Liga Narodowa
(1893 –1928)
♦♦♦

LIGA NARODOWA (1893–1928)
wybór relacji
♦
Wybór, wstęp i opracowanie:
Tomasz Sikorski, Adam Wątor
♦

Muzeum Historii Polski
Warszawa 2015

ii tom w serii
100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki
rada programowa serii
Andrzej Friszke, Tomasz Gąsowski, Rafał Habielski,
Krzysztof Kawalec, Tomasz Nałęcz, Andrzej Nowak
Projekt graficzny serii i okładki: Syfon Studio
Redakcja merytoryczna, przypisy: Tomasz Sikorski, Adam Wątor
Recenzenci: Urszula Kozłowska, Witold Wojdyło
Korekta: Jacek Ring, Dorota Wojciechowska-Ring
ISBN 978-83-65248-00-8
Wydawca: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Wspomnienia autorstwa Józefata Bohuszewicza, Stanisława Bukowieckiego,
Romana Dmowskiego, Antoniego Marylskiego-Łuszczewskiego, Zdzisława
Próchnickiego oraz Gustawa Simona znajdują się w domenie publicznej. Notatki
Mariana Seydy oraz Stanisława Grabskiego opublikowane są za zgodą spadkobierców.
Spadkobierców Władysława Łukaszewicza, Stanisława Rowińskiego i Stanisława
Zielińskiego nie udało się ustalić. Muzeum prosi o kontakt właścicieli
lub spadkobierców praw autorskich do wspomnień ww. osób.

Treść opracowania (wstępu i przypisów) dostępna jest na licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
autorów i Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pełny tekst licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Podstawę niniejszego opracowania stanowią dokumenty znajdujące się w kolekcji
PAN w Warszawie: Wspomnienia z pracy w Lidze Narodowej 1929–1933 oraz
Wspomnienia o działaczach Ligi Polskiej i Ligi Narodowej (wycinki
prasowe, wypisy, druki ulotne) z lat 1908–1926.

Zbliżający się jubileusz stulecia niepodległości Polski wymaga
odpowiedniego upamiętnienia nie tylko w formie rutynowych
publicznych uroczystości, ale również wysiłku intelektualnego.
Chodzi o to, by przypomnieć czas i aktorów niezwykłych listopadowych dni 1918 roku, poznać ich idee i dylematy. Potrzeba nam
refleksji na temat aktualności czynu i myśli Ojców Założycieli Niepodległej Rzeczypospolitej oraz tego, w jaki sposób realizujemy
przesłanie, które nam zostawili.
Seria 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki ma
pomóc w przeprowadzeniu takiej refleksji. W ramach naszego
przedsięwzięcia opublikujemy kilkanaście dawno niewznawianych lub niepublikowanych pozycji. Są to pamiętniki i dzienniki
czołowych postaci życia politycznego i publicznego ii rp. Pomysłodawcą serii jest prof. Andrzej Friszke, członek Rady Muzeum.

Robert Kostro
Muzeum Historii Polski
w Warszawie
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♦♦♦

Roman Dmowski (1864–1939)
Założyciel Ligi Narodowej

nota edytorska

Dzieje Ligi Narodowej [dalej: ln] nie są jak dotąd dokładnie zbadane. Podobnie rzecz się ma z bazą źródłową dotyczącą tej organizacji. Liga w założeniach była organizacją elitarną (w szczytowym
okresie funkcjonowania liczyła niewiele ponad 300 członków),
ale o jej znaczeniu świadczy fakt, że kierowała działalnością obozu narodowo-demokratycznego w trzech zaborach i na emigracji. Wpływy ln widoczne były w różnego rodzaju organizacjach:
oświatowych, kulturalnych, wychowawczych, samopomocowych,
korporacyjnych, akademickich, gospodarczych etc. Dysponowała
również Liga doskonale zorganizowanymi narzędziami oddziaływania na opinię publiczną – świetnie redagowanymi dziennikami, tygodnikami, miesięcznikami, pismami specjalistycznymi
i fachowymi. Przez ln w ciągu jej całej historii przewinęły się elity
intelektualne i polityczne, które po 1918 r. uczestniczyły w budowie zrębów niepodległego państwa polskiego – ii Rzeczpospolitej.
Jak dotąd jedynym opracowaniem dotyczącym historii ln
jest fundamentalna praca Stanisława Kozickiego Historia Ligi
Narodowej (okres 1887–1907) (wyd. „Myśl Polska”, Londyn 1964).
Drugi, znacznie bardziej fragmentaryczny i niekompletny tom poświęcony historii ln tegoż autora do dziś nie ujrzał światła dziennego – nie został wydany drukiem i nadal znajduje się w zbiorach
rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Prezentowany
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obecnie zbiór wspomnień i relacji dotyczących działalności ln
w poszczególnych zaborach traktować więc możemy jako uzupełnienie pracy Kozickiego.
Umieszczone w niniejszym opracowaniu wspomnienia i relacje uczestników ruchu ligowego mają swoją długą historię. Inicjatywę opracowania dziejów ln podjął w końcu lat dwudziestych
xx wieku Roman Dmowski. Powołano wówczas specjalny Komitet
Wydawniczy, do którego weszli między innymi: Wacław Łapiński,
Marian Seyda, Roman Antoni Leitgeber, Feliks Godlewski, Karol Raczkiewicz. Opracowanie dziejów ln Dmowski powierzył
osobiście dr. Zygmuntowi Wojciechowskiemu1, który z pomocą
swoich współpracowników, rekrutujących się głównie z Ruchu
Młodych Obozu Wielkiej Polski i Związku Młodych Narodowców, rozpoczął kwerendę archiwalną w Bibliotece Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Udało się jednak przepisać
tylko część zdeponowanych dokumentów dotyczących dziejów
Ligi Polskiej i Ligi Narodowej2. Równolegle dr Wojciechowski
opracował specjalny kwestionariusz składający się z pytań ogólnych i szczegółowych (dotyczyły głównie działalności w ln, pracy
społecznej, politycznej, publicznej, zawodowej), który następnie wysyłano do żyjących członków ln. Do końca lat trzydziestych udało się dzięki temu pozyskać sto kilkadziesiąt odpowiedzi. W 1937 r., w chwili kiedy Wojciechowski zbliżył się wyraźnie
1

2
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Zygmunt Wojciechowski (1900–1955), historyk, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, publicysta, polityk, członek Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski, Związku
Młodych Narodowców i Ruchu Narodowo-Państwowego, w czasie ii wojny światowej współzałożyciel organizacji „Ojczyzna”, pracownik Delegatury Rządu rp na
Kraj (kierownik Wydziału Nauki), następnie założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu
Zachodniego (1944–1955), członek pau (od 1945 r.) i pan (od 1952 r.), od 1984 r. jest
patronem Instytutu Zachodniego; autor wielu tekstów publicystycznych oraz prac
historycznych poświęconych historii Słowiańszczyzny, dziejom średniowiecznej
Polski i relacjom polsko-niemieckim.
Podobną pracę realizował niezależnie historyk sanacyjny Władysław Pobóg-Malinowski, autor pracy Narodowa Demokracja 1887–1918 (Warszawa 1933), publikując na łamach „Niepodległości” dokumenty Ligi Narodowej.

do obozu sanacyjnego (kierował Ruchem Narodowo-Państwowym), pracę nad archiwizowaniem dokumentacji ln przejął
z polecenia Dmowskiego Stanisław Kozicki3. On też miał spisać
jej dzieje.
Po wybuchu ii wojny światowej nie zdołano zabezpieczyć
archiwum ln. Spora część dokumentacji zaginęła, reszta spłonęła podczas powstania warszawskiego. Zachowały się w zbiorach
Kozickiego i kolekcjach prywatnych szczątkowe relacje, odezwy
i inne dokumenty. Część z nich po wojnie przepisał niestrudzony
dziejopis Narodowej Demokracji – dr Józef Zieliński (Mariusz
Kułakowski), znany czytelnikowi z fundamentalnej pracy Roman
Dmowski w świetle listów i wspomnień (t. i–ii, Londyn 1968, 1972)4.
Po zakończeniu ii wojny światowej dokumentację ln zdeponowano w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(S. Kozicki, Materiały dotyczące Ligi Narodowej i innych organizacji, sygn. 30) oraz Bibliotece Polskiej Akademii Nauk – Polskiej
3

4

Stanisław Kozicki (1876–1958), polityk, publicysta, jeden z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego, członek ln, sdn, knp (od 1918), zln, sn, sekretarz generalny polskiej delegacji na konferencję paryską (1919), poseł na Sejm
rp (1919–1925), senator (1928–1935), ambasador rp w Rzymie (1926), po 1935 r.
wycofał się z działalności politycznej, zwolennik tzw. integralnego nacjonalizmu,
publicysta m.in.: „Myśli Narodowej”, „Gazety Warszawskiej”, „Kuriera Poznańskiego”, „Słowa Polskiego”, „Warszawskiego Dziennika Narodowego”, „Gazety
Polskiej”, „Przeglądu Wszechpolskiego”, znawca literatury polskiego romantyzmu
i myśli politycznej tej epoki, tłumacz i pisarz, w czasie ii wojny światowej doradca
gen. Stefana Grota-Roweckiego (zwz-ak), po wojnie prześladowany przez Służbę
Bezpieczeństwa, wycofał się z życia publicznego i zamieszkał w Polanicy Zdroju,
publikował w pismach o proweniencji katolickiej, np. „Tygodniku Powszechnym”,
„Tygodniku Warszawskim”, „Dziś i Jutro”, Kierunkach”, „Za i Przeciw”, autor wielu książek i opracowań oraz pamiętników (Pamiętnik 1876–1939, wstęp i oprac.
M. Mroczko, Słupsk 2009).
Józef Zieliński (1899–1976), doktor historii, nauczyciel w Gimnazjum w Stanisławowie, badacz dziejów tego miasta, publicysta, dziennikarz, działacz Stronnictwa
Narodowego, w czasie ii wojny światowej uczestnik tajnego nauczania na terenie
Krakowa, zaangażowany w konspirację narodową, bezpośrednio po wojnie nauczyciel historii w Liceum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, od 1956 r. pracownik
Uniwersytetu Jagiellońskiego, stały współpracownik Polskiego słownika biograficznego, autor wielu prac historycznych i źródłowych.
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Akademii Umiejętności w Krakowie (Teki Józefa Zielińskiego. Liga
Narodowa. Relacje, życiorysy, t. i–viii, sygn. 7785).
Podstawę niniejszego opracowania stanowią memuaria znajdujące się w kolekcji pan w Warszawie: Wspomnienia z pracy w Lidze Narodowej 1929–1933 oraz Wspomnienia o działaczach Ligi
Polskiej i Ligi Narodowej (wycinki prasowe, wypisy, druki ulotne)
z lat 1908–1926. Stojąc przed dylematem selekcji wewnętrznie
zróżnicowanego materiału, autorzy opracowania dokonali subiektywnego i arbitralnego wyboru tych materiałów, które w ich
przekonaniu wydawały się najciekawsze, a jednocześnie możliwie
kompletne. Nie bez znaczenia było również autorstwo tych dokumentów. Umieszczone w książce memuaria spisali wybitni działacze narodowo-demokratyczni, wpływowi i znaczący członkowie
ln ze wszystkich zaborów i dzielnic. Każde ze wspomnień-relacji
opatrzono biogramem jego autora. Klasyfikacji poszczególnych
relacji dokonano z uwzględnieniem podziałów dzielnicowych
w kolejności: Królestwo Polskie (Roman Dmowski5, Stanisław Bukowiecki, Antoni Marylski), zabór austriacki (Zdzisław Próchnicki,
Stanisław Grabski, Stanisław Rowiński), zabór pruski (Marian
Seyda, Gustaw Simon) i zabór rosyjski – Kresy (Józefat Bohuszewicz, Stanisław Zieliński, Władysław Łukaszewicz). Maszynopisy (często z odręcznymi dopiskami, korektami, uzupełnieniami) i rękopisy zdeponowane w Archiwum pan w Warszawie
skonfrontowano z dokumentacją Zielińskiego, dokonując w kilku
przypadkach niezbędnych, jak się wydaje, uzupełnień.
Pod względem objętości, szczegółowości opisywanych zdarzeń oraz ich wiarygodności materiał jest mocno zróżnicowany.
Przykładowo, bardzo rzeczową, ale i drobiazgową relację Zdzisława Próchnickiego zestawiono z ogólnym i krótkim (syntetycznym)
5
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Przy relacji Dmowskiego autorzy posiłkowali się również materiałem opracowanym przez A. Garlickiego – zob. Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej,
„Przegląd Historyczny” 1966, z. 3, s. 415–443.

wspomnieniem Stanisława Rowińskiego czy też Gustawa Simona.
Do wspomnień i relacji dołączono oryginalne listy, oświadczenia
i notatki dotyczące charakteru dokumentu, a przysyłane wraz
z relacjami na ręce Wojciechowskiego. Tytuły wspomnień i relacji
zachowano bez wewnętrznej ingerencji redakcyjnej.
Materiały zamieszczone w niniejszej monografii zawierały sporo błędów, tak językowych, stylistycznych (niedociągnięć
natury frazeologicznej), jak i zniekształceń nazwisk, nazw własnych, miejscowości etc. Autorzy starali się owe rażące usterki
wyeliminować, dostosowując w sytuacjach wyjątkowych stylistykę
i ortografię do wymogów współczesnej polszczyzny. Zmiany mające na celu unowocześnienie pisowni dotyczą przede wszystkim
interpunkcji oraz pisowni rozłącznej lub łącznej wyrazów i grup
wyrazowych. Ogólnie jednak staraliśmy się utrzymać „koloryt”
języka, zachowując brzmienie niektórych wyrazów i używanych
formuł zgodnie z „duchem epoki” (np. neologizmy: frazeologiczne, poetyckie, słowotwórcze, neosemantyzmy). Ujednolicono
również zapisy nazw własnych (dotyczy to np. organizacji – sdn,
ln, nd, także Komitet Centralny, Komitet Krajowy – pisane dużymi literami).
Niektórych wyrazów i zwrotów nie udało się początkowo odczytać. Stało się to możliwe dopiero po porównaniu dokumentów
z odpisami sporządzonymi przez Zielińskiego. Wszelkie skróty
i zapisy uproszczone występujące w materiale źródłowym starano
się rozwinąć, używając nawiasów klamrowych. W dokumentach
(zgodnie z maszynopisem) ujednolicono miejsca nagłówków, dat,
oficjalnych sformułowań oraz formuł końcowych i podpisów. Pominięto zapisy na pieczęciach lub znaczkach pocztowych.
Zdecydowanie najwięcej wysiłku, żmudnej pracy wymagało
sporządzenie przypisów: biograficznych, wyjaśniających, uzupełniających. Starano się skrupulatnie zidentyfikować możliwie największą liczbę postaci występujących w dokumentach. Udało się

11

to osiągnąć prawie w stu procentach dzięki przewertowaniu setek,
jeśli nie tysięcy źródeł: od wspomnień, ksiąg nagrobnych, spisów
zawodów, ksiąg adresowych, ksiąg parafialnych, słowników, dokumentów publikowanych po prasę z epoki. W wielu przypadkach zniekształcone brzmienie nazwisk starano się poprawić.
W przypisach objaśniono także mniej znane wydarzenia i fakty
historyczne, umieszczono noty bibliograficzne oraz odsyłacze do
literatury przedmiotu.
Powstanie niniejszego opracowania nie byłoby możliwe, gdyby nie
bezinteresowna pomoc kilku osób. W tym miejscu chcielibyśmy
podziękować Jarosławowi Gorącemu za pomoc w żmudnych i czasochłonnych pracach polegających na przepisywaniu materiału
źródłowego. Za pomoc w technicznych pracach nad fotografowaniem niektórych relacji dziękujemy Pani prof. Urszuli Kozłowskiej.
Nie byłoby tej książki, gdyby nie zainteresowanie jej wydaniem ze
strony Pana Roberta Kostro – Dyrektora Muzeum Historii Polski.
Osobne podziękowania, aczkolwiek wcale nie mniej ważne chcielibyśmy również złożyć recenzentowi tej pracy: prof.
Witoldowi Wojdyle (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za wnikliwą lekturę maszynopisu, cenne wskazówki i uwagi.
Tomasz Sikorski
Adam Wątor

