalności wobec
zaborców oraz w sytuacji świadomości,
że kolejne powstanie – i na skutek własnej
słabości, i na skutek zejścia sprawy polskiej
z europejskiej wokandy – jest mrzonką,
równolegle, na emigracji i pod zaborami
pojawiły się nowe prądy polityczne. Jednym
z nich był socjalizm, idea, która przyszła
z Zachodu, i która znalazła poparcie w Rosji,
w środowiskach opozycyjnych wobec caratu.
Jej głównymi założeniami były walka klas,
walka o emancypację klas nieposiadających
czyli proletariatu miejskiego i ubogiego
chłopstwa, których realizację widziano nie
tylko poprzez głoszenie idei, strajki i rozruchy, ale i zamachy terrorystyczne i dążenie
do przewrotu politycznego (rewolucji).
W Polsce idee socjalistyczne znalazł y
swój wyraz zarówno w ujęciu klasowym
i internacjonalistycznym, jaki i w tzw.
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niepodległościowym, gdzie postulaty socjalistyczne połączono z tradycyjną ideologią
powstańczą. Obok tego nurtu narodził
się nurt upodmiotowienia ludu polskiego,
uświadomienia go, nadania mu tożsamości,
wreszcie, wysunięcia go na czoło narodu.
Także i tutaj można wyróżnić dwa podstawowe ujęcia tego nurtu – klasowy, który zaowocował powstaniem ruchu ludowego oraz
narodowy, zmierzający do upowszechnienia
polskiej świadomości narodowej i stworzenie jednego narodu bez klas i bez różnic
geograficznych wywołanych zaborczym
podziałem. W ten sposób narodziła się idea
wszechpolska. Ale zanim doszło do wykrystalizowania się jej zasad i programu,
powstał ku temu – na emigracji i na ziemiach
polskich – grunt.
W styczniu 1887 r. w Paryżu, w edycji
Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa ukazała
się broszura „Rzecz o obronie czynnej
i Skarbie Narodowym”. Autor ukrywał się
pod inicjałami ZFM. Wiedziano, że chodzi
o płk Zygmunta Fortunata Miłkowskiego
(1824-1915), weterana powstania styczniowego, działacza niepodległościowego i powieściopisarza. W broszurze tej Miłkowski
opowiadał się za obroną czynną w opozycji
do biernej, za którą uważał ugodowość
wobec zaborców, która – jego zdaniem – nie
przynosiła żadnych rezultatów. Zaborcy nie
poprzestali na wykreśleniu Polski z mapy, ale
pragną również fizycznie zniszczyć polskość,
przerobić Polaków na Prusaków, Rosjan
i Austriaków. Wynika to z umiłowania idei
wolności przez Polaków, która to idea jest
obca i nienawistna zaborcom. Czym jest
zatem obrona czynna wg Miłkowskiego/
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Jeża? Czy oznacza kolejne ofiarne i straceńcze powstanie? Nie, obrona czynna
„nie polega na powstaniu, ale nakazuje nie
odżegnywać się od onego i mieć je na widoku.
Chodzi o powstanie nie „romantyczne”, ale
racjonalne, zastosowane do szans przewidywać się dających i przysposabiane na wzór
i podobieństwo tego, jak sztab główny pruski
sposobi się do możliwych i przypuszczalnych
wypadków, zarysowujących się na politycznym
horyzoncie Europy”.
W sierpniu 1887 r. wąska grupa działaczy
emigracyjnych zawiązała w Szwajcarii,
na zamku Hilfikon, nową organizację,
której celem było odzyskanie przez Polskę
niepodległości – Ligę Polską. Obecni byli:
płk Zygmunt Miłkowski, Ludwik Michalski
(Matyasek) (1836-1888), były powstaniec,
inżynier, który na Jawie dorobił się dużego
majątku, osiadł w Szwajcarii i tu zakupił nieruchomości wraz z wspomnianym zamkiem,
wspomagał finansowo Muzeum Polskie
w Rapperswilu, polskie czasopisma emigracyjne i Skarb Narodowy, inż. Maksymilian
Hertel (1844-1921) i przybyły z kraju kustosz
Ossolineum, prof. Aleksander Hirszberg
(1847-1907). Po trzydniowych naradach
na zamku postanowiono utworzyć Ligę
Polską i jej pierwszą władzę – Centralizację,
w skład której weszli Miłkowski, Michalski
i Hertel.
Zadaniami Ligi Polskiej określonymi w statucie z 15 grudnia 1887 r. napisanym przez
Miłkowskiego było m.in.:
• przysposobienie i skupienie wszystkich
sił narodowych celem odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych na podstawie federacyjnej

i z uwzględnieniem różnic narodowościowych, nie spuszczając z oka i tych części
Rzeczypospolitej, co wcześniej od niej
odpadły;
• postawić sprawę polską powoli i oględnie
na stanowisku sprawy europejskiej, wpajając w ogół przekonanie, że sami postarać
się musimy o wyrobienie sobie tyle sił
i znaczenia, ażeby państwa europejskie
zniewolić do liczenia się z nami;
• obmyśleć i przygotować wszystkie środki
do czynnego wystąpienia narodowego
w stosownej chwili;
• wzmacniać żywio ł polski i bronić go
od wpływów obcych i prześladowań rządowych, zwłaszcza w częściach najbardziej
zagrożonych.
Na prze łomie lipca i sierpnia 1888 r.
w Genewie odbył się pierwszy zjazd Ligi
z udziałem przedstawicieli trzech zaborów. Wówczas przyjęto nową ustawę Ligi,
napisaną przez Zygmunta Balickiego (18581916) na podstawie projektu Jana Ludwika
Popławskiego (1854-1908). Ze względów
bezpieczeństwa usunięto z niej bezpośrednie
wskazanie niepodległości jako celu organizacji. Niepodległość była nadal głównym
celem organizacji, ale nie była wyrażona
expressis verbis. Kolejne zjazdy odbyły się
w 1889 r. w Quarville pod Paryżem i w 1890 r.
w Paryżu. W 1891 r. w Zurychu zamiast
zjazdu odbył się uroczysty obchód stulecia
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uchwalono
wówczas ustawę dla Skarbu Narodowego
i powołano Komisję Nadzorczą, której skład
ustalono dopiero w roku następnym. Były to
ostatnie przejawy działalności emigracyjnej
Ligi Polskiej.