Wykaz skrótów

c.k. – Cesarsko-Królewski
dn – Demokracja Narodowa
kc – Komitet Centralny
knp – Komitet Narodowy Polski
ln – Liga Narodowa
lp – Liga Polska
msz – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nd – Narodowa Demokracja
nkn – Naczelny Komitet Narodowy
nkwd – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych zsrr
npr – Narodowa Partia Robotnicza
nzr – Narodowy Związek Robotniczy
on – „Obrona Narodowa”
owp – Obóz Wielkiej Polski
pan – Polskia Akademia Nauk
pau – Polska Akademia Umiejętności
pkl – Polska Komisja Likwidacyjna
pow – Polska Organizacja Wojskowa
pps – Polska Partia Socjalistyczna
ppsd – Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska
psl „Piast” – Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
psl „Wyzwolenie” – Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
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schn – Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe
sd – Socjalna Demokracja
sdn – Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe
s dkpil – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
sn – Stronnictwo Narodowe
tdn – Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe
tg „Sokół” – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
tkr – Towarzystwo Kółek Rolniczych
ton – Towarzystwo Oświaty Narodowej
tpow – Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny
tsl – Towarzystwo Szkoły Ludowej
uj – Uniwersytet Jagielloński
ujk – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
zln – Związek Ludowo-Narodowy
zmp „Zet” – Związek Młodzieży Polski „Zet”
zzsp – Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich

tomasz sikorski
adam wątor

Polityka serc złotych
Liga Narodowa – zarys dziejów

Genezy i prapoczątków Ligi Narodowej [dalej: ln] szukać należy
w tzw. okresie „mgławicowym” Narodowej Demokracji [dalej: nd],
to jest w latach 1886–1893. Wówczas w krajowych środowiskach
inteligenckich, demokratycznych toczyły się żarliwe dyskusje na
temat położenia społeczeństwa polskiego, koniecznych reform
ekonomicznych, sprawy chłopskiej i robotniczej itd. Dla inteligencji, która żywo uczestniczyła w tej skądinąd interesującej debacie
publicznej, ważne okazywały się pytania o przyszłość, o modernizację społeczeństwa, rozwój społeczny, także, choć nieśmiało
formułowane, o budowę w przyszłości własnego, niepodległego
państwa. Ta dyskusja nie była jednak zawieszona w próżni. Toczyła
się niejako równolegle ze sporem między epigonami romantyzmu,
w różnych jego wydaniach i odmianach, a pozytywistami, akuszerami pracy u podstaw, ogólnonarodowego rozwoju, podniesienia
cywilizacyjnego narodu – „trzeźwymi entuzjastami”, by użyć tutaj
uniwersalnego określenia Stefana Kieniewicza, wprowadzonego
do naukowego dyskursu już dość dawno, a ciągle aktualnego, co
więcej, znakomicie oddającego klimat epoki.
Środowiska te wyróżniał przede wszystkim szczery demokratyzm, zakorzeniony jeszcze głęboko w tradycji oświeceniowej,
ale i romantycznej, pisarstwie i programach politycznych emigracyjnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i różnych
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mutacjach polskiego pozytywizmu. W powietrzu zaś ciągle jeszcze
unosił się powstańczy pył, wspomnienie roku 1863.
W tym duchu swojej publicystyce ton nadawały warszawska
„Prawda” i „Przegląd Tygodniowy”, lwowski „Przegląd Społeczny”, galicyjski, chłopski „Wieniec i Pszczółka”. We wszystkich
tych pismach swoje ideowo-polityczne kroki stawiało pierwsze
pokolenie narodowych demokratów, choć jeszcze w tamtym czasie
nikt z tego pokolenia nie dokonał świadomej samoidentyfikacji.
Nikt nie określiłby siebie jako członka i ideologa obozu nowoczesnego nacjonalizmu. W publicystyce późniejszych narodowych
demokratów z okresu sprzed 1886 roku mnóstwo było ideowego
eklektyzmu, niedopowiedzeń, brakowało precyzji w formułowaniu koncepcji. Był to okres poszukiwań i wędrówek, negacji
i przyjmowania tego, co w danej chwili – „tu i teraz” mogło okazać
się przydatne, potrzebne. Wspólnym mianownikiem, który stał
się w pewnym sensie impulsem do dalszych poszukiwań, był demokratyzm i pierwsze nieśmiałe wizje modernizacyjne narodu.
Środowiskiem, które bez wątpienia zbliżało się do tych intuicji
narodowo-demokratycznych, byli warszawscy demokraci z „Głosu” (1886–1894). Pisywali do niego między innymi: Jan Ludwik
Popławski, Aleksander Więckowski, Józef Hłasko, Józef Karol
Potocki, Wacław Nałkowski, Ludwik Krzywicki, w późniejszym
czasie również: Roman Dmowski, Władysław Reymont, Kazimierz
Tetmajer, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski. Wszystkich tych
postaci nie można było zamknąć w jednym hermetycznym kręgu
ideowym. Byli to ludzie o różnych wrażliwościach, społecznych
poglądach, doświadczeniach, od lewicowego bieguna rewolucyjnego po postępowych racjonalistów i ludomanów (chłopomanów).
Pozornie jednak publicystyka „Głosu” była eklektyczna i niespójna.
Owszem, rozrzut tematów i interpretacji zachodzących zjawisk
był widoczny gołym okiem, niemniej widać było pewien spójny dla
wszystkich publicystów radykalny demokratyzm, antysystemo-
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wość (rozumianą jako bunt przeciwko istniejącemu porządkowi
społecznemu) i wreszcie szlachetną troskę o emancypację warstw
upośledzonych (chłopów, robotników, także kobiet). Znacznie
rzadziej pojawiająca się tematyka antyklerykalna, spory o pamięć
zbiorową (ocena powstania, tradycji romantycznej) czy krytycznoliterackie polemiki niemal zawsze były osadzone w głównym
nurcie publicystyki „Głosu”. Historia, literatura i kultura dostarczały tutaj jedynie argumentów, wzmacniając postępowe oblicze
redakcji i współpracowników pisma.
Środowisko skupione wokół „Głosu” stało się krajowym oparciem dla działań powstałej na emigracji – w Szwajcarii – Ligi Polskiej [dalej: lp]. Prace nad powołaniem tej organizacji trwały od
1884 r., a zakończyły się w sierpniu trzy lata później. Uczestniczyli
w nich: Henryk Gierszyński, Roman Soczyński, Ludwik Michalski, Zygmunt Miłkowski, Maksymilian Hertel i Teofil Szumski.
Byli to ludzie o bardzo różnych życiorysach. Wszystkich łączyły
jednak demokratyczne poglądy. Wszyscy również byli uczestnikami powstania 1863 r. Ostatecznie Centralizację Ligi Polskiej
utworzono w sierpniu 1887 r. w zamku w Hilfikon koło Zurychu,
podczas spotkania działaczy emigracyjnych. W zjeździe założycielskim lp wzięli udział: Miłkowski, Michalski, Hertel i delegat
z kraju – prof. Aleksander Hirszberg. Liga składała się z Centralizacji, Komitetów Prowincjonalnych we wszystkich zaborach,
Komitetów Gubernialnych i Powiatowych w trzech zaborach, Komitetów Zagranicznych w krajach, Grup Tajnych w towarzystwach
jawnych w kraju i za granicą oraz Agentów Centralizacji. Zadaniem Ligi – jak głosiła Ustawa Centralizacji lp z grudnia 1887 r.
było „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 dawnej
Rzeczypospolitej, co od niej odpadały”. Liga przyjmowała też
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zasady wyrażone w Manifeście Towarzystwa Demokratycznego
Polskiego, które miały być „dopełniane i rozwijane w kierunku
społecznym i narodowym”. Dalej pisano, iż Centralizacja stawia
sobie za obowiązek skupienie wszystkich sił w celu odrodzenia
kraju dla wywalczenia niepodległości, uczynienia z tzw. sprawy
polskiej – sprawy europejskiej. W dalszych częściach tego dokumentu można było jeszcze przeczytać, że Centralizacja lp starać
się będzie przygotować wszystkie środki do czynnego wystąpienia
narodowego w sprzyjającej do odzyskania niepodległości chwili,
umacniać żywioł polski i bronić go przed wpływami obcymi
(państw zaborczych). W sierpniu 1888 r. Ustawa Centralizacji lp
(uchwalona na i Zjeździe Centralizacji lp) uległa drobnym modyfikacjom, które jednak nie zmieniły zasadniczo celów jej działania.
Najważniejszym „dokumentem” uzupełniającym obie ustawy
(z 1887 r. i 1888 r.) była wydana w Paryżu, w 1887 r. broszura płk.
Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża) Rzecz o obronie
czynnej i skarbie narodowym. Miłkowski – członek tdp i weteran
powstania styczniowego – zarysował w niej koncepcję polityki
czynnej, która stanowiła swoistą alternatywę względem lojalizmu
i ugody oraz irredenty. Pisząc z perspektywy narodowej klęski
powstania styczniowego, próbował dokonać diagnozy zarówno
„ducha polskiego” (stanu „psychiki narodowej”), jak i praktycznego położenia narodu. Dochodził do wniosków właściwie oczywistych. Naród dotknięty niepowodzeniem całkowicie „upadł
na duchu”, jego siły witalne zostały mocno nadszarpnięte, a elity
polityczne poddane represji. Ważniejsze z punktu widzenia konstrukcji perspektywicznego programu polityki polskiej było usytuowanie tak zwanej sprawy polskiej. W najogólniejszym zarysie
Miłkowski starał się łączyć dwa elementy: wskazówki geopolityczne, dające w konsekwencji uporządkować wywód w logiczną
całość, oraz refleksję nad tradycyjnymi formami oporu wobec
zaborcy. Obrona czynna polegała nie na powstaniu, ale też nie
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„na zarzekaniu się go”. Ważne były okoliczności: stan „napięcia”
międzynarodowego, sprzyjający postulatowi niepodległości, oraz
przygotowanie (militarne i polityczne). W istocie Miłkowski –
osadzony w rodzimej tradycji romantycznej, scalającej wszystkie
właściwości modelu „Polaka-irredentysty” – nie zaprzeczał istocie powstania, lecz sprzeciwiał się powstaniu, jak sam je określał,
„romantycznemu”. Przebudował, można by rzec, odwołując się do
samego Miłkowskiego – zracjonalizował model powstania. Stworzył nową „ideologię” narodowej irredenty. Jaka była jej treść?
W ramach tak zwanej obrony czynnej należało przede wszystkim
zabiegać o poszerzanie pól do działalności społecznej, zdobywać
kolejne przyczółki państwa, wywierać presję na zaborcach oraz
otwarcie formułować dążenia narodowe, nie zapominając o celu
ostatecznym – niepodległości.
Zdecydowanie największe wpływy i siłę oddziaływania lp posiadała w zaborze rosyjskim (Jan Ludwik Popławski, Aleksander
Więckowski, Tadeusz Balicki, Erazm Kobylański, Roman Dmowski, Leon Rutkowski, Antoni Troczewski). Liga organizowała spotkania, dyskusje, wydawała odezwy i rezolucje okolicznościowe
z okazji świąt narodowych i wydarzeń historycznych, kolportowała tajne druki i ulotki wśród akademików, mieszkańców większych
miast Królestwa Polskiego. Znacznie słabsze wpływy posiadała lp
w zaborze austriackim (tutaj dominowali konserwatyści – stańczycy – rzecznicy polityki ugodowej wobec Wiednia). W 1887 r.
z inicjatywy Zbigniewa Chądzyńskiego powołano we Lwowie Centralizację Ligi Polskiej w Obronie Praw Narodowych. Wśród zadań
nowej organizacji wymieniano między innymi: działanie na rzecz
odrodzenia moralnego narodu, rozbudzanie wśród mas ludowych
świadomości narodowej oraz prowadzenie szerokiej akcji na rzecz
pozyskania nowych nabytków terytorialnych. W szeregach Ligi
Polskiej znajdowali się głównie działacze z Królestwa Polskiego, politycy emigracyjni i zaledwie kilku działaczy miejscowych.
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Podobny brak dynamiki organizacyjnej charakteryzował zabór
pruski. Tutaj – głównie za sprawą polskich studentów z Berlina, Wrocławia, Gryfii (Greifswaldu) i Lipska (w większości braci
Związku Młodzieży Polskiej „Zet” – np. Tomasza Siemiradzkiego,
Franciszka Hirszberga) – próbowano bez powodzenia zorganizować struktury lp.
Niemalże w tym samym czasie, kiedy na emigracji uformowała się lp, w kraju powstał Związek Młodzieży Polskiej „Zet” (tzw.
pierwszy „Zet” – 1886–1894), który zrzeszał młodzież o zróżnicowanych poglądach społecznych i politycznych. „Zet” miał grupować młodzież akademicką skupioną wokół kół samokształceniowych i drobnych organizacji działających na ziemiach polskich
(pierwotnie w Królestwie Polskim) i przygotowywać ją do prowadzenia aktywnej sprawy narodowej, zgodnie z celami wytyczonymi w głównych dokumentach programowych Centralizacji lp.
Do 1890 r. formalnie „Zet” podporządkowany był pod względem
organizacyjnym Lidze, co nie oznacza, że programowo i ideowo
-politycznie była to organizacja w pełni nacjonalistyczna. Należeli do niej przecież członkowie resztówek rozbitego „Proletariatu”, ludowcy, socjaliści, narodowcy i „bezideowi” (bez identyfikacji – głównie społecznicy i aktywiści kół samokształceniowych). Organizacja związku była skomplikowana i przypominała
budowę lóż wolnomularskich. Obejmowała trzy stopnie wtajemniczenia. Wszyscy członkowie byli kolegami, ci, którzy posiadali większe wyrobienie polityczne, nazywani byli towarzyszami, a najbardziej wtajemniczeni braćmi. Stopień niższy nie
wiedział o istnieniu stopnia wyższego. Grupy akademickie zmp
„Zet” powstały szybko w największych miastach akademickich
na ziemiach polskich: w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Puławach, Dublanach, Wilnie oraz na uczelniach zagranicznych, gdzie
studiowały zwarte skupiska Polaków, na przykład we Wrocławiu,
w Berlinie, Petersburgu, Rostocku, Gryfii, Heidelbergu, Mona-
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chium, Lipsku, Halle, Riazaniu, Charkowie, Bernie, Genewie, Paryżu, Wiedniu, Zurychu.
Centralizacja związku znajdowała się najpierw w Zurychu,
później przeniesiono ją do Warszawy. W skład pierwszej grupy braterskiej wchodzili między innymi: Stanisław Chełchowski, Ignacy
Dąbrowski, Julian Eberhardt, Tadeusz Kozerski, Jan Harusewicz,
Seweryn Sterling, Zbigniew Paderewski, Leonard Ziemiański,
Stefan Hirszfeld i Roman Dmowski (od 1890 r. pierwszy starszy
braterskiej grupy warszawskiej). W ramach zmp „Zet” działało
również Stowarzyszenie „Łączność” (1888–1893), skupiające zazwyczaj studentów ostatnich lat – członków „Zetu”. Wielce prawdopodobne, że „Łączność” podlegała również formalnie lp. W ramach
broszur z cyklu Z dzisiejszej doby stowarzyszenie to prezentowało
założenia i cele rozwijającego się ruchu narodowo-demokratycznego, które w latach następnych miały być doprecyzowywane.
Członkowie „Zetu” współtworzyli również organizację „Przyszłość”
(tzw. „Pet”, w zaborze pruskim jego odpowiednikiem była „Czerwona Róża”). Znaczenie zmp zmalało w latach 1890–1894, w chwili
zerwania formalnych więzów organizacyjnych z lp (1890 r.)
i aresztowań członków grupy warszawskiej (w związku z manifestacją z 17 iv 1894 r., tzw. kilińszczyków).
Na początku lat dziewięćdziesiątych xix wieku w lp i zmp „Zet”
ujawnił się w sposób widoczny tzw. nurt narodowy (nacjonalistyczny). Od 1890 r. warszawskiej grupie zetowej przewodził Dmowski.
W 1891 r., po ukończeniu studiów, podczas pobytu w Szwajcarii
przedstawił on Zygmuntowi Balickiemu projekt przeniesienia
ośrodka kierowniczego lp do kraju i rozwinięcia dynamicznej działalności trójzaborowej. Dokonując analizy sytuacji w kraju, podnosił, iż działalność lp prawie całkowicie zamarła: organizacja jest
elitarna, mało wpływowa, ponadto niektórzy jej krajowi liderzy (np.
Jan Ludwik Popławski – Komisarz Centralizacji lp na Królestwo
Polskie) nie posiadają zdolności organizacyjnych. Latem, w lipcu
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1892 r. podczas pobytu w Genewie, Dmowski wspólnie z Balickim
opracowali szczegóły nowej koncepcji organizacyjnej. W drodze
powrotnej Dmowski został aresztowany i osadzony w Cytadeli
Warszawskiej. To znacznie opóźniło realizację projektu.
Ostatecznie 1 kwietnia 1893 r. w Warszawie (po zwolnieniu
Dmowskiego z więzienia) z inicjatywy Dmowskiego doszło do
spotkania krajowych członków lp. W obecności i za przyzwoleniem Popławskiego – Komisarza Centralizacji lp na Królestwo
Polskie – przekształcono lp w Ligę Narodową. Reorganizacja – jak
pisał Stanisław Kozicki, dziejopis ln – wyrażała się w następujących punktach:
1) Niewłaściwa nazwa „Liga Polska” miała być zastąpiona
przez nazwę „Liga Narodowa”; 2) Liga z roli kierowniczej
i łączącej organizacje autonomiczne przeszła do roli czynnej i podjęła na własną rękę cały zakres prac politycznych
i kulturalnych bądź to bezpośrednio, bądź przez swych członków prowadzących roboty w specjalnych stowarzyszeniach;
3) organizacja „Łączność” po swoim pięcioletnim istnieniu
została wcielona do Ligi Narodowej po zaprowadzeniu nieznacznych zmian w jej składzie osobistym; 4) kierownicza
władza organizacji przeszła w ręce Rady Tajnej, złożonej
z członków w nieograniczonej liczbie, bez zastrzeżeń co do
miejsca ich zamieszkiwania, a z prawem przybierania nowych.
Pierwotny skład Rady Tajnej stanowili członkowie Komitetu
Centralnego na zabór rosyjski oraz Komitetu Krajowego na
Królestwo; 5) władzę wykonawczą organizacji Ligi Narodowej
przejął Komitet Centralny z siedzibą w Warszawie, złożony
z pięciu członków (początkowo było ich trzech) wybieranych
przez Zjazd Rady Tajnej; 6) organami wykonawczymi Komitetu Centralnego były wydziały (administracyjny, oświaty
i stowarzyszeń, prasy, komunikacji, skarbu i bezpieczeństwa),
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komisarze pełnomocni mianowani przez Radę Tajną oraz
komisarze mianowani przez Komitet Centralny; 7) członkowie Ligi Narodowej dzielili się na członków związkowych
i członków sprzysiężonych.
Jednostkami organizacyjnymi (lokalnymi) ln stały się kraje:
Kongresówka, Litwa i Ruś, zabór pruski, zabór austriacki. Emigracja (wychodźstwo) stanowiła autonomiczną – odrębną część
terytorialną. Statut Ligi ulegał kilkakrotnie drobnym zmianom.
W 1897 r. zniesiono Radę Tajną, a na jej miejsce wprowadzono
zjazdy komisarzy i mężów zaufania (odbyły się one w: 1897, 1898,
1899, 1900, 1901 i 1902 r.). W 1903 r. Komitet Centralny wprowadził
nową instytucję – tzw. Radę Główną, wybieraną częściowo przez
członków ln, częściowo zaś mianowaną przez Komitet Centralny.
W 1895 r. rozstrzygnięto ostatecznie stosunek ln do Centralizacji
Ligi na emigracji. Do Komitetu Centralnego ln dokooptowano
płk. Zygmunta Miłkowskiego. Wejście legendarnego założyciela
lp ułatwiło również ułożenie korzystnych relacji między lp a ln.
ln otrzymywała stałe, choć niewielkie, dotacje ze Skarbu Narodowego (około 6–7 tys. franków rocznie) do chwili uzyskania trwałych
wpływów we wszystkich warstwach społecznych.
Skład osobowy pierwszego Komitetu Centralnego ln (1893–
1896) trudno ustalić. Wiemy natomiast, że należeli do niego na
pewno: Dmowski, Zygmunt Wasilewski, Józef Kamiński, Józef Hłasko, Władysław Jabłonowski, Wacław Męczkowski i Popławski. Na
zjeździe ligi w Budapeszcie w 1896 r. wybrano nowy Komitet Centralny w składzie: Dmowski, Popławski, Balicki, Teofil Waligórski,
Karol Raczkowski. Na zjeździe w 1902 r. do tego ciała statutowego
dokooptowano jeszcze Feliksa Godlewskiego. Zebrania Komitetu
Centralnego odbywały się najczęściej kilka razy w roku w Krakowie, w mieszkaniu prywatnym Balickiego (na Dębnikach). On też
sporządzał protokoły z obrad oraz sprawozdania. Skarbnikiem
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komitetu był Waligórski (w 1906 r. Raczkowski). Odbywały się
również coroczne zjazdy urzędników organizacyjnych i mężów
zaufania, a od 1903 r. Rady Głównej. Pierwsze tego typu spotkania
zorganizowano w zaborze rosyjskim (od 1899 r.). Przedstawiciele zaboru austriackiego po raz pierwszy pojawili się na zjeździe
w Zakopanem w 1902 r., a reprezentanci zaboru pruskiego podczas
zjazdu w Krakowie, w 1902 r. Tam wpływy ligowe były najmniejsze.
Jak już było powiedziane, poszczególne Komitety Krajowe
działały za pośrednictwem komisarzy. I tak komisarzami w Warszawie byli kolejno: Kamiński, Waligórski (do 1902 r.), Godlewski
(1902–1903), Makowiecki (1903–1904), Łapiński (1905), Kazimierz Łazarowicz (1906), Karol Raczkowski (1907). W Wilnie
komisarzem był Franciszek Świeżawski6, a w Kijowie Wincenty
Maternicki, Wilhelm Kulikowski, następnie od 1906 r. Joachim
Bartoszewicz7. W Galicji funkcję tę pełnili kolejno: Zygmunt Balicki (do 1905 r.) i Stanisław Rowiński8 dla zachodniej części kraju
oraz kolejno Gabriel Sokolnicki, Edmund Moszyński, Hłasko
i Zdzisław Próchnicki we Lwowie. W zaborze pruskim natomiast
Komitetowi Krajowemu przewodził Marian Seyda9.
6

7
8

9
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Do koła wileńskiego ln należeli: Józef Bańkowski, Józefat Bohuszewicz, Ludwik
Czarkowski, Marian Chełkowski, Czesław Grabowski, Józef Hłasko, Eugeniusz
Romer. Od 1904 r. Komitetowi Krajowemu w Wilnie podporządkowana została
grupa z Petersburga (Wacław Dunin, Konstanty Dzierżanowski, Edward Pepłowski,
Stanisław Świętochowski i inni).
Do ln na Rusi należeli: Józefat Andrzejowski, Stanisław Andrzejewski, Joachim
Bartoszewicz, Wilhelm Kulikowski, Władysław Łukaszewicz, Wincenty Maternicki,
Mirosław Sawicki, Stanisław Zieliński i inni.
Do ln w Galicji należeli: Zygmunt Wasilewski, Ernest Adam, Jan Gwalbert Pawlikowski, Piotr Panek, Leonard Stahl, Jan Załuska, Stanisław Głąbiński, Stanisław
Grabski, Stanisław Biega, Leonard Tarnawski, Edward Dubanowicz, Stanisław
Stroński, Stefan Dąbrowski, Adam Skałkowski, Stefan Surzycki, Adam Szelągowski,
Zdzisław Próchnicki i inni.
Spośród czołowych działaczy ln w zaborze pruskim (Wielkopolska, Górny Śląsk) wymienić należy: Mariana Seydę, Wojciecha Korfantego, Bernarda
Chrzanowskiego, Bolesława Krysiewicza, Felicjana Niegolewskiego, Stefana Rowińskiego, Celestyna Rydlewskiego, Helenę Rzepecką, Piotra Reszkę,
Adolfa Ligonia.

Bardzo trudno podać precyzyjne dane dotyczące składu, liczebności i rozmieszczenia terytorialnego ln w poszczególnych
okresach jej działalności. Próbę taką podjęli Stanisław Kozicki,
a następnie Roman Wapiński10. I choć są to tylko dane szacunkowe (najprawdopodobniej zaniżone), warto im się bliżej przyjrzeć. W zaborze rosyjskim do ln należało 365 członków, w tym
w Królestwie – 282, na Ukrainie – 37 i w Wilnie – 31. W zaborze
austriackim przez szeregi ln przeszło 170 członków, a w zaborze
pruskim najmniej, bo 65, w tym 52 w Wielkopolsce. Na emigracji
natomiast działało 23 członków ln, głównie we Francji, Szwajcarii,
Belgii, we Włoszech, Anglii i usa.
Na podstawie dostępnych danych można w przybliżeniu
stwierdzić, że latach 1893–1905 do ln przyjęto 302 członków,
do 1914 r. – 192 członków, w latach 1914–1918 – 91 członków i po
1918 r. (w ii Rzeczypospolitej) – zaledwie 16 osób. Równie ciekawie
prezentuje się skład ln uwzględniający pochodzenie społeczne. I tak spośród ogólnej liczby 532 członków ln (w większości
są oni wymienieni w aneksie do Historii Ligi Narodowej Stanisława Kozickiego) – 430 to reprezentanci inteligencji (52 profesorów,
3 nauczycieli, 55 dziennikarzy, 81 prawników, 21 księży, 61 inżynierów, 17 ekonomistów, 61 lekarzy); 88 to ziemianie; 9 to chłopi
i zaledwie 5 to robotnicy.
O wstępowaniu do ln decydowały bardzo różne względy.
W badaniach dotyczących kształtowania się elit przywódczych
nd Roman Wapiński wskazywał na co najmniej kilka przesłanek.
Pierwsza, najbardziej oczywista, związana była z więzami i świadomością na gruncie ideologicznym (identyfikacja ideowa). Nie
można jednak wykluczyć, że w wielu wypadkach do ln ludzie
10