Liga Polska w kraju i jej
przekształcenie w Ligę Narodową
Kiedy w Szwajcarii zakładano Ligę Polską,
w kraju, w zaborze rosyjskim coraz silniej
dochodziły do głosu siły, które odrzucały
internacjonalistyczne idee socjalistyczne
oraz postawę ugodową, charakteryzujące się
patriotyzmem i nowoczesnym spojrzeniem
na zagadnienie narodu. Co do zasady, byli to
ludzie młodzi. Trzeba zaznaczyć, że podziały
w tamtym czasie były wciąż nieostro określone przez co do jednej organizacji mogli
należeć ludzie, którzy w późniejszym okresie
wykrystalizowanych obozów politycznych
stali się zawziętymi wrogami. Niezwykle
istotną rolę w przeniesieniu Ligi Polskiej
na grunt Polski odegrali wspomniani Jan
Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Ten
pierwszy już w latach 70-tych XIX wieku
(1877-78) brał wraz z Adamem Szymańskim
(1852-1916) udział w konspiracji pod nazwą
Związku Synów Ojczyzny.
W efekcie rozbicia organizacji jej przywódcy trafili do więzień i na zesłanie. Popławski
siedział rok w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej, po czym został skazany na osiem lat zesłania. Udało mu się powrócić do Warszawy
już jednak w 1882 r. Balicki od czasu studiów
zaangażowany był w ruch socjalistyczny.
W związku z tym był aresztowany i miał proces we Lwowie. Unikając wydania Rosji udał
się na emigrację do Szwajcarii, gdzie dzięki
kontaktom z masonerią uzyskał obywatelstwo i możliwość kontynuowania nauki.
Zetknąwszy się z Miłkowskim nie tylko zweryfikował swoje dotychczasowe poglądy, ale
również podjął się roli emisariusza. W tej roli
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przybył do Warszawy w listopadzie 1886 r.
z zadaniem założenia pośród młodzieży
studenckiej nowej organizacji. Stało się to
na zjeździe w Krakowie w dn. 14-18 stycznia
1887 r. Organizacja przyjęła nazwę Związek
Młodzieży Polskiej i stała się później znana
jako „Zet”. Organizacja była eklektyczna
ideowo skupiając na początku zarówno „socjalistów” niechętnych hasłom narodowym,
„socjalistów” łączących idee sprawiedliwości
społecznej z patriotyzmem, jak i „narodowcy”. Wkrótce członkiem „Zetu” i niedługo
jego liderem zost a ł Roman Dmowsk i
(1864-1939), student biologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Związek miał wewnętrznie
strukturę trzystopniową – koledzy – towarzysze – bracia, z tym że stopień niższy
nie wiedział o istnieniu wyższego. Na czele
stała Centralizacja wybierana spośród kół
braterskich.
Od wiosny 1888 r. zaczął w „Zecie”
narastać problem członkostwa młodzieży
starszej, która opuszczała uniwersytety
albo z nimi luźno związana. Byli to głównie
to ludzie kończący studia, eksterni a także
relegowani ze studiów. 25 listopada 1888 r.
na zjeździe warszawskiego „Zetu” podjęto
decyzję o założeniu tajnego stowarzyszenia
„Łączność”. Stowarzyszenie podporządkowało się Lidze Polskiej już podczas zjazdu
tejże w Quarville (1889). Organizacja skupiała
się na praktycznej pracy w celu uświadomienia ludu. W tym celu zakładano Koła Oświaty
Ludowej, zaś członkowie „Łączności” rozpoczynając swoje na ogół pierwsze prace w życiu mieli kierować się nie tylko pragnieniem
zdobycia posady dającej utrzymanie, ale
zwłaszcza pozwalającej wywierać wpływ
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na lokalną społeczność i jej życie, takich
jak lekarza wiejskiego, sekretarza sądów
gminnych, adwokatów małomiasteczkowych, pisarzy gminnych, czy nauczycieli wiejskich. Do władz stowarzyszenia weszli ludzie
znani z „Zetu”, ale też należący jednocześnie
do Ligi Polskiej, jak Popławski, Potocki,
Józef Hłasko, Aleksander Więckowski,
Bolesław Hirszfeld, czy działacze lokalni,
jak Antoni Troczewski, Jan Harusewicz,
Zbigniew Paderewski, Bolesław Jakimiak
i inni. „Łączność” wydała w latach 1892-95
12 broszur w serii „Z dzisiejszej doby”,
których autorami byli Dmowski, Balicki
Popławski, Potocki, Stanisław Krzemiński
i Bolesław Lutomski.
O początkowym braku jednoznacznych
kr yteriów rozróżniających rodzące się
ruchy polityczne świadczy fakt, że sam
Balicki aż do 1892 r. utrzymywał kontakty
z polskimi socjalistami. Również Popławski
działał w środowisku ideowo eklektycznym,
z tym, że ze względu na wiek, nie wśród
studentów, ale w środowisku młodej inteligencji warszawskiej. Takim poligonem
doświadczalnym był z pewnością warszawski tygodnik „Głos” w swej pierwszej
wersji wychodzącej w latach 1886-1894.
Współzałożycielami byli Józef Karol Potocki
(ps. Marian Bohusz) (1854-1898) i właśnie Jan
Ludwik Popławski. Tygodnik występował
przeciwko konserwatyzmowi, programowi
pracy organicznej i ugodzie. Popławski był
kierownikiem ideowym, jednak początkowo
w czasopiśmie pisali nie tylko zwolennicy nowego prądu, ale obok narodowo myślących
zwolenników upodmiotowienia ludu, także
zwolennicy socjalizmu, jak Ludwik Krzywicki

(1859-1941), Wacław Nałkowski (1851-1911),
Zygmunt Heryng (1854-1931), czy Aleksander
Więckowski (1851-1920). Do pierwszej kategorii należeli m.in., obok Popławskiego
i Potockiego, Mieczysław Brzeziński (18581911), Józef Hłasko (1856-1934), Zygmunt
Wa s i l e w s k i (18 6 5 - 19 4 8) , W ł a d y s ł a w
Ja b ł o n ow s k i (1865 - 19 56) , St a n i s ł aw
Chełchowski (1866-1907), Edward Paszkowski
(1863-1934), czy sam Roman Dmowski.
Istotne znaczenie odgrywał również lwowski „Przegląd Społeczny” o charakterze socjalistyczno-narodowym. Założycielem jego
był Bolesław Wysłouch (1855-1937), a współpracownikami m.in. wybitny działacz socjalistyczny Bolesław Limanowski (1835-1935),
również socjalista Józef Uziębło (1854-1918)
a obok nich ludzie, którzy ideowo zmierzali
w kierunku narodowym, jak Zygmunt Balicki,
Aleksander Zawadzki (1859-1926), czy Erazm
Kobylański (1856-1918).
Najważniejszym wydarzeniem w działalności krajowej Ligi Polskiej była manifestacja
zorganizowana z okazji stulecia uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Warszawie poprzedzona wydaniem odezwy do ludności autorstwa
Dmowskiego. Była ona wielkim sukcesem,
jednak w jej rezultacie nastąpiły represje
władz carskich, które dotknęły krajowych
liderów ruchu w tym Romana Dmowskiego,
co stało się przyczynkiem do przemyślenia
przez niego metod pracy organizacyjnej
na przyszłość. Niemniej, Liga krajowa pozostawała aktywna, poza działalnością propagandową, agitatorską oraz uświadamiającą,
organizując również druga wielką manifestację w stulecie wystąpienia Jana Kilińskiego 17
kwietnia 1894 r.

Aresztowania działaczy krajowych, ich
procesy i wyroki zesłania uwidocznił y
w 1892 r. słabość emigracyjnej Ligi Polskiej,
która nie była w stanie prowadzić aktywnej
polityki, zachowywała się biernie nie wydając rozkazów i instrukcji. Liga praktycznie
nie istniała w zaborze pruskim, zaś tylko
w bardzo ograniczonym zakresie w zaborze
austriackim. Wobec tego Dmowski postanowił dokonać swego rodzaju wewnętrznego
zamachu stanu, nowego otwarcia. W lipcu
1892 r. Dmowski spotkał się w Genewie
z Zygmuntem Balickim celem naradzenia
się i opracowania projektu zasadniczych
zmian w kształcie organizacji Ligi Polskiej.
Zasadniczym założeniem tych zmian było
położenie nacisku na działalność krajową,
na przeniesienie centrali organizacji do kraju. Balicki i Dmowski opracowali nowy
statut organizacji i zmienili jej nazwę na Ligę
Narodową. Dmowski pr zedyskutowa ł
następnie nowe propozycje z Popławskim
i zwrócił się do niego, jako Komisarza Ligi
Polskiej na Królestwo Kongresowe, aby
ten zwrócił się do tajnego dla krajowców Komitetu Centralnego Ligi z prośba
o ujawnienie i odbycie wspólnej konferencji
nad proponowanymi zmianami. Ponieważ
nie uzyskano odpowiedzi przez okres
miesiąca, Dmowski postanowił zwołać
samodzielnie zebranie zapraszając na nie
członków Komitetu za pośrednictwem
Popławskiego. Zebranie odbyło się 1 kwietnia 1893 r. Przyjęto projekt ustawy-statutu
oraz inne wnioski Dmowskiego. Zmiana
obejmowała m.in.:
• zastąpienie nazwy Liga Polska nazwą Liga
Narodowa
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• Liga Narodowa miała zając się w o wiele
większym stopniu polityką bezpośrednią
i praktyczną poprzez własne działania
oraz poprzez swoich członków w specjalnych stowarzyszeniach
• stowarzyszenie „Łączność” zostało bezpośrednio wcielone do Ligi
• władza kierownicza organizacji znalazła
się w ręku Rady Tajnej, nieograniczonej
w liczbie członków i miejscu zamieszkania
• władzą wykonawczą stał się Komitet
Centralny z siedzibą w Warszawie.
Okres od 1893 r. praktycznie do 1914 r.
staje się okresem największej aktywności
Ligi Narodowej, budowy struktur organizacji,
zarówno tajnej, jak i jej jawnych wyrazów
w każdym z zaborów w zależności od rodzących się możliwości działalności oficjalnej.
W okresie tym kształtują się też podstawy
ideowe i program polityczny ruchu narodowo-demokratycznego i, co najważniejsze, zostają wprowadzone w życie poprzez działalność na forach parlamentów zaborczych itp.
W broszurze „Nasz patriotyzm” Dmowski
formułuje dwie podstawowe zasady-dogmaty ruchu. Po pierwsze, że każdy czyn
polityczny Polaka, bez względu na to, gdzie
i przeciw komu jest kierowany, musi mieć
na uwadze dobro narodu jako całości.
Po drugie, że prawdziwy patriotyzm nie
może mieć na względzie interesów jedynie
jakiejś klasy, ale dobro całego narodu. W ten
sposób Dmowski definiuje stanowisko
wszechpolskie i narodowe.
Wraz z upływem lat ulegała zmianie organizacja wewnętrzna Ligi Narodowej. W 1897
r. zlikwidowano Radę Tajną, wprowadzając
w jej miejsce coroczne zjazdy. Te z kolei
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w 1903 r. zostały zastąpione poprzez powołanie Rady Głównej, jako władzy ustawodawczej pochodzącej częściowo z wyborów.
Do Komitetu Centralnego należeli w pierwszym okresie 1893-96 Roman Dmowski, Jan
Ludwik Popławski, Zygmunt Wasilewski,
Władysław Jabłonowski, Józef Hłasko,
Wacław Męczkowski i Józef Kamiński.
W 1896 r. na zjeździe w Budapeszcie
wybrano Komitet Centralny w składzie:
Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Jan
Ludwik Popławski, Teofil Waligórski i Karol
Raczkowski. Działał on w tym składzie
aż do 1906 r.
Do Ligi Narodowej w różnym okresie czasu
należeli: Ernest Adam, Gabriela Balicka (żona
Zygmunta), Joachim Bartoszewicz, Józef
Bek (ojciec ministra Józefa Becka), Zygmunt
Berezowski, Stanisł aw Biega, Tadeusz
Bielecki, ks. Feliks Bolt, ks. Konstanty
Budkiewicz, Franciszek Bujak, Józef Buzek,
Stanisław Celichowski, Józef Chaciński,
Seweryn Czetwertyński, Stefan Dąbrowski,
Zdzisław Dębicki, Aleksander Dębski, Edward
Dubanowicz, Ludwik Dygat (dziadek pisarza
Stanisława), Władysław Folkierski, Kazimierz
Fudakowski, Stanisław Głąbiński, ks. Marceli
Godlewski, Stanisław Grabski, Władysław
Grabski, Władysław Grabski (z Kurcewa),
Jan Har usew ic z, Boles ł aw Hir sz feld,
Józef Hłasko, Władysław Jabłonowski,
Bolesław Jakimiak (ps. Mściwój Łahoda),
Wiktor Jaroński, Stanisław Jasiukowicz,
Ludwik Jaxa-Bykowski, Stanisł aw
Kasznica, Marian Kiniorski, Władysław
Konopczyński, Wojciech Korfanty, Bolesław
Koskowski, Bolesław Limanowski (czł. Ligi
Polskiej, wybitny działacz socjalistyczny),

ks. Arkadiusz Lisiecki, Bogusław Longchamps
de Berier, Jan, Józef, ks. Kazimierz, Marian
i Wincenty Lutosławscy, Antoni Marylski,
Czesław Mączyński, Czesław Meissner,
Felik s Mł ynarski, Józef Nakonieczny,
Stefan Natanson, Mieczysław Niklewicz,
Stanisław Osada, Jan Gwalbert Pawlikowski,
Michał Pawlikowski (syn. Jana Gwalberta),
Józef Petrycki, Władysław Rabski, Cyryl
Ratajski, Franciszek Rawita Gawroński,
Władysław Reymont (pisarz, noblista), Karol
Hubert Rostworowski (dramaturg), Jan
Rozwadowski, Roman Rybarski, Stanisław
Rymar, Antoni Rząd, Marian, Władysław
i Zygmunt Seyda, Aleksander Skarbek, Jan
Smulski, Wacław Sobieski (historyk), Zofia
Sokolnicka, Witold Staniszkis, Stanisław
Stroński, Adam Szelągowski, abp Józef
Teodorowicz, Włodzimierz Tetnajer (malarz),
Mieczysław Trajdos, Antoni Troczewski,
Teofil Waligórski, Leon Wasilewski (189394, późniejszy działacz PPS, ojciec Wandy),
Zygmunt Wasilewski, Bohdan Wasiutyński,
Karol Wierczak, Andrzej Wierzbicki, Bohdan
Winiarski, Wincenty Witos (1917-18, lider
ruchu ludowego), Jan Załuska, Maurycy
Zamoyski, Mariusz Zaruski (czł. Ligi Polskiej,
późniejszy działacz niepodległościowy, generał, żeglarz i alpinista), Juliusz Zdanowski,
Jerzy Zdziechowski, Stanisław Zieliński,
Aleksander Zwierzyński.
Liga skupiła się w tym okresie na budowie
struktur i wpływu nie tylko w trzech zaborach, ale także pośród Polonii. Dmowski
odbył podróż do Brazylii, gdzie obserwował
życie polskich emigrantów, Liga nawiązała
też kontakty z silną Polonią amerykańską
na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie

założyła swoje przyczółki i znalazła oddanych działaczy i zwolenników (Jan Smulski,
Stanisław Osada). Przy okazji wojny rosyjsko-japońskiej Liga wyszła za pośrednictwem
Dmowskiego i jego podróż do Japonii oraz
spotkania z przedstawicielami rządu japońskiego na arenę polityki międzynarodowej.
Politykę krajową realizował y par tie
polityczne realizujące program Ligi –
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe
w z a b o r ze a u s t r i a c k i m (19 0 4 / 19 05) ,
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
w zaborze rosyjskim (1897, legalnie 1905) oraz
Polskie Towarzystwo Demokratyczne (później Demokratyczno-Narodowe) w zaborze
niemieckim (1909/1910). Program Prowadziły
one pracę polityczną w ramach państw zaborczych, uczestnicząc w wyborach do ciał
ustawodawczych i prowadząc działalność
propagandową poprzez prasę i różne organizacje. Wymienić tu należy Towarzystwo
Oświaty Narodowej, Narodowy Związek
Robotniczy, Związek im. Jana Kilińskiego,
Polskie Związki Zawodowe, Koła Robotnicze
itp. Najważniejszym organem teoretycznym
Ligi Narodowej stał się w 1895 r. wydawany początkowo we Lwowie „Przegląd
Wszechpolski”. Powstał na bazie istniejącego wcześniej „Przeglądu Emigracyjnego”,
którego wydawca (i pierwszy wydawca
„PW”), członek Ligi Wacław Ungar, tak pisał
w pierwszym numerze z 1 stycznia 1895 r.:
„Całość tę plemienną polską, ową sumę
wszystkich dzielnic i odłamów polskich pojętą
jako jedność nazwaliśmy już dawniej Wszech
Polską; ideę zaś dążącą do kulturalnej łączności
i jedności narodowej tych części bez względu
na przynależność państwową i historyczne
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prawa – ideą wszechpolską. Idea wszechpolska
to idea na wskroś cywilizacyjna. Nie dąży ona
do zaborów lub pogromu innych narodów,
lecz wobec rozmieszczenia ludności polskiej
na różnych terytoriach, pragnie tylko swobodnego rozwoju własnej narodowości i uznaje potrzebę i możliwość zgodnego pożycia różnych
narodów obok siebie (…)”.
Dmowski rozpoczął współpracę z „Przeg ląde m Wsze ch p olsk i m” o d nu m e r u
6 z 15 marca 1895 r. (od 15 lipca przejmuje
faktycznie redagowanie pisma) w ten sposób
rozwinął myśl Ungara: „jesteśmy jednym,
niepodzielnym narodem i na miano narodu
zasługujemy więcej od niejednej zbiorowości
posiadającej odrębny, niepodległy byt państwowy. (…) My jesteśmy narodem, jednym,
niepodzielnym narodem, bo posiadamy
poczucie swej jedności, posiadamy wspólną
zbiorową świadomość, wspólną duszę narodową. (…) Tak, my jesteśmy jednym narodem, bo
nas łączy wspólne uczucie, wspólna myśl narodowa, wreszcie wspólna wola skierowana ku
jednemu narodowemu celowi, którego każdy,
choć trochę oświecony Polak jest świadomy.
(…) Zapominamy, że ten właśnie bujny rozwój
uczuć patriotycznych był zawsze najsilniejszą
naszą bronią, (…) że stanowi on najsilniejszy
węzeł, łączy nas z rodakami innych dzielnic
i przywiązujący do starej ojczyzny liczne
wychodźstwo (…), że jest on w naszym życiu
czynnikiem postępowym pierwszorzędnego
znaczenia, jak bowiem liczne przykłady tego
życia z ostatnich stu lat wskazują, zmusza on
często do zrzekania się wstecznych dążności,
dyktowanych przez egoizm osobisty i klasowy,
a natomiast popycha do działalności skierowanej ku rozszerzeniu i pogłębieniu świadomości
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narodowej i miłości ojczyzny, do oświaty ludu,
poprawy bytu materialnego klas ludowych itd.
(…) Myśl narodowa, jeżeli ma być żywotną,
nie może być oderwana od rzeczywistości,
nie może wypływać z jakiejś doktryny, ale
musi być przywiązana ściśle do istotnych,
dzisiejszych warunków życia, musi się z tym
życiem liczyć i na nim swój rozwój opierać. (…)
Myśl narodowa, jeśli ma być zdrową, nie może
się karmić fantazjami, ale czerpać pokarm
z codziennego doświadczenia”.
„Przegląd Wszechpolski” stał się ideową
trybuną ruchu narodowo-demokratycznego.
To na jego łamach Dmowski opublikował
po raz pierwszy cykl artykułów wydanych
później jako jego opus magnum – „Myśli
nowoczesnego Polaka”. Liga Narodowa
zdawała sobie sprawę z tego jak ważne
jest docieranie do ludzi różnych stanów
i na różnym poziomie wiedzy i świadomości,
nie tylko narodowej. Stąd prasa dla inteligentów, ale i „Polak” dla ludu wiejskiego.
W miarę up ł y w u lat pr as a pows t a ł a
pod auspicjami Ligi stanowiła na ówczesnym rynku prasowym prawdziwą potęgę
i to we wszystkich zaborach. Wystarczy
wymienić niektóre tytuły: „Słowo Polskie”,
„Wiek XX”, „Przegląd Narodowy”, „Gazeta
Warszawska”, „Dziennik Kijowski”, „Dziennik
Wileński”, „Kurier Poznański”, „Orędownik”,
„Ateneum Polskie”, liczne gazety lokalne itd.
Wojna rosyjsko-japońska, ustanowienie
parlamentu-Dumy w Rosji, rewolucja 1905
r., oraz analiza sytuacji międzynarodowej
i zagrożeń dla sprawy polskiej doprowadziły
do ukształtowania się tzw. orientacji rosyjskiej Ligi Narodowej. W 1908 r. Dmowski
wydał fundamentalna książkę w tej kwestii

„Niemcy, Rosja i kwestia Polska”, którą
przetłumaczono także na rosyjski, francuski,
fiński i czeski. Wobec nadchodzącej wojny
Liga Narodowa na zjazdach w Pieniakach
(1912), Berlinie (1913) i Wiedniu (1914), podjęła
rezolucje, w których wiązała sprawę polską
z wspieraniem Rosji przeciwko Niemcom
i ich sojusznikom.
W latach 1904-1914 Liga Narodowa przeżywała wzloty i upadki. Począwszy od wielkiego sukcesu, jakim było wygranie walki
o rząd dusz w latach 1904-1906, kiedy wobec
rewolucji zagrożenia kolejnym powstaniem
Liga podjęła czasami trudną, bo skierowaną
przeciwko swoim (socjalistom, wyznawcom
idei powstańczej) walkę o niedopuszczenie
do tego i o zwalczenie anarchii. Już w drugiej
połowie 1905 r. Liga uzyskała kierownicze
stanowisko w Królestwie Kongresowym.
Prawdą są słowa sprawozdania KC Ligi
dla Skarbu Narodowego za 1905 r., że „Nigdy
od początku istnienia Ligi Narodowej nie
stanęła ona wobec tak trudnych a doniosłych
zadań, nigdy tez nie dowiodła w tak oczywisty sposób, jak wielkie znaczenie dla narodu
ma posiadanie silnej organizacji. (…) Stało
się jasnym dla wszystkich, że tylko Liga i żywioły grupujące się koło niej maja poczucie
odpowiedzialności za losy całego narodu
i siłę do pokierowania jego sprawami. To dało
kierunkowi naszemu stanowisko panujące
w chwili obecnej i to zabiło moralnie stronnictwo ugodowe, z którym walka dotychczas
była głównym naszym zadaniem. Można powiedzieć, że w roku ubiegłym Liga Narodowa
weszła w okres, w którym nie tylko popycha
społeczeństwo naprzód i zmusza je do takiej
a nie innej polityki, a le prowadzi je w pracy