Przytoczone statystyki są jak się wydaje zaniżone. Z wieloletnich badań
prowadzonych przez Adama Wątora wynika, że choćby w samej Galicji do ln
należało więcej członków, niż wskazywali to kolejno w swoich obliczeniach Kozicki
i Wapiński.
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zapisywali się, licząc na aktywną działalność społeczną i polityczną. Istnieją także przesłanki – jak stwierdzał Wapiński – że o wejściu w skład ln decydowały związki rodzinne (np. bracia Baliccy).
Oczywiste jest, że o wpływach ln – organizacji wszechstanowej i wszechpolskiej, która miała pełnić funkcję naczelnej
instytucji życia zbiorowego, decydowała nie liczebność, ale jej
siła oddziaływania. Kierownictwo ln domagało się włączenia
do pracy narodowej: inteligencji, działaczy politycznych, samorządowych, oświatowych, wybitnych przedstawicieli życia społecznego i kulturalnego, mieszczaństwa, ziemian, także chłopów
i robotników. Aktywnie zabiegano o uzyskanie wpływów w rozmaitych organizacjach społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i sportowych. W trakcie całej historii ln współpracę z nią
podjęło kilkadziesiąt organizacji (działających we wszystkich
trzech zaborach), jak np.: Towarzystwo Oświaty Narodowej, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Związek im. Jana Kilińskiego,
zmp „Zet”, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Łączność”,
Narodowy Związek Robotniczy, Narodowy Związek Chłopski,
Towarzystwo Szkoły Ludowej [dalej: tsl], Koła Akademickie
tsl w Krakowie i we Lwowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo Opieki nad Unitami, Polska Macierz Szkolna,
Związek Naukowo-Literacki we Lwowie, tamtejsze Towarzystwo
Wydawnicze, Towarzystwo „Ziemia Polska”, Organizacja Jedności Narodowej, Towarzystwo Pielęgnowania Nauk Społecznych
(następnie przekształcone w Szkołę Nauk Politycznych), Związek Pomocy Naukowej, Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego
im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo Nauczycieli Ludowych
Królestwa Polskiego i Litwy, Związek Nauczycieli Ludowych
miasta Lwowa, Związek Unarodowienia Szkół, Związek Pracy
Narodowej, Towarzystwo Ludoznawcze, Towarzystwo Zabaw
Ruchowych, Drużyny Bartoszowe, Towarzystwo Kolonizacyjno
-Handlowe, Liga ku Ochronie Czci, Związek Górali, Polskie Towa-
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rzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych,
Towarzystwo Kółek Rolniczych, Towarzystwo Rolnicze, Organizacja „Straż”, Towarzystwo Parcelacyjne, Zjednoczone Koło
Zjazdów Rolniczych, Kasy Pożyczkowe Raiffeisena, Bank Parcelacyjny, Bank Melioracyjny, Kasa Pożyczkowa Ernesta Adama
i Maksymiliana Liptaya, Spółka Akcyjna Galicyjskiej Kasy Pożyczkowej, Towarzystwo Szkoły Handlowej, Centralna Kasa Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych, Liga Pomocy Przemysłowej,
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Oficjalistów Prywatnych (od
1904 r. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Urzędników Prywatnych), Centralny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego, Narodowa Organizacja Kobiet, Młodzież Wszechpolska,
Straż Narodowa, Związek Zawodowy „Praca Polska”, Narodowa Organizacja Gimnazjalna, Stowarzyszenie Chrześcijańsko
-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Związek
Hallerczyków, Stowarzyszenie Dowborczyków „Ku chwale Ojczyzny”, Bratnie Pomoce, Koło Polek, Koło Mieszczanek, Katolicki Związek Polek, Koło Młodych Ziemianek, Liga Katolicka
(także bractwa tercjarskie, koła apostolstwa modlitwy, Krucjata
Eucharystyczna, koła misyjne, koła pomocy bliźnim, kobiece
organizacje dewocyjne), Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, Towarzystwo „Rozwój”, Towarzystwo „Iskra”, Towarzystwo
„Brzask”, Towarzystwo „Ogniwo”, Towarzystwo „Straż Polska”,
Towarzystwo Wstrzemięźliwości „Eleuteria”, Stowarzyszenie
„Eleusis”, Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Szkół Średnich,
Związek Polskich Korporacji Akademickich (także liczne, pojedyncze korporacje akademickie), Związek Narodowy Polskiej
Młodzieży Akademickiej, Narodowe Zjednoczenie Młodzieży
Akademickiej, Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Szkół Średnich, Związek Młodzieży Włościańskiej, Samopomoc Związku
Polskich Kół Młodzieży Szkolnej, Bractwo Strzelców Kurkowych
i wiele innych.
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Rozwój organizacyjny ln przebiegał równolegle z wytężonymi wysiłkami nad zwiększeniem wpływu na opinię publiczną
we wszystkich dzielnicach zaborczych. Najlepszym narzędziem
promocji programu, haseł i postulatów Narodowej Demokracji
(w tym ln) była bez wątpienia prasa (ideotwórcza, ogólnoinformacyjna, profilowana, branżowa, ogólnopolska, prowincjonalna).
Myśl polityczną i program ln promowały (w różnych okresach)
między innymi: „Przegląd Wszechpolski”, „Polak”, „Słowo Polskie”,
„Wiek xx”, „Sprawa Polska”, „Przegląd Narodowy”, „Naród”, „Teka”,
„Gazeta Poranna 2 Grosze”, „Myśl Polska”, „Ogniwo”, „Kwartalnik
Naukowo-Polityczny i Społeczny”, „Pochodnia”, „Dziennik Kijowski”, „Dziennik Wileński”, „Kurier Poznański”, „Czytelnia dla
Wszystkich”, „Przegląd Poznański”, „Orędownik”, „Katolik”, „Gazeta Ostrowska”, „Gazeta Grudziądzka”, „Głos Ziemi Sandomierskiej” (a zwłaszcza kontynuacja „Głosu”– tygodnik „Ojczyzna”);
„Tygodnik Podolski” (kontynuacja: „Głos Polski”); „Ateneum Polskie”; „Ilustrowany Dziennik Polityczny Goniec”; „Goniec Pokucki”; „Polska Gazeta Kresowa”; „Gazeta Kołomyjska”;„Dziennik Cieszyński”, „Nowa Gazeta Jarosławska”, „Gazeta Stanisławowska”,
„Głos Rzeszowski”; „Dzień” (Nowy Sącz); „Głos Jasielski”; „Tygodnik Ziemi Sanockiej”; „Głos Ziemi Sądeckiej” (od 1913 r. „Ziemia
Sądecka”); „Sztandar”’; „Krajowy Kolejarz” i inne.
Jak już zostało powiedziane, ln odziedziczyła po lp w sposób naturalny program odbudowy niepodległego państwa, wysuwany najczęściej jako cel odległy i dalekosiężny, odrzucając
jednocześnie koncepcje polityki realnej, trójzaborowy lojalizm,
zwalczając politykę rusyfikacji i germanizacji. Działania zmierzające do zwiększenia udziału warstw ludowych w życiu narodowym i objęcia swoimi wpływami instytucji i organizacji życia
społecznego ln prowadziła równolegle z precyzowaniem założeń
ideologicznych endecji i formułowaniem zasadniczych koncepcji
politycznych tego obozu politycznego. Podstawowe założenia
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ideowe ln, a zarazem całego obozu narodowo-demokratycznego zawarte zostały w broszurach Dmowskiego Nasz patriotyzm
(1893) i Myśli nowoczesnego Polaka (1903), pracach Zygmunta
Balickiego – zwłaszcza w broszurze Egoizm narodowy wobec etyki
(1902) – pismach politycznych Jana Ludwika Popławskiego, publicystyce „Przeglądu Wszechpolskiego” – najważniejszego organu
teoretycznego ln.
Oczywiście w pierwszych latach funkcjonowania ln nie eksponowała wyraźnie haseł nacjonalistycznych, zostały one wykrystalizowane dopiero na podstawie publicystyki politycznej
w latach następnych. Władysław Pobóg-Malinowski – znany historyk, a zarazem krytyk nd, tak pisał o eklektyzmie ideowym ln:
„Nie wiem – wątpię bardzo, czy w dziejach najnowszych można
odnaleźć organizację o charakterze równie niezdecydowanym,
o obliczu mniej wyraźnym lub równie najjaskrawszymi przeciwnościami najeżonymi”. Z pewnością opinia tego historyka jest przesadzona i nieco niesprawiedliwa, ale przyznać należy, że co najmniej
do 1897 r. ln wypracowywała dopiero swoje zasady ideowopolityczne. Naczelną wartością ideologii ln była teza o nadrzędności
interesu narodowego (narodu jako całości). Naród definiowano
jako wspólnotę (kulturową, etniczną, cywilizacyjną i historyczną)
pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Naród jako wartość nadrzędna nie stanowił jednak absolutu. W publicystyce ln
dało się zauważyć pewne wyczulenie narodowościowe, najczęściej
programowo wiązane z federacyjnym charakterem niepodległej
Rzeczypospolitej w przyszłości. Niemniej nadrzędność interesu
narodowego, solidaryzm narodowy oraz naturalny charakter konfliktów między narodami o pomnożenie własnych sił twórczych
i ekspansję narodową (wpływy darwinizmu społecznego) tworzyły
swoisty stempel ideowy ln. Oddajmy jeszcze głos Dmowskiemu,
który we wstępie do pierwszego wydania Myśli nowoczesnego
Polaka tak pisał:
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Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele
znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku,
że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi
i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok
sfery życia osobistego, indywidualnego znam życie zbiorowe
narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski
jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić
to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. Jestem
Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno
dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości, to znaczy czuję
stałą łączność z całą Polską: z dzisiejszą, która cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych,
bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź
w ciemnocie swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia; z przeszłą – z tą, która przed tysiącleciem dźwigała
się dopiero, skupiając wokół siebie pierwotne, pozbawione
indywidualności politycznej szczepy...
Publicyści ln odrzucali tradycyjną interpretację narodu jako
wytworu państwa, ale przyznawali jednocześnie, że państwo jest
czynnikiem odgrywającym ważną rolę w procesie kształtowania
się narodu. Państwo – jako instytucja życia zbiorowego (wspólnotowego – narodowego) – sprzyjało rozwojowi instytucji i zabezpieczało interesy swoich obywateli. Etyka narodowa wymagała,
aby każdy członek wspólnoty był w pełni świadomy przynależności do niej, solidaryzował się z jej życiem, z innymi warstwami
społecznymi (solidaryzm narodowy) i podporządkowywał swoje
interesy partykularne interesom ogólnonarodowym. Zygmunt
Balicki pisał:
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Etyka społeczna wymaga tego, aby każdy czuł się członkiem
swego narodu i nie tylko solidaryzował się z jego interesami,
ale zlał całą społeczną swą istotę z jego istotą i żył jego życiem.
Kosmopolityzm polityczny nigdy właściwie szczerym nie jest:
kryje on za sobą bądź wynarodowienie, maskowane płaszczykiem międzynarodowej solidarności, bądź, jak u Żydów, wyłącznie przywiązanie do swego szczepu, maskowanie płaszczykiem ogólnoludzkiego humanizmu; w obu wypadkach ma
wyłącznie na celu zrzucenie z siebie wszelkich obowiązków
wobec narodu, do którego się należy lub należeć powinno.
Przedmiotem nacjonalizmu – jak pisał Dmowski – nie jest
pewien zbiór swobód, które dawniej ojczyzną nazywano, ale
sam naród, jako żywy organizm społeczny, mający swą, na
podstawie rasowej i historycznej rozwiniętą odrębność duchową, swą kulturę, swe potrzeby i interesy. Polega ona na
przywiązaniu do tej narodowej indywidualności, do języka,
kultury, tradycji, na odczuciu potrzeb narodu jako całości,
na zespoleniu się z jego interesami. Jego rola się nie kończy
z bliższą lub dalszą chwilą odzyskania niepodległości – ta jest
dla niego etapem, poza którym praca i walka trwa dalej, posiłkując się nowymi narzędziami, nową bronią. Jednostka tu
nie występuje jako walcząca o wolność jedynie – głównym jej
celem jest rozszerzenie zakresu narodowego życia, pomnożenie materialnego i duchowego dobra narodu, zdobycie dla
tej całości społecznej, do której należy, możliwie wysokiego
stanowiska w szeregu ludów.
Te słowa Dmowskiego, wypowiedziane na kartach Myśli nowoczesnego Polaka, w sposób sugestywny określają stanowisko
ln wobec kwestii niepodległości. Uściślijmy jednak nieco te poglądy. Postulat walki niepodległościowej w myśli politycznej ln
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przynajmniej w pierwszych latach jej funkcjonowania nie był
nadmiernie eksponowany. Najczęściej traktowany był jako cel
ważny, istotny, ale odległy, który miał być realizowany etapowo – ewolucyjnie. O wiele ważniejsze było prowadzenie polityki
czynnej, stałe poszerzanie pól do uzyskiwania wewnętrznej suwerenności narodowej, codzienna praca na rzecz narodu, położenie
nacisku na działania, które doprowadziłyby do upowszechnienia
świadomości narodowej (u chłopów i robotników), unarodowienia
gospodarki („sił wytwórczych”). Pełna suwerenność, a następnie
niepodległość wymagała codziennego wysiłku, umacniania sił
materialnych i duchowych narodu. Wydaje się, że publicyści ln
hołdowali zasadzie: najpierw silny naród, później silne państwo.
Takie stawianie sprawy skłaniało myślicieli politycznych z kręgu
ln do rezygnacji z postulatu powstań narodowych jako jedynej słusznej drogi (metody) uzyskania niepodległości. Dmowski
przekonywał w Naszym patriotyzmie, że „program powstaniowy,
szerzony w społeczeństwie, doprowadzić może tylko do takich
buntów, mniej lub więcej rozległych, w których naród masowo
będzie się pozbawiał najlepszych sił swoich, pozwalając najcenniejszą krew upuszczać sobie strumieniami. Z drugiej strony program powstaniowy wyrządza wielką szkodę, wskazując ludziom
walkę dalszej przyszłości i sprawiając, że oczekują oni, aż wybije
godzina – tymczasem, kiedy trzeba dziś walkę prowadzić. Iluż to
jest ludzi, którzy czekają na rewolucję jutra, zamiast robić rewolucję nieustającą”.
Dla działaczy, członków ln „rewolucję nieustającą” – jak
barwnie określił dynamikę narodową sam Dmowski – należało
przeprowadzać „tu i teraz”, każdego dnia, zdobywając kolejne
przyczółki życia narodowego, pomnażając dobrobyt, scalając
naród (trójzaborowy i trójwarstwowy) w jedną niepodzielną,
organiczną całość. Sceptycyzm wobec narodowej irredenty, jak
już zostało wcześniej podniesione, nie był absolutny i bezwa-
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runkowy. Niechęć motywowano chłodnym pragmatyzmem –
brakiem szans na powodzenie powstania. Przed wybuchem
wojny rosyjsko-japońskiej Dmowski zaznaczał, że postulat
walki zbrojnej o niepodległość jest kwestią taktyki. Nie można go wykluczyć, ale nie można również traktować jako jedynej metody polityki polskiej. W początkach xx wieku program
narodowego powstania pozostawał jeszcze poza politycznym
horyzontem ln, ale – jak zauważył Popławski – w momencie
wybuchu trwałego konfliktu między zaborcami ponownie powrócić może na międzynarodową arenę sprawa niepodległości
Polski. Wówczas powstanie narodowe „wmontowane” w konflikt między zaborcami może doprowadzić do celu ostatecznego –
maksymalistycznego.
Znacznie więcej słów krytycznych działacze ln kierowali
w stronę zwolenników ugody i lojalizmu. Przede wszystkim sama
koncepcja lojalizmu wobec państwa zaborczego zaprzeczała narodowo-demokratycznej zasadzie solidarności narodowej i dążeniom do osiągnięcia jedności ideowo-politycznej narodu polskiego. Oczywiście postulat jedności (wszechpolskości) narodu
polskiego można było łączyć z polityką ugody, dostrzegając brak
szans na zjednoczenie całego narodu w ramach jednego tylko
państwa, ale nie dało się go już pogodzić z trwałym uznaniem
podziału państwa na zabory. O wiele bardziej stonowani byli endecy w stosunku do krakowskich konserwatystów, którzy swój
lojalizm łączyli jednak z ideą polityki polskiej, odpowiadającej
interesom narodowym. Było to zresztą zgodne ze starą zasadą polityki, która mówiła, że należy zawsze osiągać maksymalnie wiele
jak najmniejszym kosztem. Z drugiej strony orientacji ugodowej
zarzucano wegetację, brak dynamiki, żywotności, bierność, zadowolenie się tym, co już osiągnięto (przykład autonomii w Galicji).
W publicystyce ln poprzedzającej wybuch i wojny światowej
starano się również zarysować możliwie precyzyjny program
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terytorialny państwa polskiego. W opinii Popławskiego – głównego
autora tego programu – warunkiem nieodzownym istnienia
Rzeczpospolitej było objęcie jej granicami: Królestwa Polskiego, Galicji, Wielkopolski, Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego,
Prus Zachodnich (dawnych Prus Królewskich), Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego, Wileńszczyzny oraz pozostałych
ziem byłego zaboru rosyjskiego aż po granicę z 1772 r. Działacze ln początkowo brali również pod uwagę aspiracje narodowe
innych narodów (głównie Litwinów, Ukraińców i Rusinów), co
miało swoje przełożenie na postulowany federacyjny charakter przyszłego państwa (publicystyka Popławskiego, Balickiego). W miarę jednak krystalizowania się myśli politycznej ln
pojawiały się w publicystyce narodowo-demokratycznej koncepcje polonizacji mniejszości zamieszkujących Kresy Wschodnie, przy zachowaniu jednak ich autonomii kulturalnej. W przypadku Żydów zakładano, że nie uda ich się spolonizować, czy
też zasymilować, ze względu na odrębność kulturowo-religijną.
W enuncjacjach i pismach politycznych głównych animatorów
programu ln często pojawiały się akcenty antyjudaistyczne,
postulaty ekonomicznego antysemityzmu (walka z dominacją
Żydów w rzemiośle i handlu), w myśl popularnego wówczas hasła: „swój po swoje do swego” (postulat wzmocnienia polskiego mieszczaństwa).
Do wybuchu Wielkiej Wojny ln skoncentrowała gros działań
na uzyskiwaniu stopniowych zdobyczy politycznych, odzyskiwaniu wewnętrznej suwerenności narodu, prowadzeniu aktywnej
polityki metodami nielegalnymi i legalnymi zarazem. Udało się
ln utworzyć w każdym z zaborów jawne ruchy polityczne: Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w zaborze rosyjskim (1897 r.,
faktycznie w 1905), Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w Galicji (1904 r.) i Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe w zaborze
pruskim (1909–1910). Środowiska narodowo-demokratyczne
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próbowały również oddziaływać na inne ugrupowania polityczne, np. Stronnictwo Ludowe (od 1903 Polskie Stronnictwo Ludowe), Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, Polskie Centrum Ludowe, Stronnictwo Polityki Realnej, Polską Partię Postępową, Radę Polską Ziemi Inflanckiej, Związek Wielkopolan i Małopolan,
Radę Polską Ziemi Mohylewskiej, Polskie Zjednoczenie Ludowe,
Narodowe Stronnictwo Ludowe, Centrum Obywatelskie, Stronnictwo Katolicko-Narodowe, Stronnictwo Mieszczańskie.
ln próbowała też poszerzać wpływy na środowiska robotnicze, w większości pozostające pod politycznym urokiem socjalizmu (socjaldemokracji). W 1905 r. na terenie Królestwa Polskiego udało się narodowym demokratom zawiązać Narodowy
Związek Robotniczy, zwalczający wpływy i agitację socjalistyczną
w miastach, głoszący hasła narodowe i solidarystyczne. W 1908 r.
nzr zerwał jednak współpracę z endecją. W tym samym czasie
na terenie Galicji z inicjatywy tamtejszych struktur ln i sdn
powstawały Koła Robotnicze, zorganizowane w organizacje
miejskie nzr (we Lwowie, Przemyślu). Wpływów wśród robotników nie udało się jednak Lidze odbudować. W 1908 r. znacznie
uszczupliły się również wpływy ln na wsi, w Królestwie Polskim. Wówczas bowiem niektórzy działacze wiejscy wystąpili z ln
i sdn, podejmując samodzielną działalność w Narodowym Związku Chłopskim.
ln w omawianym okresie nie ustrzegła się również wewnętrznych kryzysów. W 1907 r. zawieszeniu uległy stosunki między Centralizacją „Zetu” („drugi Zet”) a kc ln, co w konsekwencji ujawniło wewnętrzną opozycję skupioną wokół „Gońca Porannego
i Wieczornego” – „Frondę” (m.in. Aleksander Zawadzki, Tadeusz
Grużewski, Zygmunt Makowiecki). W efekcie tego kryzysu w 1908 r.
„Zet” i „Fronda” oficjalnie zerwały stosunki z ln. W latach 1908–
1909 ukształtowało się kolejne środowisko rozłamowców – tzw.
grupa „Rzeczpospolitej” (od wydawanego dziennika pod tym
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samym tytułem). Jej trzon tworzyli „młodzi”: Stanisław Stroński,
Edward Dubanowicz, Ludwik Jaxa-Bykowski, Stanisław Kasznica,
Stefan Dąbrowski, Adam Skałkowski i inni. Wreszcie 29 czerwca
1911 r, na zjeździe ln w Warszawie kolejna grupa działaczy opuściła ligę i utworzyła „Secesję” (np. Stanisław Bukowiecki, Stefan
Dziewulski, Antoni Ponikowski), która podczas i wojny światowej
podjęła współpracę z organizacjami postępowych demokratów,
zwolenników orientacji austrofilskiej.
W momencie wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej (1904–
1906) liderzy ln zarysowali credo własnej polityki – orientację
na Rosję. Trudno mówić w tym przypadku o rewizji programu ln, raczej uległ on sprecyzowaniu. Uważano, że Rosja jest
przeciwnikiem odbudowy niepodległego państwa polskiego,
ale zachodzące w Imperium Rosyjskim zmiany mogą doprowadzić do szeroko zakrojonych reform ustrojowych w kierunku
monarchii konstytucyjnej. Ta ewolucja ustrojowa, połączona
z wewnętrznym kryzysem państwa rosyjskiego, mogła ułatwić
zorganizowanie sił narodowych. Stąd już w 1904 r. ln oficjalnie
wysunęła projekt autonomii Królestwa Polskiego, stanowiącego
etap w budowie państwa obejmującego wszystkie ziemie zaborcze. Hasło niepodległości politycznej zastąpiono hasłem autonomii narodowej. Względna słabość Rosji, w porównaniu z silnymi
cywilizacyjnie Niemcami (państwo najbardziej zainteresowane
kwestią polską), zmusiła niejako narodowych demokratów do
realnej oceny sytuacji i znalezienia optymalnego programu. Czasowa rezygnacja z haseł niepodległościowych nie oznaczała rezygnacji z niepodległego państwa w ogóle. Oczywiście ten program
etapowego odzyskiwania niepodległości w oparciu o Rosję budził
krytykę ze strony socjalistycznej opozycji, która przygotowywała
się do narodowej irredenty przeciwko caratowi. Oczywisty jest
również fakt, że oparcie się na Rosji odbiło się na popularności
endecji. Także w jej strukturach wybór Dmowskiego rodził wiele
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kontrowersji i sporów. O ile orientacja ta w Wielkopolsce i Królestwie Polskim nie budziła tyle oporów, o tyle w Galicji odnoszono
się do niej chłodno i z dużymi wątpliwościami. Owe wątpliwości
znalazły wyraz w ocenie rewolucji 1905 r.
Wybuchu rewolucji kierownictwo ln nie przyjęło jednoznacznie. Niejednoznacznie bowiem oceniano w publicystyce
narodowo-demokratycznej działalność samych socjalistów. Generalnie nie odmawiano im pobudek patriotycznych, krytycznie
jednak oceniano klasowy charakter Polskiej Partii Socjalistycznej,
lewicowe elementy jej programu oraz metody walki politycznej (stosowanie aktów terroru, strajki). Działacze Ligi próbowali
przeciwdziałać dążeniom powstańczym i szerzeniu nastrojów
niepodległościowych, jak również ścisłej współpracy pps z Socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy oraz Powszechnym
Żydowskim Związkiem Robotniczym na Litwie w Polsce i Rosji
(w omawianym okresie autonomiczna część składowa Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji). Podjęte w przeddzień
rewolucji 1905 r. próby porozumienia między pps (grupą tzw.
starych) a ln jednak się nie powiodły.
Po wybuchu strajku, w styczniu 1905 r. kc ln wydał dwie odezwy, z 5 i 8 lutego. W dokumentach tych przeciwstawiono się
„szaleńczej”, „rozpaczliwej”, „bezładnej”, „bezcelowej” walce
i „pławieniu się we własnej krwi”. Podkreślano, że rewolucja jest
„projektem importowanym” – rezultatem akcji antynarodowej.
Narodowych demokratów nie przekonywało podniesienie temperatury niepodległościowej. Uważano przede wszystkim, że jest
to rewolucja przeciwko państwu, grożąca destabilizacją, w konsekwencji zaś wzmacniająca pozycję Niemiec, którzy nigdy wobec
sprawy polskiej nie zachowają się biernie. Bezsprzecznie jednak
totalna krytyka powstania 1905 r. zaszkodziła ruchowi narodowo
-demokratycznemu i osłabiła go kolejnymi secesjami, o których
już była mowa.
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Wzrost napięć politycznych w Europie i zbliżający się konflikt międzynarodowy skłaniał ln do zajęcia stanowiska wobec
zachodzących wydarzeń. Kolejno na zjazdach w 1912 r. (we Lwowie), 1913 r. (w Berlinie), 1914 r. (w Wiedniu) przyjęto rezolucje wspierające wszelkie wysiłki Rosji przeciwko Niemcom i ich
sojusznikom.
Po wybuchu Wielkiej Wojny wpływy i aktywność ln znacznie
zmalały. Politykę bieżącą – legalną prowadziło sdn (działające w trzech zaborach), wchodząc w rozliczne sojusze w ramach
tzw. obozu pasywistycznego, organizując polskie formacje zbrojne i organizacje paramilitarne, wysuwając postulat zjednoczenia ziem polskich (bez wypowiadania słowa: „niepodległość”).
Działacze ln ciągle mieli nadzieję na zjednoczenie ziem polskich
pod berłem cara (np. oświadczenie Wiktora Jarońskiego złożone 8 viii 1914 r. w Dumie Państwowej; Memoriał Dmowskiego
przekazany ambasadorowi Rosji we Francji Aleksandrowi Izwolskiemu). Jednak już od września 1915 r. z inicjatywy narodowych
demokratów prowadzono szeroką działalność propagandową
na Zachodzie na rzecz sprawy polskiej, w ramach urzędującej
w Lozannie Centralnej Agencji Polskiej. Kres orientacji na Rosję
położył wybuch rewolucji w tym państwie i brak realnych, nawet
mgławicowych szans na niepodległość u jej boku.
Po zajęciu Królestwa Polskiego przez państwa centralne ln
przyjęła taktykę pasywizmu, złagodzonego następnie na rzecz
„ograniczonej współpracy”. Nie przeciwstawiała się otwarcie programowi wiązania nadziei odbudowy państwowości z państwami
centralnymi, akceptując tworzenie zrębów polskiej administracji
i instytucji publicznych. Równocześnie podejmowano aktywne
działania na terenie Rosji, gdzie znalazło się kierownictwo obozu narodowo-demokratycznego. W sierpniu 1917 r. w Moskwie
wybrano Radę Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego (zastąpiła
rozwiązany warszawski Komitet Narodowy Polski, zawiązany
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jeszcze w listopadzie 1914 r.), w której programie przenoszono
punkt ciężkości na współpracę z państwami zachodnimi. Na zachodzie zaś, w sierpniu 1917 r., z inicjatywy działaczy ln i sdn
utworzono Komitet Narodowy Polski (powstał w Lozannie, następnie przeniósł się do Paryża, miał agendy w większości stolic
europejskich), który do chwili zakończenia wojny stanowił swoisty polski rząd na uchodźstwie, uznany przez państwa ententy
za oficjalne przedstawicielstwo polskie.
Po odzyskaniu niepodległości formuła ln niejako się wyczerpała. Zrealizowane zostały bowiem najważniejsze postulaty tej organizacji. Zabrakło, jak słusznie zauważył Wapiński,
uzasadnienia dla istnienia zakonspirowanej organizacji. Czynnikiem osłabiającym wpływ ln na politykę krajową był fakt
przebywania najbardziej wpływowych działaczy Ligi poza granicami Polski. Wprawdzie ln założyła sdn jako swoją jawną
ekspozyturę i trzymała w swych rękach kluczowe stanowiska,
posiadała wpływy we wszystkich dzielnicach, ale już nie wszystkie osobistości sdn były członkami Ligi, w niej samej zaś utrzymywały się od dawna rozbieżności, ujawniające się na kolejnych
zjazdach. Polityczna rola ln coraz bardziej malała. Liga przestała być przede wszystkim ośrodkiem kierowniczo-dyspozycyjnym. Nowe warunki polityczne sprawiły, że terenem walki
o władzę stał się parlament. Stąd ruch narodowy przystąpił do
budowy struktur do tych warunków przystosowanych – nowoczesnych parlamentarnych stronnictw politycznych (Związek Ludowo-Narodowy). Naturalne okazały się również spory
personalne między członkami ln, którzy w kolejnych latach
ii Rzeczypospolitej zasilali różne stronnictwa polityczne. Trudno
było więc liczyć na lojalność i organizacyjną podległość kierownictwu Ligi.
Gdyby zaufać cyfrom, to mówią one same za siebie. Po
1918 r. do ln wstąpiło zaledwie 16 nowych członków. Bardzo
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prawdopodobne, że ln prowadziła jeszcze aktywną, choć już nie
tak jak przed wybuchem wojny, działalność do 1919 r. Później, to
jest w latach 1920–1927 – jak pisał Stanisław Kozicki, dziejopis
ln – „miała małe i ograniczone pole działania – była już właściwie terenem, na którym spotykali się jej członkowie, należący
do różnych stronnictw politycznych, co ułatwiało współpracę tych stronnictw w Sejmie”. Ostatecznie została rozwiązana
w kwietniu 1928 r.