narodowej i w walce z wrogami, jako jego
prawowita władza moralna”.
Były też sukcesy w kolejnych wyborach
do Dumy i parlamentów państw niemieckich. Niemniej, w okresie późniejszym, mało
który ruch doznał takich strat jak właśnie
Liga. Rozejście się ze Związkiem Młodzieży
Polskiej „Zetem”, tzw. „Secesja”, tzw.
„Fronda”, grupa „Rzeczpospolitej”, odejście Narodowego Związku Robotniczego,
utrata wielu pojedynczych dzia ł aczy,
kłopoty Dmowskiego w Dumie, złożenie
mandatu w III Dumie, porażka w wyborach
do IV Dumy, niepowodzenie ruchu neosłowiańskiego, to wszystko mogło powalić
niejedną organizację. Dmowski spotykał się
z opozycją nawet pośród tych, którzy z Ligi
nie odeszli, w końcu jednak wytworzył sobie
taką pozycję, w której de facto to on osobiście decydował, co jest, a co nie jest w danym
momencie jej programem, czy partykularnym zadaniem politycznym (jak głosowanie
w Dumie za poborem rekruta czy odmowa
wspólnego frontu z rosyjskimi partiami
opozycyjnymi).
N i e j e s t o d k r yc i e m s t w i e r d ze n i e ,
że praktycznie wszystkie kłopoty Ligi miały
w tle stanowisko Dmowskiego w sprawie
rosyjskiej. Jednak Liga prowadzona przez
Dmowskiego z żelazną konsekwencją,
co do wybranej drogi, nie tylko nie rozpadła
się, ale w istocie wygrała walkę o prymat
w narodzie polskim po raz drugi na progu
I wojny światowej. Deklaracja posła Wiktora
Jarońskiego 8 sierpnia 1914 r. w Dumie,
potwierdzająca stanowisko Ligi wyrażone
przez zjazdy z lat 1912-14 było kwintesencją
i podsumowaniem drogi obranej przez
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Dmowskiego. Jednocześnie działacze galicyjscy, z Janem Gwalbertem Pawlikowskim
i Stanisławem Grabskim na czele, pomimo
toczonych wcześniej wieloletnich sporów
z Dmowskim (zwłaszcza Grabski) odnośnie
kierunku polityki polskiej, po wybuchu
wojny st anęli na w ysokości zadania.
Niepowodzenie Legionu Wschodniego, jako
siły zbrojnej budowanej po stronie AustroWęgier, to zasługa narodowców.
Kiedy Rosja po początkowych sukcesach
wycofała się z zajętego Lwowa, przywódcy endeccy z Galicji wycofali się również
na wschód, do Rosji, aby tam kontynuować
jednolity z Dmowskim kierunek polityki.
I choć popularnym stwierdzeniem jest,
że orientacja na Rosję Dmowskiego nic
nie przyniosła, w istocie, choć w samej
Rosji nie znalazł on zrozumienia, a potem
Rosja sama niejako wyeliminowała się
spośród grona sprzymierzonych i beneficjentów wojny, to jednak trzeba pamiętać,
że dopiero deklaracja republikańskiego
już rządu rosyjskiego, ks. Georgija Lwowa

z 30 marca 1917 r. uznająca prawo Polski
do niepodległości rozwiązała ręce mocarstwom zachodnim w sprawie polskiej. Nie byłoby tej deklaracji, gdyby nie wieloletnia praca Dmowskiego i Ligi Narodowej. Kluczowym
momentem dla Polski po wybuchu I wojny
światowej stało się niepowodzenie planów
powstańczych Piłsudskiego, skromna liczebność oddziałów polskich utworzonych
u boku Austro-Węgier i niewielkie znaczenie
polityczne na salonach państw centralnych
polskich zwolenników opcji niemieckiej,
otworzył y drzwi opcji reprezentowanej
przez Dmowskiego do salonów Ententy
i do realizacji celu ostatecznego, jakim
była niepodległa Polska.
Po 1918 r. formuła Ligi wyczerpała się.
Formalnie istniała ona aż do kwietnia 1928 r.,
ale po 1918 przyjęto do niej jedynie 16 członków. Warto zauważyć, że tak wybitni działacze Ligi jak Stanisław Grabski (faktycznie
lider krajowej endecji przez kilka pierwszych
lat niepodległości) kwestionowali sens istnienia tajnej organizacji w wolnym państwie.
Adam Śmiech
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Roman Dmowski (1864-1939)
W Lidze Narodowej od 1893 roku

Roman Dmowski w przededniu wybuchu wojny (1913)

Urodził się na warszawskim Kamionku
w rodzinie brukarza. Skończył studia przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim
(1891 rok). Od końca lat 80. XIX wieku zaangażował się w działalność Związku Młodzieży
Polskiej „Zet”, a w 1889 roku Ligi Polskiej.
Razem z Janem Ludwikiem Popławskim
i Zygmuntem Balickim (1858-1916) doprowadził do powstania w dniu 1 kwietnia 1893

roku Ligi Narodowej, która uniezależniła się
od Ligi Polskiej.
W latach 1895-1905, mieszkając w Galicji
(Lwów, Kraków) – Dmowski doprowadzi ł do rozbudowany Ligi Narodowej
we wszystkich trzech zaborach, formułując
jednocześnie zasady programowe i ideowe
nowego obozu politycznego – Narodowej
Demokracji. Zawarł je w swoich pracach
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„Nasz patriotyzm” (1893) i „Myśli nowoczesnego Polaka” (1903). Po 1905 roku preferował legalne środki działania i w obliczu
wojny światowej doprowadził do przyjęcia
pr zez swój obóz polityczny orientacji
antyniemieckiej.
W 1917 roku stanął na czele Komitetu
Narodowego Polskiego, który już oficjalnie
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wysunął postulat utworzenia niepodległego
państwa polskiego. Był pierwszym polskim delegatem na Konferencję Pokojową
w Paryżu, podpisał razem z Ignacym Janem
Paderewskim (1860-1941) Traktat Wersalski
(28 czerwca 1919 roku). Po powrocie do kraju nie odegrał już większej roli politycznej,
zajmując się publicystyką.

Cambridge 11 sierpnia 1916 – wręczenie Romanowi Dmowskiemu tytułu Doctora Honoris Causa

„Zamyka nasze grono dziś wychowanek
Uniwersytetu Warszawskiego, mąż w Paryżu
także kształcony, który najbardziej oddany
swojej Polsce, nie zaniechał nigdy nadziei
ojczystych, ale uznał szczególnie najwyższy
autorytet Rosjan. Jego to przede wszystkim
przykładem poruszona największa część
Polski jak najwierniejsza jest temu wielkiemu
związkowi, który z najlepszymi widokami
ludy i Rosjan, i Francuzów, i Brytyjczyków
tak między sobą, jak i z Włochami szczęśliwie połączył. Tego potrójnego węzła nie da

się rychło rozerwać. Niech przeto będzie
szczęśliwy i pomyślny ów związek, a ustanowiony dla uwolnienia nie tylko Serbów
i Belgów, ale także Europy i całego rodzaju
ludzkiego, na wieki pozostanie nienaruszony. Przedstawiam wam męża znakomitego,
związanego z senatem rosyjskim i imieniem
polskim, ROMANA DMOWSKIEGO”.
Akta Uniwersytetu w Cambridge
– 11 sierpnia 1916
(tłumaczenie z języka łacińskiego)
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7 stycznia 1939 roku (Warszawa) – pogrzeb Romana
Dmowskiego. Trumnę niosą (od lewej): Karol Wierczak
(1887-1939), w Lidze Narodowej od 1916 roku, Jan Matłachowski (1906-1989) i Jędrzej Giertych (1904-1992).
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,

Jan Ludwik Poplawski (1854-1908)
W Lidze Narodowej od 1893 roku

Urodzony w majątku Bystr zejowice
pod Lublinem w rodzinie szlacheckiej. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Za udział w spisku Adama Szymańskiego
osadzony na Cytadeli w 1878 roku i zesłany
w głąb Rosji. Od 1886 roku został publicystą
tygodnika „Głos” wstępując jednocześnie
do tajnej Ligi Polskiej, powołanej na emigracji przez Zygmunta Miłkowskiego (1824-1915).
Na początku lat 90. XIX wieku poznał
Romana Dmowskiego i związał się z nim
politycznie. W 1893 roku zaakceptował
plan przekształcenia Ligi Polskiej w Ligę

Narodową. Za udział w obchodach 100. rocznicy insurekcji warszawskiej (17 kwietnia 1894
roku) aresztowany i osadzony ponownie
na Cytadeli.
Po wyjeździe do Lwowa stał się filarem
wydawanego tam „Przeglądu Wszechpolskiego”, który w ciągu 10 lat wypracował
podstawowe zręby programu i ideologii
Narodowej Demokracji, w tym myśl zachodnią. Po powrocie do Warszawy w 1906 roku
zmarł po dwóch latach. Dmowski uznał
go za swojego ideowego przewodnika
i nauczyciela.
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,
Józef Hlasko
(1860-1934)
W Lidze Narodowej od 1893 roku

Pochodził z rodziny ziemiańskiej z guberni witebskiej.
Jeden z założycieli Ligi Narodowej. W latach 1895-1896
więzień X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (spędził
tu 11 miesięcy). Od początku XX wieku jeden z filarów „Przeglądu Wszechpolskiego” i pisma „Polak”.
Od 1910 roku publicysta „Gazety Warszawskiej”. Umarł
w Milanówku. Roman Dmowski uważał go, obok Jana
Ludwika Popławskiego i Zygmunta Balickiego, za swojego
politycznego i ideowego nauczyciela.
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Marian Lutoslawski (1871-1918)
W Lidze Narodowej przed 1905 rokiem

Portret dedykowany Romanowi Dmowskiemu
podczas wizyty w Londynie (1917).

Urodzony w Drozdowie syn Franciszka
Dionizego Lutosławskiego i Marii ze Szczygielskich. Brat Wincentego, Kazimierza,
Józefa i Jana. Oprócz Jana wszyscy byli
członkami Ligi Narodowej. Inżynier, wynalazca, w 1900 roku zbudował pierwszą w Polsce
elektrownię o mocy 250 kW napędzaną
silnikiem wysokoprężnym, która została uruchomiona przy warszawskim Hotelu Bristol.
Jeden założycieli Stowarzyszenia Techników
w Warszawie.

Działacz Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i Macierzy Szkolnej, w 1914 roku
członek Komitetu Narodowego Polskiego
popierającego antyniemiecką politykę Romana Dmowskiego, w 1915 roku wyjechał
w głąb Rosji, członek władz Zjednoczenia
Międzypartyjnego w Rosji (1917). Rozstrzelany przez bolszewików 5 września 1918 roku
razem z bratem Józefem (1881-1918).
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,
Sofía Guadalupe
Pérez Casanova
de Lutoslawski (1860-1958)

Hiszpańska poetka i dziennikarka, od 1887 roku
żona Wincentego Lutosławskiego (1863-1954). Matka
Marii (1888-1979), która wyszła za mąż za Mieczysława
Niklewicza (członek Ligi Narodowej od 1900 roku),
Izabeli (1889-1972), która wyszła za mąż za Romualda
Wolikowskiego, Haliny (1897-1989), żony Czesława
Meissnera (członek Ligi Narodowej przed 1907 rokiem).
Od początku XX wieku zaprzyjaźniona z Romanem
Dmowskim, związana blisko z Polską, gdzie ostatecznie osiedliła się na stałe w 1939 roku (Drozdowo pod
Łomżą). Po 1945 roku pozostała w Polsce, mimo że była
zwolenniczką gen. Francisco Franco. Zmarła w Poznaniu,
gdzie jest pochowana.
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Wnętrze dworku rodziny Lutosławskich w Drozdowie
k. Łomży. Zaprzyjaźniony z rodziną Lutosławskich Roman
Dmowski był tutaj częstym gościem, a od 1938 roku
mieszkał na stałe aż do śmierci. W tym czasie odwiedzali
go liczni przyjaciele i działacze Stronnictwa Narodowego.
Drozdowo stało się jednym z centrów życia politycznego
Narodowej Demokracji. Obecnie w dworku mieści się
Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich, a wkrótce
powstanie Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana
Dmowskiego.
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Maurycy Zamoyski (1871-1939)
W Lidze Narodowej od 1905 roku

Ziemianin, XV Ordynat na Zamościu.
Społecznik i polityk. Członek, wiceprezes
(1902-1907), prezes (1907-1919) komitetu
budow y pomnika Fr yder yka Chopina
w Warszawie. Był członkiem Towarzystwa
Tajnego Nauczania.
Działacz Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego (zebrania władz SDN odbywały się
m.in. w jego Pałacu Błękitnym w Warszawie),
poseł do Dumy Państwowej w 1906 roku.
W 1914 roku członek Komitetu Narodowego
Polskiego popierającego antyniemiecką
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politykę Romana Dmowskiego, od 1917
roku wiceprezes Komitetu Narodowego
Polskiego w Paryżu. Jeden z najbliższych
współpracowników Romana Dmowskiego.
Od 1915 wspierał finansowo działalność
polityczną Dmowskiego a potem Komitetu
Narodowego Polskiego.
Po odzyskaniu niepodległości poseł RP
w Paryżu. W 1922 roku kandydował na urząd
Prezydenta RP. Minister Spraw Zagranicznych (1924).