KRÓLESTWO POLSKIE
Wspomnienia i relacje: Romana Dmowskiego,
Stanisława Bukowieckiego, Antoniego Marylskiego

Relacja Romana Dmowskiego
o Lidze Narodowej

Chludowo, 26 vii 1931
Według planu R. Dmowskiego konstrukcja pracy o Lidze Narodowej przedstawiałaby się następująco:
Część i
Tło ogólne, stan umysłów w Polsce we wszystkich trzech zaborach. Jak wyglądał ten stan umysłów ok. roku 1885/6, bo to
jest data powstania Ligi P[olskiej]. Zabór pruski: tu panuje konserwatyzm polityczny, patronat szlachty i duchowieństwa nad
ludem. Konserwatyzm ten wyrażał się i w tym, że politycznie
organizowano się tylko na ziemiach historycznych, tzn. Poznańskie, Prusy Zachodnie i Warmia. Śląska i Mazurów pruskich nie
spotykamy. Człowiekiem, który robi w owych czasach wyłom
w tym konserwatyzmie, jest Roman Szymański11, który w swoim
„Orędowniku” przeciwstawia lud szlachcie, a później, w dalszej
konsekwencji, łamie zasadę historyczną i dąży do rozciągnięcia
organizacji na wszystkie ziemie etnograficzne polskie, rzucając hasło „lud polski od Pucka do Mysłowic”. Podkreślić należy
związek między porzuceniem historycznego punktu widzenia
11

Roman Szymański (1840–1908), studiował we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku, gdzie
otrzymał stopień dr. filozofii, działacz narodowy, publicysta, od 1871 redaktor
„Orędownika”.
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i przeciwstawieniem ludu szlachcie. Później też zjawia się dążenie do przeniesienia pozytywizmu warszawskiego na grunt poznański w „Przeglądzie Poznańskim” (data założenia?12), założonym przez Władysława Rabskiego13, Bernarda Chrzanowskiego14
i dr. [Bolesława] Krysiewicza15.
W Galicji w owej epoce mamy też panowanie konserwatyzmu. Liczebniejszy, ale mniej wyraźny politycznie, tzw. podolski, i mniej liczebny, ale organizacyjnie bardzo sprężysty i bardziej świadomy swoich celów, odłam krakowski (stańczycy).
Pro foro interno: sprawność organizacji wskazywałaby na węzły
z masonerią.
Dla wyjaśnienia sprawy ostatnio poruszonej jeszcze szczegóły następujące. Do wojny krymskiej istnieje solidarność między
sprawą demokracji europejskiej i sprawą polską. Święte Przymierze16 skierowuje się przeciw obu. Demokracja europejska to
12
13

14

15

16
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„Przegląd Poznański” tygodnik wydawany w latach 1894–1896.
Władysław Rabski (1865–1925), dr filozofii, krytyk literacki, publicysta, pisarz,
dramaturg, współpracownik „Dziennika Poznańskiego”, 1895–1897 redaktor
„Przeglądu Poznańskiego”, następnie współpracownik „Ateneum”, „Tygodnika
Ilustrowanego”, „Kuriera Warszawskiego”; od 1898 w Lidze Narodowej, 1922–1925
poseł na Sejm.
Bernard Chrzanowski (1861–1944), dr praw, adwokat w Poznaniu (od 1890), wydawca „Przeglądu Poznańskiego” (1894–1896), działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych,
prezes Związku Sokołów Wielkopolskich (od 1895), od 1900 w Lidze Narodowej,
1909–1919 prezes Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, 1901–1910 poseł
do Reichstagu, 1922–1928 kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego, od 1935 senator rp.
Bolesław Krysiewicz (1862–1932), dr med., chirurg w Poznaniu, od 1900 w Lidze
Narodowej, jeden z liderów Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, należał
do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działacz sokoli i Towarzystwa Czytelni Ludowych,
1904 prezes Polskiego Komitetu Centralnego Wyborczego na Rzeszę Niemiecką,
1913 sekretarz Rady Narodowej w Poznaniu, 1918 przewodniczący prezydium Naczelnej Rady Ludowej, 1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, przewodniczący
zarządu Wojewódzkiego zln.
Święte Przymierze, porozumienie (sojusz) zawarte 26 ix 1815 r. między Rosją,
Prusami a Austrią. Sygnatariusze zobowiązali się do kierowania się w polityce
zagranicznej i wewnętrznej zasadami religii chrześcijańskiej i sprawiedliwości,
a także do wspólnej walki z liberalizmem i ruchami rewolucyjnymi (narodowowyzwoleńczymi). Odwoływało się do zasad legitymizmu i restauracji.

jest ówczesna masoneria. Z tej też przyczyny mówić należy o ów
czesnym związku między sprawą masońską i polską. Wojna krymska kończy okres Świętego Przymierza i romansu demokracji ze
sprawą polską. Od połowy stulecia masoneria, zachowując nazwę
demokracji, przestaje być właściwie demokracją w swych kierowniczych żywiołach, a staje się kapitalistyczną burżuazją. Jako taka
ma ona zupełnie inne widoki w polityce międzynarodowej. I tu
Polska, czepiająca się jej, zaczyna jej zawadzać. W jej interesie
zaczyna leżeć, ażeby Polska nie walczyła z Rosją, ponieważ na
linii jej polityki (sc. masonerii francuskiej) leży porozumienie
z Rosją a Francją przeciw Prusom (Gorczakow17). Tymczasem
Polacy patrzą wciąż na Francję jako na sojusznika przeciw Rosji.
Wobec tego przygotowuje się w Polsce [Aleksandra] Wielopolskiego18 i jego politykę (robota masońska, za Wielopolskim stał
[Juliusz] Enoch19, Żyd). [Otto von] Bismarck20 wszakże, widząc
siłę zapóźnionego ruchu antyrosyjskiego, oglądającego się na
Francję, umiał zaaranżować powstanie i Wielopolskiego obalić. Kiedy w r. 1863/4 ponoszą klęskę i powstańcy, i Wielopolski,
masoneria postanawia głębszą robotę zacząć w Polsce, by już
jej podobna niespodzianka nie spotkała. Wtedy w Kongresówce
inauguruje się ruch pozytywistyczny, walczący z całą tradycją
porozbiorową i rzucający program „pracy organicznej”, tj. wyrzeczenia się polityki (ten program był też wyrazem rodzącego się
wielkiego przemysłu w Królestwie), a w Galicji zapoczątkowuje
się stronnictwo pseudokonserwatywne, wypowiadające ostrą
walkę polityce spisków i powstań.
Zrazu jedyną opozycją przeciw konserwatyzmowi, czy to podolskiemu, czy zwłaszcza krakowskiemu, jest słaba demokracja
17
18
19
20

Aleksander Michajłowicz Gorczakow (1798–1883), ros. polityk, kanclerz.
Aleksander Wielopolski (1803–1877), margrabia, 1862–1863 naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego.
Juliusz Kazimierz Enoch (1822–1880), prokurator generalny Królestwa Polskiego.
Otto von Bismarck (1815–1898), premier Prus, 1871–1890 kanclerz Rzeszy.
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mieszczańska, dla dekoracji raczej nawiązująca do tradycji powstańczej (za którą także stoją żywioły masońskie). W epoce
wszakże, o której mówimy, już zjawiają się w Galicji z jednej strony zaczątki socjalizmu, z drugiej zaś ideologia ruchu ludowego,
której pionierem jest emigrant z zaboru rosyjskiego, Bolesław
Wysłouch21 (mason), fanatyk, a więc zasługujący na szacunek.
Wychodzący we Lwowie „Przegląd Społeczny”22 (data założenia i zamknięcia?) reprezentuje ideologię radykalną, częściowo
ludową, częściowo socjalistyczną. Tej ideologii wyrazem staje się
„Kurier Lwowski”23 redagowany przez Wysłoucha, w następstwie
oficjalny organ ruchu ludowego.
Ruch w zaborze rosyjskim: w r. 1885 zakończył się w Cytadeli Warszawskiej proces organizacji socjalistycznej „Proletariat”
powieszeniem 4 ludzi i zesłaniem większej liczby. Mniej więcej
w tym samym czasie na pogrzebie jen. gubernatora warszawskiego Albiedyńskiego24, który reprezentował rządy łagodniejsze od
swoich poprzedników i następców, kroczyła delegacja studentów
Uniwersytetu Warszawskiego (data?) z wieńcem dla rosyjskiego
wielkorządcy. Te dwa fakty ilustrują najlepiej zmiany, które zaszły
w umysłach młodszych pokoleń po upadku powstania. Z jednej
strony ruch pozytywistyczny i praca organiczna, wyrzekająca
się walki z Rosją i dochodząca do wyrazów wdzięczności dla jenerał-gubernatora za nieco łagodniejsze rządy, z drugiej ruch
skrajnie rewolucyjny, działający solidarnie z rewolucją rosyjską,
walczącą terrorem (zamachy na carów i dygnitarzy), antynarodowy do skrajności, liczący w swych szeregach ogromną ilość Żydów,
a także i Rosjan w Królestwie ( jednym z czterech powieszonych

21
22
23
24
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Bolesław Wysłouch (1855–1937), publicysta, redaktor, współzałożyciel i autor programu Stronnictwa Ludowego, od 1914 w psl „Piast”.
„Przegląd Społeczny” ukazywał się we Lwowie od i 1886 do 1887.
„Kurier Lwowski” – dziennik wydawany we Lwowie w latach 1883–1935.
Piotr Albedyński (1826–1883), ros. polityk, 1880–1883 gen. gubernator warszawski.

członków „Proletariatu” był Rosjanin Bardowski25). W tym stanie
umysłów robi wyłom założenie w roku 1886 tygodnika „Głos”.
Założyciele: Józef K. Potocki26, raczej filozof niż publicysta,
z poglądami umiarkowanie socjalistycznymi i umiarkowanie narodowymi; Jan Ludwik Popławski27, mocny narodowiec, stojący
jedną nogą na historiozofii polskiej, drugą na ideologii ruchu ludowego, nie bez pewnego wpływu na nią rosyjskiego „narodniczestwa” (Popławski przed paru laty powrócił z Wiatki, dokąd
był zesłany za udział w spisku Adama Szymańskiego28, dążącym
do wywołania powstania podczas wojny rosyjsko-tureckiej, akcja równoległa z akcją Adama Sapiehy29 w Galicji, agenci angielscy!); Aleksander Więckowski30, inżynier zamieszkały w Petersburgu, rzadko pisujący, ale wybitna inteligencja, dająca mu duży
wpływ na kolegów, zwłaszcza – z początku – na Popławskiego
(mason). Wreszcie Józef Hłasko31, również były zesłaniec, zajmujący się głównie referowaniem spraw ekonomicznych i socjalnych
na zachodzie. Charakterystyczne dla „Głosu” jest to, że był on nie
jako pionierem wpływu umysłowego angielskiego; z wyjątkiem
25
26

27
28
29
30

31

Piotr Bardowski (1846–1886), ros. działacz rewolucyjny, stracony 28 i 1886.
Józef Karol Potocki [Marian Bohusz] (1854–1898), poeta, dziennikarz, publicysta,
współpracownik „Prawdy”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Wędrowca”, 1886 współzałożyciel i kierownik redakcji „Głosu”, członek Ligi Polskiej od 1887; za działalność
patriotyczną zesłany do Odessy.
Jan Ludwik Popławski (1854–1908), działacz polityczny, ideolog i jeden z liderów
endecji, redaktor, publicysta, członek Ligi Polskiej (1887), Komitetu Centralnego
i Rady Naczelnej Ligi Narodowej od 1893, współzałożyciel sdn (1904/1905).
Adam Szymański (1852–1916), prawnik, pisarz, publicysta, redaktor, w 1877 założył
Związek Synów Ojczyzny.
Adam Sapieha (1828–1903), ks., działacz niepodległościowy, 1877–1878 założył Konfederację Narodu Polskiego.
Aleksander Więckowski (1851–1920), redaktor, podczas studiów w Petersburgu
założył pierwsze kółko socjalistyczne (1874), nast. zakładał kółka w Warszawie
(1878–1879), członek redakcji „Głosu” i Komitetu Centralnego Ligi Polskiej na zabór ros., od 1888 w Petersburgu, bliski ros. kadetom, działacz Polskiego Komitetu
Demokratycznego (1917).
Józef Hłasko (1856–1934), lekarz, redaktor, publicysta, studiował w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu, członek Ligi Polskiej (od 1888) i Ligi Narodowej
(1893), jej komisarz we Lwowie (od 1900), działacz sdn i zln.
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Popławskiego wszyscy umieli po angielsku i wszyscy czytali głównie po angielsku.
„Głos” nie był w swej ideologii jednolity. Amplituda jego wahań
była bardzo szeroka: od narodowych, czerpiących natchnienia
z historii artykułów Popławskiego do barbarzyńskich produkcji
socjaldemokraty i antynarodowca Ludwika Krzywickiego32. Jednakże od początku osoba Popławskiego przyciąga do niego żywioły
młodsze z wyraźną fizjognomią narodową, z tendencją w kierunku,
który nazwano potem nacjonalistycznym. Na czoło ich wybija
się Stanisław Chełchowski33, późniejszy założyciel Centralnego
Towarzystwa Rolniczego, a później Roman Dmowski. Uderzający
na owe czasy był fakt, że w piśmie „postępowym” i demokratycznym zaczęła się wybijać tendencja antyżydowska. Antysemityzm
wówczas w bardzo ostrej formie był reprezentowany przez Jana
Jeleńskiego34, założyciela tygodnika „Rola”, mocno katolickiego
i opartego głównie na poparciu duchowieństwa wiejskiego. Traktowano antysemityzm jako wyraz wstecznictwa, tym większe
wrażenie zrobił w „Głosie”.

1. 1886–1893
W roku 1886 ukazała się w Warszawie wydana na emigracji w Paryżu broszura Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym przez
Z[ygmunta] F[ortunata] M[iłkowskiego]. Broszura ta ani językiem
swoim, ani myślą nie zbliżała się do panującego stanu umysłów
32
33

34
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Ludwik Krzywicki (1859–1941), socjolog, ekonomista, pedagog, działacz polityczny.
Stanisław Chełchowski (1866–1907), ziemianin z Chojnowa, prezes płockiego oddziału Centralnego Towarzystwa Rolniczego, działacz Stowarzyszenia „Łączność”,
ton, Koła Oświaty Ludowej i Rady Naczelnej Polskiej Macierzy Szkolnej, współpracownik „Gońca”, członek Ligi Narodowej (od 1905 w Komitecie Krajowym), poseł
do ros. Dumy Państwowej.
Jan Jeleński (1845–1909), publicysta, dziennikarz, od 1882 wydawca tygodnika „Rola”.

w kraju. Wzywała ona do czynnej walki z zaborcami i do założenia
Skarbu Narodowego, funduszu, na którym by się ta walka oparła
i który, urósłszy w przyszłości, byłby funduszem ostatecznej walki
o niepodległość. Jednakże tak pozornie obca duchowi środowiska, w którym się zjawiła, była ona gorliwie czytana przez młodzież i rzucone w niej hasła znalazły w niejednej duszy odgłos.
Poufnie sobie mówiono, że autorem jej jest Zygmunt Miłkowski
(T[omasz] T[eodor] Jeż)35. Nikt wszakże nie wiedział, że ta broszura nie była indywidualnym przedsięwzięciem znanego powieściopisarza i byłego powstańca z 63 roku, że za nią stoi organizacja.
Później dopiero dowiedziano się w pewnych kołach, że w roku
1886 założona została na emigracji tajna organizacja Liga Polska.
Na czele tej organizacji stał organ główny Centralizacja. Pod jej
władzą miały działać komitety centralne, oddzielne dla każdego
zaboru. Skład Centralizacji był następujący: Zygmunt Miłkowski,
Józef (?) Michalski36, b. powstaniec z 63 roku, potem plantator na
Jawie, z której powrócił ze sporym majątkiem, jako trzeci Maksymilian (?) Hertel37, emigrant z 63 roku, urzędnik ministerium
wojny w Paryżu i – zdaje się – Henryk Gierszyński38, lekarz we
Francji, dokąd przybył na studia w roku 1868 z Piotrkowa w Kongresówce. (Wyjaśnić stosunek do centralizacji prof. [Zygmunta]
Laskowskiego39 w Genewie i antykwariusza [Henryka] Bukowskiego40 w Sztokholmie). Wszyscy ci tutaj wymienieni byli członkami
35

36
37
38
39
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Zygmunt Fortunat Miłkowski [pseud. T.T. Jeż] (1824–1915), płk, pisarz, publicysta,
działacz niepodległościowy, jeden z założycieli Ligi Polskiej (1887), prezes Komisji
Nadzorczej Skarbu Narodowego i Rady Zarządzającej Muzeum Narodowym
w Rapperswilu.
Faktycznie: Ludwik Michalski (Matyasek) (1836–1888), inż., przedsiębiorca, od 1875
w Szwajcarii, finansował wydawanie „Wolnego Słowa Polskiego” w Genewie.
Maksymilian Hertel (1844–1921), inż., szef sekcji Ministerstwa Robót Publicznych
w Paryżu.
Henryk Gierszyński (1848–1930), lekarz, demokrata, członek Ligi Polskiej i Ligi Narodowej, z której wystąpił w 1903, następnie związany z lewicą niepodległościową.
Zygmunt Laskowski (1841–1928), lekarz anatom, prof. Uniwersytetu Genewskiego,
1895–1910 członek Ligi Narodowej.
Henryk Bukowski (1838–1900), emigrant, od 1870 antykwariusz w Sztokholmie.
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masonerii. O ile wiadomo, założenie komitetu centralnego na zabór pruski nie powiodło się. Komitet centralny na zabór austriacki
stanowili: Tadeusz Romanowicz41, Zima42, dyr. Gal[icyjskiej] Kasy
Oszczędności i Aleksander Hirschberg43, dyrektor Z[akładu] N[arodowego] im. Ossolińskich. Ci wszakże tylko przyjęli nominację,
ale najmniejszej działalności nie rozwinęli. Jedynym zaborem,
w którym Liga zapuściła korzenie, był rosyjski. Skład Komitetu
Centralnego na ten zabór był tajemnicą dla wszystkich członków
organizacji. Domyślam się, że członkami jego byli: wymieniony
już Aleksander Więckowski, Tadeusz Balicki44, starszy brat Zygmunta, inżynier, były zesłaniec na Syberię, i Erazm Kobylański45, znany w organizacji pod nazwiskiem Michała Borkowskiego. Ostatni był emigrantem: jako student w Charkowie należał
do rewolucyjnej organizacji rosyjskiej i brał udział w zamachu
na gubernatora charkowskiego, po czym udało mu się uciec za
granicę. Był to najczynniejszy członek Ligi w jej początkach,
właściwy jej organizator w zaborze rosyjskim. (W roku 1890,
wracając z pogrzebu [Adama] Mickiewicza46 w Krakowie, został
aresztowany przez żandarmów rosyjskich na granicy z kufrem
mającym podwójne dno i dużo literatury zakazanej. Przebywał
długo w Cytadeli Warszawskiej, gdzie go zidentyfikowano jako
Kobylańskiego, ale nie jego, lecz jego brata, również emigranta,
41
42
43
44
45
46
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Tadeusz Romanowicz (1843–1904), dziennikarz, publicysta, naczelnik Miejskiego
Biura Statystycznego we Lwowie, działacz demokratyczny, 1880–1904 poseł na
Sejm Krajowy i 1901–1902 do Rady Państwa.
Franciszek Zima (1827–1899), finansista, od 1871 dyr. Galicyjskiej Kasy Oszczędności,
założyciel lwowskiej grupy Ligi Polskiej (1887–1894), działacz sokoli.
Aleksander Hirszberg [Hirschberg] (1847–1907), historyk, bibliotekarz, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, sekretarz naukowy Ossolineum, 1887–1894 członek Ligi
Polskiej, działacz Towarzystwa Oświaty Ludowej i tsl.
Tadeusz Balicki (1858–1921), inż., socjolog, należał do Gminy Socjalistów Polskich
w Petersburgu, członek Ligi Polskiej, następnie związany z postępowcami.
Erazm Kobylański [Michał Borkowski] (1856–1918), działacz narodowy, współpracownik „Głosu”, „Przeglądu Społecznego”, działacz Ligi Polskiej, jej komisarz
na Warszawę.
Uroczyste złożenie prochów wieszcza na Wawelu w vii 1890.

który umarł w Ameryce i który był oskarżony o łagodniejsze przestępstwo. Na mocy wyroku administracyjnego spędził 1 1/2
roku w więzieniu karnym w Petersburgu – więź[ienie] Kresty.
Po opuszczeniu więzienia nie nawiązał już stosunków organizacyjnych, jeno osiadł w rodzinnym mająteczku na Wołyniu, gdzie
zmarł w czasie Wielkiej Wojny).
Ważniejszym dziełem od tworzenia organizacji Ligi, która
się rozwinęła nieco tylko w zaborze rosyjskim, było założenie
przez Ligę organizacji młodzieży pod nazwą Związek Młodzieży
Polskiej [dalej: zmp]. Projektodawcą i twórcą tej organizacji był
Zygmunt Balicki47 (rodem z Lublina, były student prawa i akademii sztuk pięknych w Petersburgu. Emigrant zamieszkały w Genewie, gdzie ukończył studia i doktoryzował się). Związek Młodzieży
Polskiej był organizacją obejmującą wszystkie uniwersytety, na
których kształciła się młodzież szkolna. W ciągu lat swego istnienia posiadał on grupy w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Paryżu,
Nancy i Montpellier (?), w Genewie, Bernie i Zurychu, Wiedniu,
Grazu (?) i Leoben, Monachium, Karlsruhe, Lipsku, Wrocławiu,
Halle, Berlinie, Gryfii, Kijowie, Rydze, Dorpacie, Petersburgu,
Moskwie i Kazaniu.
Liga w ówczesnym dojrzałym pokoleniu nie znalazła wiele
materiału na członków. Przypuszczać należy, że w początku nie
było ich więcej w zaborze rosyjskim jak 20–30 (Popławski, Hłasko,
Al[eksander] Zawadzki48, Czesław Świerczewski49 w Warszawie;
47
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Zygmunt Stefan Balicki (1858–1916), dr praw, socjolog, redaktor, publicysta, jeden
z liderów endecji, współzałożyciel „Zetu” (1886/1887 i 1898), członek Ligi Polskiej
(od 1888) i kierowniczych organów Ligi Narodowej, działacz tg „Sokół”.
Aleksander Zawadzki (ps. Ojciec Prokop, 1859–1926), działacz ludowy i oświatowy,
dziennikarz, działacz Ligi Polskiej i „Zetu”, 1893–1908 członek Ligi Narodowej, od
1905 w zarządzie sdn, 1907–1908 jeden z inicjatorów „Frondy”, działacz Narodowego Związku Chłopskiego, podczas i wojny światowej zwolennik współpracy
z Niemcami, członek Klubu Państwowców Polskich.
Czesław Świerczewski (1866–1950), inż. chemik, od 1905 kierownik, następnie dyr.
gazowni w Łodzi, od 1925 w Warszawie, członek Ligi Polskiej.
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w Odessie: adw[okat] Alojzy Dłuski50, Mariusz Zaruski51, oficer
marynarki handlowej, późniejszy taternik, piłsudczyk i jenerał).
Wobec tego, chcąc rozwinąć się, musiała sobie przygotować
materiał wśród młodzieży i to zadanie podjął zmp, którego władza
centralna znajdowała się na początku w Szwajcarii, a później, gdy
grupa warszawska nabrała znaczenia dominującego, przeniosła
się do Warszawy.
Wobec tego, że o przyszłości Ligi zdecydowali nie jej członkowie ze starszego pokolenia, ale młodzi, którzy wyszli z zmp,
a zwłaszcza z jego grupy warszawskiej, zajmiemy się na chwilę sprawami młodzieży. zmp został założony w roku 1887 jednocześnie prawie w kilku ogniskach zagranicznych, jak Paryż,
Genewa, Zurych, Berno, w paru uniwersytetach rosyjskich, jak
Petersburg, Kijów i w uniwersytetach krajowych w Warszawie,
Krakowie i Lwowie. Największą trudność miał Balicki w Warszawie (przyjechał tu w roku 1887 pod przybranym nazwiskiem
Żółtowskiego), gdzie żywioły ruchliwsze wśród młodzieży były
bardzo różnorodne. Toteż założona przez niego grupa warszawska
była tak różnorodna, że to jej prawie od początku groziło rozbiciem. Składała się ona z trzech żywiołów: byli tam po pierwsze:
wychowańcy rozbitego przez policję rosyjską „Proletariatu”, socjaliści-antynarodowcy: Ignacy Dąbrowski52, [Janusz] Tański53,
później Bronisław Dembiński54, Hajdukowski55, Poznański i inni;
po drugie: Polacy usposobieni patriotycznie, ale w ideologię socja50
51
52
53
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55

52

Alojzy Dłuski (1846–1919), adwokat, działacz społeczny, członek Ligi Polskiej.
Mariusz Zaruski (1867–1941), pionier wychowania morskiego i żeglarstwa, taternik,
gen. wp.
Ignacy Dąbrowski – działacz robotniczy, po wystąpieniu z Socjalno-Rewolucyjnej
Partii „Proletariat”, od IV 1893 r. działacz Partii Robotniczej „Solidarność”.
Janusz Tański (1864–1889), organizator Związku Robotniczego, członek „Zetu”.
Faktycznie Bolesław Dembiński (1868–1921), lekarz, przyrodnik, socjalista, za organizowanie kas oporu więziony w latach 1891–1892.
Leon Hajdukowski, student Uniwersytetu Warszawskiego, w 1891 skazany na
więzienie.