,

Wladyslaw Reymont (1867-1925)
W Lidze Narodowej przed 1914 rokiem

Pisarz, literat, laureat Nagrody Nobla
w 1924 roku. Autor powieści „Chłopi”, „Ziemia obiecana”, „Komediantka”, „Rok 1794”.
Zw iązany z t ygodnik iem „G łos”
od początku lat 90. XIX wieku, zaprzyjaźnił się z Romanem Dmowskim, z którym
podtrzymywał znajomość do końca życia.
Formalnie nie angażował się w politykę
bieżącą Ligi Narodowej i SDN, ale – jak
pisał w jednym z listów – „jestem bardziej

endecki niż wam się wydaje”. Na fali entuzjazmu wywołanego odezwą Wielkiego
księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków
17 sierpnia 1914 roku podpisał list dziękczynny do cara Mikołaja II, opowiadając się zdecydowanie po stronie polityki antyniemieckiej.
Na początku 1919 roku odwiedził Romana Dmowsk iego podczas Konferencji
Pokojowej w Paryżu.
Pod koniec życia wstąpił do PSL „Piast”.
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,

Stanislaw Kozicki (1876-1958)
W Lidze Narodowej od 1899 roku

Polityk i publicysta, ukończył studia
rolnicze w Halle uzyskując tytuł doktora,
ale zrezygnował z pracy naukowej na
Uniwersytecie Jagiellońskim na rzecz pracy społecznej, najpierw w Towarzystwie
Oświaty Narodowej, a potem w Stronnictwie
Demokratyczno-Narodowym (od 1902 roku).
Bliski wspó ł pracownik Romana
Dmowskiego, wchodził w skład Komitetu
Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu
Głównego Stronnictwa DemokratycznoNarodowego, a od 1910 objął stanowisko redaktora naczelnego „Gazety Warszawskiej”.
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W 1918 roku został członkiem Komitetu
Narodowego Polskiego w Paryżu, w czasie
Konferencji Pokojowej Dmowski powierzył mu kluczowe stanowisko Sekretarza
Generalnego Delegacji Polskiej. Był, obok
Mariana Seydy, jego najbardziej zaufanym współpracownikiem. Po powrocie
do kraju w 1920 roku był posłem, a następnie
senatorem z listy Narodowej Demokracji
i ponownie redaktorem naczelnym „Gazety
Warszawskiej” (od 1924 roku).
Zmarł po II wojnie światowej w Polanicy
Zdroju.

,

,

, (1880-1952)
Wladyslaw Konopczynski
W Lidze Narodowej od 1915 roku

Historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Polskiej Akademii Umiejętności, założyciel
i pierwszy redaktor naczelny Polskiego
S łow nik a Biog r a f ic znego. Uznawany
za najwybitniejszego badacza okresu nowożytnego, autor takich prac jak „Liberum
veto”, „Przyczyny upadku Polski”, „Dzieje
Polski nowożytnej”, „Konfederacja Barska”,
„Fryderyk Wielki a Polska”.
Do Ligi Narodowej wstąpił za namową
prof. Franciszka Bujaka, i znalazł się tam
w towarzystwie takich wybitnych postaci

świata nauki, jak Wacław Sobieski, Adam
Skałkowski, Ignacy Chrzanowski i Franciszek
Rawita-Gawroński. W 1919 był ekspertem
Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową
w P a r y żu . Je go a n a l iz y h i s t o r yc zn e
miał y wp ł yw na program ter ytorialny
zgłoszony przez Romana Dmowskiego.
W latach 1922-1927 był posłem na Sejm RP
z listy Narodowej Demokracji. Pomagał
Romanowi Dmowskiemu w redakcji jego
książki „Polityka polska i odbudowanie
państwa” (1925).

Liga Narodowa 1893-1919

35

Marian Seyda (1879-1967)
W Lidze Narodowej od 1900 roku

Polityk i publicysta z Poznania, studiował
w Berlinie i we Wrocławiu. Członek tajnej
organizacji samokształceniowej „Czerwona
Róża”, później pr zystąpi ł do Związku
Młodzieży Polskiej „Zet”, a następnie
do Ligi Narodowej w Wielkopolsce. W 1906 r.
został redaktorem naczelnym związanego z Narodową Demokracją „Kuriera
Poznańskiego”.
Po wybuchu wojny wyjechał z Niemiec
i zaangażował się w działalność najpierw
Centralnej Agencji Polskiej w Lozannie a potem Komitetu Narodowego Polskiego, gdzie
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kierował działem prasowym. W okresie
Konferencji Pokojowej w Paryżu zaufany
współpracownik Romana Dmowskiego.
W 1920 roku wrócił do Polski, był posłem
i senatorem RP z listy Narodowej Demokracji.
Autor monumentalnego dzieła „Polska
na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty”
(tom 1-2, 1927-1931).
W czasie II wojny światowej minister
w rządzie gen. Władysława Sikorskiego
i Stanisława Mikołajczyka. Zmarł na emigracji
w Buenos Aires (w 1994 roku jego prochy
przeniesiono do Poznania).

Roman Rybarski (1887-1942)
W Lidze Narodowej od 1910 roku

Roman Rybarski podczas pobytu w USA w 1920roku

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W czasie studiów (po 1906
roku) został członkiem Związku Młodzieży
Polskiej „Zet” a następnie Ligi Narodowej.
Autor licznych prac poświęconych dziejom
gospodarczym Polski oraz teorii ekonomii,
w tym m.in.: „Sprawa włościańska w Sejmie
1831”, „Wartość, kapitał i dochód”, „Przyszłość gospodarcza świata”, „Idee przewodnie gospodarstwa Polski”.
W czasie wojny światowej przebywał
w Krakowie, gdzie wydawał od 1916 roku

pismo „Rok Polski” opowiadające się
za programem prokoalicyjnym. Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego został
zaproszony przez Romana Dmowskiego
do Paryża, gdzie podczas Konferencji Pokojowej był ekspertem polskiej delegacji
ds. ekonomicznych. W latach 1919-1921
pełnił różne funkcje w kolejnych rządach
(był m.in. wiceministrem finansów). W latach 1928-1935 był przewodniczącym Klubu
Parlamentarnego Stronnictwa Narodowego.
Zginął w KL Auschwitz.
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Wincenty Witos (1874-1945)
W Lidze Narodowej od 1917 roku

Polityk ludowy z Galicji, przywódca PSL
„Piast”, trzykrotnie premier rządu RP (19201921, 1923 i 1926), więzień Brześcia.
W pierwszym okresie wojny światowej
reprezentował orientację proaustriacką,
ale z czasem, pod wpł ywem polityków
Narodowej Demokracji, z którymi współpr acowa ł w par lamencie galic y jsk im
i austriackim jeszcze przed 1914 rokiem
– przeorientował politykę PSL „Piast”
w kierunku prokoalicyjnym. Wyrazem tego
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zwrotu było przyjęcie przez Koło Polskie
w parlamencie austriackim 17 maja 1917 roku,
głosami PSL „Piast” i posłów Narodowej
Demokracji, rezolucji opowiadającej się
za pełną niepodległością Polski z dostępem
do morza. W tym też czasie Wincenty Witos
i inny polityk ludowy Włodzimierz Tetmajer
(1861-1923) zostali członkami Ligi Narodowej.
Tetmajer na początku 1919 roku zostanie
członkiem Komitetu Narodowego Polskiego
w Paryżu.

4 października 1918 roku – Maurycy hr. Zamoyski wręcza
gen. Józefowi Hallerowi nominację na Wodza Naczelnego
Wszystkich Wojsk Polskich. Za nim stoją od prawej dwaj
inni członkowie Ligi Narodowej – Stanisław Kozicki
(członek LN od 1899) i Stanisław Grabski (członek LN
od 1906).
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Część Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową
w Paryżu:. Stoją od lewej: Henryk Tennenbaum, dr Roman
Rybarski (członek LN od 1910), Bolesław Bator (członek
LN ze Lwowa od 1905), Bohdan Winiarski (prof. prawa,
członek LN od 1914), Gustaw Szura (Śląsk Cieszyński, członek LN przed 1914), Jan Rozwadowski (ziemianin, członek
LN od 1905). Siedzą od lewej: Leon Łubieński, Władysław
Grabski (członek LN od 1905), Roman Dmowski (członek
LN od 1893), Joachim Bartoszewicz (członek LN od 1906),
prof. Jan Czekanowski (prof. antropolog ze Lwowa, członek LN od 1916).
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Juliusz Zdanowski (1874-1937)
W Lidze Narodowej od 1905 roku

Fot. NAC

Ziemianin. Współorganizował przed 1914 rokiem na
terenie guberni kieleckiej działalność ruchu narodowodemokratycznego. Odegrał ważną rolę polityczną w latach
1918-1926, pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego
Związku Ludowo-Narodowego, senator RP (1922-1927).
Stronnik polityki Stanisława Grabskiego. Autor „Dziennika”, jednego z najbardziej znaczących przekazów źródłowych dotyczących okresu II Rzeczypospolitej.
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Gabriela Balicka (1867-1962)
W Lidze Narodowej od 1893 roku

Żona Zygmunta Balickiego (1854-1916).
Ukończył a biologię na Uniwersy tecie
w Genewie, obronił a pracę doktorską
pt. „Contribution a l’étude anatomique
et systématique du genre Ir is et des
genres voisins” (1893). Porzuciła dobrze
rozwijającą się karierę naukową dla pracy
społecznej i politycznej. W latach 1919-1935
była nieprzerwanie posłanką na sejm RP
z listy Narodowej Demokracji. Aktywnie
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działała w Narodowej Organizacji Kobiet.
Była jedną z 21 członkiń Ligi Narodowej.
Była jedną z pierwszych posłanek na Sejm
upominającą się o prawa kobiet, współpr acując w tej spr awie z posł ankami
Polskiej Partii Socjalistycznej. Po 1945 roku
podtrzymywała kontakt z żyjącymi jeszcze działaczami Narodowej Demokracji,
w tym z Andrzejem Wierzbickim (1887-1961)
i Maria Lutosławską.

Jerzy Zdziechowski (1880-1975)
W Lidze Narodowej od 1916 roku

Wybitny ekonomista. W latach 1925-1926 minister
skarbu, w tym w ostatnim gabinecie Wincentego Witosa
(10-14 maja 1926). W nocy z 30 września na 1 października
1926 został brutalnie pobity we własnym mieszkaniu przez
bojówkę złożoną ze zwolenników Józefa Piłsudskiego.
Po 1939 roku na emigracji, powrócił do kraju po 1956 roku.
Jest pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
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Stanislaw Rymar (1886-1965)
W Lidze Narodowej od 1910 roku

Pisarz, publicysta, polityk galicyjski.
Od 1908 był członkiem zarządu głównego
Towarzystwa Szkoły Ludowej, działał jako
referent oświatowy i domów ludowych.
Uczestniczył w akcji kolonizacji Małopolski
Wschodniej, tworzeniu szkół dla polskiej
mniejszości, budowaniu kościołów i domów ludowych. W czasie wojny uwięziony
przez władze austriackie, w 1918 roku
był zastępcą naczelnika wydziału administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej
w 1918.
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
działał w Komitecie Spisko-Morawskim oraz
w Komitecie Mazurskim, a także w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. Poseł na Sejm
RP I kadencji (1922–1927) i III kadencji (1930–
1935). Wybitny przedstawiciel tzw. obozu
starych wewnątrz Stronnictwa Narodowego,
zwolennik demokracji parlamentarnej. Po zakończeniu II wojny przeciwnik konspiracji
i walki zbrojnej, wszedł w skład Komitetu
Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego.
Autor wydanych w 2017 roku pamiętników.

prof. Bohdan Winiarski (1884-1969)
W Lidze Narodowej przed 1914 rokiem

Pochodził z Ziemi Łomżyńskiej, studiował
prawo na Uniwersytecie Warszawskim
i Jagiellońskim, gdzie w 1910 obronił doktorat. Kontynuował studia na uniwersytetach w Paryżu i Heidelbergu (1910–1911).
Jeszcze w czasie nauki gimnazjalnej działał
w młodzieżowych organizacjach patriotycznych („Przyszłość”, „X”, „Czerwona
Róża”), w latach 1903–1909 był członkiem
zarządu Związku Młodzieży Polskiej „Zet”.
W 1919 był radcą prawnym delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu.
W latach 1928–1935 poseł na Sejm RP z listy
Stronnictwa Narodowego.

Po agresji Niemiec na Polskę we wrześniu
1939 został aresztowany przez Niemców
i do listopada 1939 był więziony na poznańskim ratuszu jako zakładnik, deportowany
do Generalnego Gubernatorstwa, od stycznia 1940 na emigracji. Współpracownik
W ł a d y s ł aw a S i ko r sk i e go. Po wo j n i e
wrócił do kraju. Wysunięty w 1946 przez
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
na przysługujące Polsce stanowisko sędziego Międzynarodowego Tr ybuna ł u
Sprawiedliwości w Hadze. Pełnił tę funkcję
aż do 1967, w latach 1961–1964 jako przewodniczący Trybunału.
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Jan Zaluska (1873-1941)
W Lidze Narodowej od 1902 roku

Lekar z, oficer WP, członek Związku
Młodzieży Polskiej „Zet” i Ligi Narodowej,
po 1918 poseł Związku Ludowo-Narodowego
(1922-1928), członek Komitetu Głównego
Stronnictwa Narodowego (1939). Więziony
w 1894 r. za udział w obchodach 100-lecia
insurekcji kościuszkowskiej (tzw. kilińszczyzna) i w 1898 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej za pracę w tajnym Towarzystwie
Oświaty Narodowej (TON).
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W okresie I wojny światowej lekarz,
twórca służby sanitarnej Legionu Puławskiego (1915), a potem Brygady Strzelców
Polskich (1916) i I Korpusu Polskiego w Rosji
(1917-1918). Po 1918 roku poseł na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) i Sejm I kadencji (19221927) z listy Narodowej Demokracji. Członek
władz Stronnictwa Narodowego.

Andrzej Wierzbicki (1877-1961)
W Lidze Narodowej od 1914 roku

Działacz gospodarczy. Ukończył Petersburski Państwowy Instytut Technologiczny
w Petersburgu ze stopniem inżyniera technologa (1903). W Petersburgu był współorganizatorem i działaczem koła „Zetu” (tajnego Związku Młodzieży Polskiej). W latach
1903–1912 pracował jako inżynier Rosyjskiego
Towarzystwa Dróg Elektrycznych i Oświetlenia Elektrycznego. W 1912 roku przyjął
stanowisko dyrektora Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego. Po uzyskaniu
niepodległości dyrektor naczelny, później

zaś prezes Centralnego Związku Polskiego
Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów
Lewiatan. Z ramienia Komitetu Narodowego
Polskiego przewodniczył polskiej Delegacji
Ekonomicznej na konferencję pokojową
w Paryżu 1918–1919. W latach 1919–1927
poseł na Sejm RP z listy Narodowej Demokracji, ponownie poseł w latach 1935–1937.
Po 1945 roku zajmował się problemem
odbudowy kraju, zagospodarowania Ziem
Odzyskanych. Współpracował z izbami
przemysłowo-handlowymi.
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