listyczną, jak Zbigniew Paderewski56, Leon Wasilkowski57, Seweryn
Sterling58 (Żyd); wreszcie narodowcy mocno przeciwstawiający
się antynarodowemu stanowisku socjalistów i zamiast propagandy wśród robotników głoszący hasła i organizujący oświatę ludu
wiejskiego, Stanisław Chełchowski, Klimaszewski, Kobyliński,
później Roman Dmowski (1888), Julian Grabowski59, Bolesław
Jakimiak60, Wacław Łapiński61. Mniej skrajni w akcentowaniu
swego kierunku narodowego, ale nie mniej z nim związani, Ludwik
Kochanowski62 i Jan Offenberg63 (z litewskiej szlachty pochodzenia inflanckiego), stali z początku na czele organizacji grupy
warszawskiej. Gdy starsi, Kochanowski, Chełchowski, Offenberg,
Antoni Troczewski64, opuścili uniwersytet i przestali brać udział
56
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Zbigniew Paderewski (1864–1925), dr med., pracował w Zagłębiu Dąbrowskim,
organizator Narodowego Związku Robotniczego, poseł do Dumy Państwowej
(1906), członek Ligi Narodowej (od 1895), od 1918 referent Wydziału Szpitalnictwa
Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy.
Leon Korczak Wasilkowski (ok. 1867–1898), absolwent Wydziału Lekarskiego uw
(1892), przewodniczący Koła Ogólnoakademickiego, należał do „Zetu”, publicysta, współpracownik „Głosu”; lekarz powiatowy w Iskrecu w Bułgarii, gdzie zmarł.
Seweryn Sterling (1864–1932), lekarz, działacz społeczny, popularyzator higieny
społecznej, działacz „Zetu”.
Julian Grabowski (1867–1926), lekarz w Łodzi i Warszawie, socjalista, członek redakcji „Robotnika”.
Bolesław Jakimiak (1865–1942), lekarz w Warszawie od 1893, inicjator Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (1906), członek Związku Lekarzy Słowiańskich, działacz
„Łączności”, ton, członek Zarządu Głównego sdn, w l. 1915–1918 przebywał w Rosji,
autor pracy Zachodnie granice Polski (1918).
Wacław Łapiński (1869–1944), dr med., chirurg, nast. prof. uw; przyjęty do Ligi
Narodowej w 1893, od 1903 w Komitecie Krajowym, 1905 komisarz ln na m. Warszawę, 1910 w Radzie Głównej ln; członek Koła Głównego ton i sdn.
Ludwik Kochanowski („Homer”), ukończył iv gimnazjum w Warszawie, podczas
studiów na Wydziale Prawa uw należał do Koła Centralnego Studentów, od 1887
członek koła braterskiego „Zetu”, krótko po studiach jako sekretarz sądu, zm. na
suchoty.
Jan Offenberg (1868–1953), lekarz internista, opiekun Szpitala Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie, 1889–1890 starszy warszawskiej grupy „Zetu”, członek
Ligi Polskiej.
Antoni Troczewski (1861–1928), od 1891 lekarz w Kutnie, działacz społeczny
i narodowy, przewodniczący Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa Krajoznawczego i „Sokoła”, założyciel „Tygodnika Kutnowskiego”; należał do „Zetu”,
od 1888 do Ligi Polskiej, a od 1893 Ligi Narodowej, następnie działacz sdn i zln.
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w życiu grupy warszawskiej, walka między socjalistami i narodowcami zaostrzyła się. W tej walce główną siłą atakującą był
Dmowski: gdy on się wysunął na czoło organizacji, 11 socjalistów
wystąpiło ze Związku (w początku roku 1890).
Oczyszczenie organizacji młodzieży w Warszawie z wyraźnych wpływów socjalistów nie było wcale zwycięstwem wyraźnego kierunku narodowego. Z wyjątkiem paru zaledwie jednostek
ówczesny przeciętny związkowiec czuł się Polakiem patriotą, ale
jednocześnie bał się szowinizmu (tak nazywano wówczas to, co
później określano nacjonalizmem), uważał za potrzebne usprawiedliwiać swój patriotyzm, „uszlachetniać” go przez związanie
go z ideologią socjalistyczną. Był on nieodrodnym synem patriotycznych masonów z pierwszej połowy xix wieku, ulegał silnemu
wpływowi ideologii socjalistycznej, panującej wśród ruchliwszej
młodzieży, zwłaszcza na wschodzie Europy, jednocześnie zaś
miał spory kult bohaterstwa, które widział jedynie w szeregach
socjalistycznych rewizjonistów. Dmowski, który usiłował narzucić
organizacji mocny, konsekwentny kierunek narodowy, znajdował
się często w walce z całym prawie swoim otoczeniem. Charakterystyczną ilustracją stanu umysłów w zmp, w Warszawie owego
czasu była sprawa niedoszłych zaburzeń studenckich na Uniwersytecie Warszawskim przed Wielkanocą 1890 roku.
W tym to czasie w Pietrowsko-Razumowskiej Akademii Rolniczej pod Moskwą wybuchły zaburzenia studenckie, które się
natychmiast przeniosły na Uniwersytet Moskiewski, z tendencją
przeniesienia ich na wszystkie uniwersytety w państwie. Zrewolucjonizowani studenci moskiewscy wysłali i do Warszawy swego
delegata, ażeby jej młodzież pociągnąć do rozruchów. Tym delegatem zaopiekowali się socjaliści (ci właśnie, którzy na dwa miesiące przedtem wystąpili ze zmp, byli m.in. Tański, Dembiński
i inni). Delegat nazywał się Pietrowskij. Socjaliści sprowadzili
tego delegata na zebranie koła ogólnouniwersyteckiego, złożo-
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nego z delegatów kół miejscowych (wychowańcy każdego gimnazjum tworzyli osobne kółko). W przeddzień tego zebrania (sobota
wieczorem) Dmowski zwołał tajne posiedzenie najwyższej kategorii członków zmp, tzw. braci, i przeprowadził tam przyjęcie
zasady, że uniwersytet warszawski nie ma nic wspólnego z uniwersytetami rosyjskimi jako będący w Polsce i mający młodzież
polską, i że młodzież warszawska nie może się łączyć z młodzieżą
rosyjską w jakiejkolwiek akcji. Stąd wniosek praktyczny, że propozycje delegata moskiewskiego mają być na jutrzejszym (nie
dziela rano) posiedzeniu koła ogólnouniwersyteckiego odrzucone.
Wśród obecnych na tym tajnym posiedzeniu braci, którzy wzięli
udział w tej uchwale, było paru uczestników jutrzejszego zebrania
(Dmowski do tych ostatnich nie należał). Nazajutrz (niedziela)
wieczorem odbyło się znów tajne posiedzenie braci, na którym
zdano sprawę z zebrania koła ogólnonarodowego. Okazało się, że
koło postanowiło się przyłączyć do rozruchów na uniwersytetach
rosyjskich, że za jego uchwałą głosowali nawet ci bracia, którzy
mieli wyraźny rozkaz głosowania przeciw (pro foro interno: [Antoni] Neumann z Litwy, [Władysław] Kierst65, Wasilkowski, prezes
koła ogólnouniwersyteckiego). Koło również powzięło uchwałę
o zaciągnięciu pożyczki od Bratniej Pomocy studenckiej na organizację rozruchów. Na pytanie wystosowane do tych braci, którzy
głosowali za uchwałą Koła wbrew poleceniom organizacji, odpowiedzieli oni: „taka była atmosfera, że nie można było inaczej
głosować”. Delegat moskiewski przemówił bardzo gorąco (naturalnie po rosyjsku), zapowiedział rozszerzenie ruchu na wszystkie
uniwersytety rosyjskie, postawienie rządowi szeregu żądań
w imieniu młodzieży i dla pociągnięcia młodzieży warszawskiej
obiecał, że wśród nich znajdzie się żądanie wykładów po polsku
na Uniwersytecie Warszawskim. Dmowski w swej roli kierownika
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Władysław Kierst (1868–?), studiował w Warszawie i Krakowie, dr med. uj 1909,
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grupy warszawskiej oświadczył, że uchwała wczorajsza o odmowie udziału w ruchu rosyjskim pozostaje w mocy, że ci bracia, którzy głosowali za uchwałą koła ogólnouniwersyteckiego, dopuścili
się przestępstwa organizacyjnego, którym później organizacja się
zajmie, w tej chwili zaś organizacja musi się zająć tym, jak uchwalone rozruchy uniemożliwić. Nazajutrz, w poniedziałek rano, miało się odbyć drugie posiedzenie koła ogólnouniwersyteckiego,
które miało już uchwałę powziętą w przeddzień wykonać. Dmowski oświadczył, że pójdzie sam na to posiedzenie w zastępstwie
delegata swojego kółka i sam zajmie się odrobieniem tego, co jego
koledzy w przeddzień zrobili. Gdy go zapytano, jak to zrobi, odpowiedział, że nie ma obowiązku dawać wyjaśnień wobec kolegów,
którzy się zachowali nieorganizacyjnie. W poniedziałek rano zebrało się koło ogólnouniwersyteckie. Pierwszy zabrał głos Dmowski. Wyłożył, że koło ogólnouniwersyteckie jako organizacja młodzieży wszelkich przekonań nie może być organizacją rozruchów
wyrażających dążenia młodzieży rewolucyjnej. Wobec tego proponuje, żeby się natychmiast rozwiązać jako posiedzenie koła
ogólnouniwersyteckiego, a natomiast zawiązać jako zebranie
komitetu do urządzenia rozruchów (kalkulował, że doraźny komitet rozruchowy nie będzie miał prawa pożyczyć od Bratniej
Pomocy). Propozycja jego została przyjęta hucznymi brawami
przez najbardziej rewolucyjną część zebrania, przez socjalistów.
Komitet rozruchowy natychmiast się zawiązał. Na przewodni
czącego wybrano tego samego Wasilkowskiego, prezesa koła
ogólnouniwersyteckiego, po czym Dmowski znów głos zabrał
i zaproponował rozstrzygnięcie kwestii, kiedy rozpocząć rozruchy:
czy natychmiast, czy też poczekać, aż uniwersytety rosyjskie się
ruszą i sam oświadczył się za tym, aby poczekać. Socjaliści zażądali,
żeby ruszyć się natychmiast. Wtedy zaproponował, żeby umotywowali swój wniosek jako dalej idący. Socjaliści wybrali na swego
mówcę delegata z Moskwy. Ten wypowiedział długą mowę, w któ-
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rej popełnił parę taktycznych błędów, które Dmowski natychmiast
wyzyskał. Zabrał głos natychmiast po nim i zwrócił uwagę na to,
że delegat z Moskwy wczoraj zapewniał, że rozruchy na pewno
obejmą wszystkie uniwersytety rosyjskie, a dziś mówi, że wybuch w Warszawie jest potrzebny, aby pociągnąć inne uniwersytety w państwie; powiedział również, że wybuch potrzebny jest
natychmiast, ażeby nie zapanowali tchórze, którzy są przeciwnikami rozruchów. Otóż on, Dmowski, odmawia prawa gościowi
z Moskwy kwalifikowania młodzieży polskiej jako tchórzy. Przeciwnicy rozruchów są przeciwnikami z zasady, a nie z tchórzostwa.
To przemówienie popsuło harmonijny nastrój, korzystny dla delegata moskiewskiego. Po nim urządzono głosowanie i większość
oświadczyła się za postawą wyczekującą, dopóki się nie ruszą inne
uniwersytety w państwie. Naznaczono następne posiedzenie komitetu rozruchowego nazajutrz rano, Dmowski zaś zwołał tajne
posiedzenie braci tegoż dnia na wieczór. Tego dnia okazało się, że
Dmowski ma influencę i że przyszedł na posiedzenie z 39° temperatury. Posiedzenie rozpoczęło się od tego, że jeden z braci, Żyd
Goldberg, wystosował do Dmowskiego pytanie, dokąd zmierza
wszystko to, co zrobił rano, proponując utworzenie komitetu
rozruchowego i wywołując na tym posiedzeniu ostrą dyskusję.
Dmowski odpowiedział krótko: do pokłócenia ich między sobą
i do uniemożliwienia rozruchów. Wtedy Goldberg oświadczył, że
nie może się zgodzić z tą polityką, że będzie przeciw niej w komitecie rozruchowym występował i że wobec tego zapytuje, czy może
pozostać członkiem zmp. Nastrój zebrania był wprost histeryczny.
Dmowski poddał to pytanie pod głosowanie, żądając, żeby było
jawne. Sam pierwszy dał głos „nie”, inni volens nolens poszli
w jego ślady. Goldberg posiedzenie opuścił, a pozostali doszli do
takiego rozhisteryzowania, że niektórzy z nich zaczęli płakać.
U Dmowskiego tymczasem temperatura się podnosi i dochodzi do 40°. Wasilkowski wtedy oświadcza, że poddając się karnie
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polityce organizacji, jednak nie może nadal być przewodniczącym
komitetu rozruchowego, w którym organizacja prowadzi tak nieszczerą politykę. To złóż przewodnictwo, usłyszał odpowiedź.
Nazajutrz rano Wasilkowski otwiera posiedzenie komitetu rozruchowego, składa przewodnictwo i proponuje wybranie innego
przewodniczącego. Goldberg z szyderczym uśmiechem stawia
kandydaturę Dmowskiego. W głosowaniu, które się odbywa,
Dmowski otrzymuje większość. Wtedy zabiera głos i oświadcza:
„Okazaliście mi zaufanie, więc ja będę szczery. Od początku byłem przeciwnikiem rozruchów, powiedziałem sobie wszakże: nie
sztuka krzyknąć: nie pozwalam i uciec na Pragę (mieszkał na Pradze). Będę wszystko robił, żeby do rozruchów nie dopuścić, ale
jeżeli mi się nie uda, wezmę w nich udział, żeby wypadły jak najlepiej. I teraz oświadczam, że wszystkich sił użyję, ażeby rozruchów na Uniwersytecie Warszawskim nie było. Proszę po tym
moim oświadczeniu drugi raz głosować”. Odbyło się drugie głosowanie i znów Dmowski otrzymał większość. Wtedy wstał
przywódca socjalistów [Janusz] Tański, wypowiedział patetyczną
mowę o świętym zapale rewolucyjnym, który panował wśród młodzieży, o jezuickiej ręce, która weszła w środek, ludzi podzieliła
na frakcyjki i pokłóciła między sobą, i zawiadomił, że on i jego
przyjaciele opuszczają to zebranie i idą natychmiast organizować
rozruchy. Socjaliści razem z delegatem rosyjskim wyszli, a pozostałym na sali znów się na płacz zebrało. Wtedy Dmowski jako już
przewodniczący komitetu rozruchowego, chcąc poprawić nastrój,
zażądał od wszystkich zgromadzonych słowa honoru (każdy je
musiał dać osobiście, powstając z miejsca), że to, co zajdzie w tym
zgromadzeniu dalej, będzie tajemnicą jego uczestników i postawił
pod głosowanie uchwałę, że komitet przeciwdziała usiłowaniom
socjalistów do wywołania natychmiastowych rozruchów, ale, jeżeli
je wywołają i podlegną za to prześladowaniu, my się za nich ujmiemy. Ta uchwała uspokoiła sumienie uczestników zebrania i gło-
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sowali w następstwie za odezwą przeciw rozruchom. Socjaliści
wydali odezwę za rozruchami, ale nic nie zrobili. Parę dni potem
młodzież rozjechała się na ferie wielkanocne. Po feriach okazało
się, że z rosyjskich uniwersytetów prócz moskiewskiego były jeszcze zaburzenia na petersburskim i charkowskim. Komitet pod
przewodnictwem Dmowskiego zebrał się jeszcze raz i wydał odezwę, w której ogłosił całą sprawę za zlikwidowaną. Socjaliści jeszcze zwołali specjalne zebranie, na które wezwali Dmowskiego i jego
przyjaciół i zażądali tam od niego wytłumaczenia się ze swego
czynu, który zakwalifikowali jako zniszczenie świętego zapału
rewolucyjnego. Na głównego mówcę ze swej strony zaprosili osobistość spoza uniwersytetu, p. Ludwika Krzywickiego. Zebranie
to nie dało jednak żadnych rezultatów. Osobistą konsekwencją
dla Dmowskiego było to, że na dwa tygodnie stracił zupełnie pamięć na skutek wysiłku przy 40° gorączki.
Wmyślenie się w ten epizod pomaga dużo do zrozumienia stanu umysłów ówczesnej młodzieży warszawskiej w jej najlepszej
części. W innych ogniskach i w innych grupach zmp młodzież
sporo się różniła od warszawskiej, wszędzie bowiem ulegała wpływowi środowiska, na zachodzie zachodniego, na rosyjskich uniwersytetach wschodniego. Na zachodzie nie było w niej tego zhisteryzowania, w Rosji zaś były silniejsze skłonności rewolucyjne.
Wszędzie jednak ulega ona silnie w tym młodym początkującym
obozie narodowym ideologii socjalistycznej. Doprowadzało to
do objawów wprost śmiesznych. Przykład: istniało na zachodzie
jawne stowarzyszenie „Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej Zagranicą”. Otóż zjazd Zjednoczenia w roku 1892 powziął
uchwałę: ,,W sprawie żałoby narodowej zjazd uchwala zająć takie
stanowisko, jakie zajmą klasy pracujące polskie”.
Widząc, że panowanie ideologii socjalistycznej w obozie młodzieży narodowej w znacznej mierze pochodzi stąd, że socjaliści
imponują młodzieży swym czynem rewolucyjnym, swą walką
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z rządami, ergo swym bohaterstwem, Dmowski postanowił stworzyć czyn narodowy. W tym celu wystąpił z inicjatywą zorganizowania obchodu setnej rocznicy Trzeciego Maja. Przedtem zainaugurował drobną akcję przeciw teatrowi rosyjskiemu w Warszawie.
Zimą roku 1891 po raz pierwszy przyjechała do Warszawy dramatyczna trupa rosyjska (do owego czasu teatry warszawskie
języka rosyjskiego nie słyszały). Młodzież się zorganizowała do
zasmrodzenia sali teatru letniego w Warszawie przed pierwszym
przedstawieniem rosyjskim chemikaliami; gdy zaś to nie poskutkowało, do oblewania żrącymi kwasami ubrań publiczności rosyjskiej, wychodzącej z teatru. Było to w marcu. Wkrótce potem
ukazała się napisana przez Dmowskiego odezwa, wzywająca do
obchodu rocznicy majowej. Wywołało to ogromny popłoch wśród
Rosjan w Warszawie, z których wielu opuściło miasto na dzień
Trzeciego Maja w obawie rzezi. Odbito w Warszawie medale
rocznicowe, w dzień zaś trzeciego maja młodzież zgromadziła
się w Botanicznym Ogrodzie przy fundamentach świątyni, którą
tam zaczęto swego czasu budować. Tam policmajster warszawski
starał się skłonić ją do rozejścia, gdy to nie poskutkowało, ogród
zamknięto, ale wkrótce, nie wiadomo dlaczego, znów otwarto. Pod
wieczór ruszyła parotysięcznym pochodem przez Nowy Świat
ku katedrze Świętego Jana. Na placu Zamkowym zatrzymano ją
i znów przemówił do niej policmajster, wzywając ją do rozejścia
się. Wtedy poszła komenda, żeby się rozejść. Zaczęto się rozsypywać w różnych kierunkach. W owej dopiero chwili wyleciało
z Zamku parę oddziałków kozaków kubańskich, stanowiących
straż generał-gubernatora (był nim wówczas Hurko66) i zaczęli
okładać nahajkami rozchodzącą się w różnych kierunkach publiczność. Część manifestantów, która cofnęła się do Ogrodu Saskiego, została w nim zamknięta i zaprowadzona do więzienia
66
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Osip Hurko (1828–1901), ros. gen., 1883–1894 generał-gubernator warszawski.

ratuszowego. O nerwowości ówczesnej młodzieży świadczy fakt,
że jeden z aresztowanych, student Bryliński67, w nocy poderżnął
sobie gardło w więzieniu. To dziwne zachowanie się władzy rosyjskiej, które, zważywszy na jej zwykłe metody w takich razach, było
bardzo łagodne, znalazło wytłumaczenie dopiero po wielu latach,
mianowicie ówczesny minister finansów [Iwan] Wiszniegradzkij68
negocjował pożyczkę w Paryżu i na Radzie Ministrów zagroził
dymisją, jeżeli w Warszawie trzeciego maja krew się poleje. (Jak
się ukazała odezwa, to znalazła ona odgłos w pewnych tylko sferach, ale to, co się nazywało ,,Warszawą”, co reprezentowało jej
publiczne życie we wszystkich dziedzinach, to jej wcale nie zrozumiało. Uznano odezwę za prowokację, a naiwność sięgała tak, że
niby poważni ludzie opowiadali, iż ta odezwa jest drukowana na
tajnej drukarni, mieszczącej się w sypialnym pokoju pani [Marii]
Hurkowej69, żony jenerała-gubernatora).
W listopadzie Dmowski się usunął od pracy w organizacji
młodzieży i wyjechał na dłuższy czas do Paryża dla osobistego
kształcenia się.
Liga Polska była zwierzchnią organizacją zmp, który traktowała jako szkołę przygotowującą członków dla niej. Na posiedzeniach
władz zmp bywał oficjalny przedstawiciel Ligi. Na zachodzie w tej
roli występował Balicki, a w warszawskiej grupie braci reprezentował Ligę Borkowski (Kobylański). Poza tym kierownik grupy
pozostawał w stałych stosunkach z Borkowskim jako komisarzem
Ligi i otrzymywał od niego polecenia. Borkowski był człowiekiem
niedużej inteligencji, przy tym niezwykle nudny, wskutek czego powaga jego wśród braci związkowych coraz bardziej słabła
i wytwarzał się wśród nich antagonizm względem Ligi. Stosunki
67
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Iwan Wiszniegradzki (1832–1895), prof. mechaniki, polityk, 1887–1892 ros. minister
finansów.
Maria Andriejewna Salinas de Tournemir Hurkowa (1838–1906).
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dochodziły do coraz większego naprężenia, wobec czego kierownik
grupy Dmowski, który od końca roku 1889 był już członkiem Ligi,
zaproponował tejże Lidze w osobie jej komisarza Borkowskiego, ażeby zerwała oficjalne stosunki ze Związkiem i pozostawiła
mu formalnie całkowitą samodzielność. Uważał, że lepiej będzie
nim kierowała przez swoich członków, którzy byli jednocześnie
członkami Związku, niż przez oficjalnego komisarza. Projekt jego
został przyjęty i na posiedzeniu braci grupy warszawskiej zjawił
się w charakterze komisarza Ligi dr Antoni Troczewski i odczytał akt, którym Liga zrzekła się zwierzchnictwa nad Związkiem
i zerwała z nim oficjalne stosunki. Przeciwnicy Ligi w Związku
triumfowali nad Dmowskim, który był zawsze jej obrońcą, a nie
wiedzieli, że projekt zerwania od niego pochodził i że odczytany
im akt przez niego został napisany.
Po paru latach istnienia Związku trzeba było rozstrzygnąć
kwestię, co zrobić z ludźmi kończącymi wyższe szkoły i opuszczającymi szeregi zmp. Wybitniejsi z nich zostawali członkami
Ligi, niektórzy już na ławach uniwersyteckich, ale większość
nie kwalifikowała się do tej organizacji, tak jak ją pojmowano.
Wobec tego założono w Królestwie Kongresowym organizację
pod nazwą „Łączność”70, niemającą charakteru rewolucyjnego,
przeznaczoną do skupienia ludzi mniej więcej jednomyślnych
w swym przekonaniu i zaprzężenia ich do prac obywatelskich, któ
rych nie można zupełnie jawnie prowadzić, oraz do wywierania
wpływu na życie jawnych stowarzyszeń. Ta organizacja wykazała
bardzo małą żywotność i prawie żadnej działalności nie umiała
rozwinąć. Jednocześnie żadnej działalności nie prowadziła Liga
Polska. Dmowski, wyjeżdżając za granicę, postanowił udać się
70
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Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Łączność” utworzone z inicjatywy
warszawskiego „Zetu” 25 xi 1888, działało do 1893. Według stanu z 1889 liczyło
64 członków. Swoimi wpływami objęło środowiska rzemieślnicze, chłopskie
i robotnicze.

przede wszystkim do Genewy i tam przedyskutować z Balickim
potrzebę reorganizacji całości. Wyszedł on z założenia, że Liga
ma w swym programie odbudowanie Polski, tymczasem w jej
działalności nie ma nic, co by Polskę do niepodległości zbliżało.
Po ośmiu miesiącach pobytu w Paryżu, wracając do kraju, wstąpił
znów do Genewy i tam z Balickim opracowali projekt nowej organizacji Ligi. Projekt ten Balicki spisał chemicznym atramentem
na odwrotnej stronie albumu z widoczkami Wersalu i Dmowski
zabrał go ze sobą do kraju (lipiec 1892). Już w Zurychu spotkał
się ze Stanisławem Wojciechowskim71 (późniejszym prezydentem
Rz[ecz]p[ospoli]tej, byłym członkiem zmp, który wystąpił z niego
i przeszedł do świeżo założonej Polskiej Partii Socjalistycznej) i od
niego się dowiedział, że będzie na granicy aresztowany przez żandarmów rosyjskich. Ta wiadomość nie mogła go zdziwić, wkrótce
bowiem po jego wyjeździe za granicę, pod koniec roku 1891, nastąpiły w Kongresówce aresztowania w sprawie, którą urzędowo
zatytułowano: „Sprawa o przestępstwa polityczne z powodu stulecia polskiej konstytucji 3 maja 1791 roku”. Aresztowani zostali Tomasz Ruśkiewicz72, Jan Warchocki73, Bolesław Hirszfeld74
i osadzano ich pod śledztwem w Cytadeli Warszawskiej. Śledztwo
prowadził pułkownik żandarmów Biełanowskij, znany ze sprawy
„Proletariatu”, którą również prowadził. Był to pierwszy w owym
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członek Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie, 1919–1920 minister spraw
wewnętrznych, 1922–1926 prezydent rp.
Tomasz Ruśkiewicz (1867–1926), inż. elektryk, studiował w Instytucie Metalurgicznym
w Petersburgu, na politechnikach w Darmstadt i Karlsruhe, działacz Centralizacji
„Zetu”, Stowarzyszenia „Łączność” i od 1893 Ligi Narodowej; kierował przedsiębiorstwem elektrotechnicznym „Ruśkiewicz–Godlewski”.
Jan Warchocki (1861–1919), urzędnik kolei Iwanogrodzko–Dąbrowskiej, działacz
„Łączności”, więziony od 18 iv 1891, zesłany.
Bolesław Hirszfeld (1859–1899), studiował na uw, następnie w Hanowerze i i Zurychu,
inż. chemik, działacz braterskiej grupy „Zetu”, zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Łączność”, tol i ton, Ligi Polskiej (od 1888) i Ligi Narodowej (1893);
kierował zakupionym w 1886 Instytutem Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim.
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okresie proces polityczny o sprawę narodową polską. Przedtem
były tylko indywidualne aresztowania, jak np. studenta medyc yny
Jana Steckiego75 o rozprzedawanie medali 3 maja.
Ostrzeżono Dmowskiego i z innych stron, ale nie chciał się skazywać na emigrację, wolał przejść przez Cytadelę. Istotnie aresztowano go na granicy w pierwszych dniach sierpnia (1892 r., na stacji
Granica), przewieziono do Cytadeli Warszawskiej i przyłączono do
sprawy Trzeciego Maja. Śledztwo wszakże nie zorientowało się
co do jego głównej w tej sprawie roli, potraktowało go jako jednego
z podrzędnych uczestników. On sam w trakcie śledztwa zorientował się, że aresztowano go na podstawie doniesienia policji krakowskiej, która współdziałała z rosyjską. Był wtedy w Krakowie
znany komisarz [Jan] Kostrzewski. Ten zrobił rewizję Zygmunta
Kostkiewicza76, krakowianina, który się zajmował drukowaniem
wspomnianej już odezwy rocznicowej i miał w notatniku zapisane
nazwisko Dmowskiego. a przy nim drobną sumę pieniędzy. Domyśliwszy się, że to koszt druku odezwy, Kostrzewski przesłał to
nazwisko żandarmom rosyjskim.
W pierwszych dniach stycznia [18]93 roku wypuszczono Dmowskiego z Cytadeli za kaucją i pozostawiono w Warszawie w oczekiwaniu na wyrok. Zabrał się natychmiast do reformowania organizacji według planu umówionego z Balickim, nie miał wprawdzie
projektu ustawy, bo album widoczków Wersalu, na którym była
ona spisana chemicznym atramentem, pozostał w rękach żandarmów nieodczytany. Musiał więc go sobie odtworzyć z pamięci.
Potrzeba reformy wydawała mu się jeszcze pilniejsza niż przed
75
76
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Jan Stanisław Stecki (1871–1954), studiował medycynę, członek braterskiego koła
„Zetu”, więziony 11 iv–29 v 1891, relegowany z uczelni, działacz „Zetu”, „Łączności”,
Ligi Polskiej (od 1891) i Ligi Narodowej (1893).
Zygmunt Kostkiewicz (1862–1928), dr praw, księgarz, wydawca pism dla ludu,
działacz oświatowy, należał do Ligi Polskiej (od 1890) , Ligi Narodowej (w jego
krakowskim mieszkaniu odbywały się posiedzenia Komitetu Centralnego) sdn
i tsl; następnie ksiądz marianin (od 1910).

wyjazdem z kraju. „Łączność” nie wykazywała żadnej działalności.
Liga Polska w Królestwie, złożona z dwudziestu kilku ludzi najlepszych chęci, oczekiwała na rozkazy swej zwierzchniej władzy
(nieznanego Komitetu Centralnego), tych rozkazów zaś nie było.
Komisarzem Ligi na Królestwo, reprezentującym wobec członków
Komitet Centralny, był Jan Popławski, umysł niepospolity, głęboko
myślący i czujący Polak, ale człowiek niekwalifikujący się wcale
do kierownictwa organizacyjnego. Dmowski od roku 1890 pozostawał z nim w ścisłej przyjaźni i pracował nad oddaleniem go od
Więckowskiego, do którego nie miał zaufania. Widział, że Więckowskiego, zamieszkałego stale w Petersburgu, łączą jakieś węzły
z rewolucją rosyjską i że jego zachowanie się w sprawach polskich
nie jest całkiem szczere. Dmowski przedstawił Popławskiemu swój
plan reformy organizacji, porozumiał się z nim co do wspólnego
działania, oficjalnie zwrócił się przez niego do nieznanego Komitetu
Centralnego, proponując, ażeby ten ujawnił się członkom Ligi i odbył
z nimi konferencję. Na to przez miesiąc nie otrzymał odpowiedzi.
Wtedy sam zwołał członków Ligi na posiedzenie w sprawie reformy
organizacji i urzędowo przez komisarza Popławskiego zaprosił
Komitet Centralny, żeby na to posiedzenie przybył. Komitet nie
reagował. Zebranie w oznaczonym terminie w pierwszych dniach
kwietnia 1893 roku odbyło się z udziałem Popławskiego: na nim
przyjęto przedstawiony przez Dmowskiego projekt ustawy organizacji Ligi Narodowej z najwyższą władzą, Komitetem Centralnym
w Warszawie. Tym sposobem członkowie Ligi Polskiej w Kongresówce wypowiedzieli posłuszeństwo jej władzom i uformowali
się w nową organizację. W skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej weszli: Dmowski, Popławski, Józef Kamiński77, Wacław
77

Józef Kamiński (1862–1929), adwokat, od 1881 studiował prawo na Uniwersytecie
Warszawskim, działacz „Zetu”, od 1890 w Lidze Polskiej, działacz Stowarzyszenia
„Łączność”, ton, komisarz na m. Warszawę, członek Komitetu Krajowego i Komitetu Centralnego Ligi Narodowej, finansował przejęcie przez endecję dziennika „Słowo Polskie” we Lwowie (1902), współpracownik warszawskiego „Gońca”.
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Męczkowski78, Zygmunt Wasilewski79, Józef Hłasko, Władysław
Jabłonowski80 (sprawdzić skład komitetu).
Organizację „Łączność” postanowiono rozwiązać, a wszystkich jej członków, przedstawiających większą wartość, wcielić
do Ligi. Praktyczne przeprowadzenie tej reformy wziął na siebie
Dmowski, który w ciągu pół roku przeprowadził osobiste rozmowy
z kilkudziesięcioma ludźmi, którzy weszli w skład nowej organizacji. Liga Narodowa postanowiła sobie rozwinąć działalność na
terenie całej Polski we wszystkich trzech zaborach i na emigracji.
Okazało się, że nie groziły jej żadne przeszkody ze strony dotychczasowej Ligi Polskiej, bo ta poza Królestwem Kongresowym
właściwie nie istniała. W zaborze pruskim niczego nie założono,
komitet na Galicję ([Tadeusz] Romanowicz, [Franciszek] Zima,
[Aleksander] Hirschberg), nie próbując nawet nic zrobić, podał się
do dymisji, istniała Centralizacja, władza naczelna w Szwajcarii,
ale istniała tylko formalnie.
Tak został dokonany „zamach stanu”, mocą którego młode
pokolenie wychowane w założonym przez Ligę Polską zmp odsunęło od władzy starych i samo pod swoimi rządami utworzyło
organizację narodową, młodą, żywotną, przepojoną nowym duchem, odcinającą się od starych w sposobie myślenia. Dokonując
78
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Wacław Męczkowski (1862–1926), lekarz neurolog, higienista, działacz polityczny;
studiował medycynę w Warszawie, usunięty z Uniwersytetu za działalność
narodową, urzędnik kolei w Radomiu, w 1889 powrócił na studia, 1894 uzyskał
dyplom lek., działacz „Zetu”, „Łączności”, ton, współpracownik Towarzystwa
Nauczycieli Ludowych, 1893–1904 członek Ligi Narodowej (1893–1902 w Komitecie
Krajowym).
Zygmunt Wasilewski (1865–1948), historyk literatury, publicysta, redaktor, członek
„Zetu”, Ligi Polskiej (od 1889), Ligi Narodowej (od 1893), wybrany do jej Komitetu
Centralnego, Rady Głównej i Komitetu Krajowego na zabór austriacki, członek
Komitetu Wykonawczego sdn, Rady Naczelnej zln i sn, senator rp (1930–1935).
Władysław Jabłonowski (1865–1956), krytyk literacki, nowelista, studiował w Genewie, Paryżu i Lipsku, należał do „Zetu”, od 1888 członek Ligi Polskiej, od 1893
Ligi Narodowej, następnie Zarządu Głównego sdn; redaktor „Młodej Polski, „Głosu”
i „Gazety Warszawskiej”; poseł do ros. ii Dumy Państwowej, 1919–1922 poseł na
Sejm Ustawodawczy, 1922–1935 senator rp; działacz zln i sn.

tego zamachu, Dmowski nie zdawał sobie sprawy z jego istoty. Liga
Polska była tworem masońskim. Są dane, że założenie jej postanowione zostało nie tylko przez Polaków, że masoneria zachodnia
postanowiła pomnożyć swoje szeregi w Polsce, licząc się zaś z patriotyzmem Polaków, postanowiła zacząć od tworzenia organizacji
patriotycznej, która by się stała przedpokojem do lóż masońskich.
(Nieżyjący już niestety Popławski twierdził, że w roku 1886 odbył
się w Brukseli międzynarodowy zjazd masonerii, na którym zwrócono uwagę na słaby rozwój lóż w Polsce i postanowiono rozpocząć
tam pracę i zacząć ją od utworzenia organizacji patriotycznej. To
by objaśniało, dlaczego pisarze jezuiccy do początku xx stulecia
uważali Ligę Narodową za organizację masońską).
Później w roku 1895 Miłkowski (Jeż) mówił Dmowskiemu,
że po jego zamachu w roku 1893 przyjechał do Szwajcarii Tadeusz
Balicki, żądając sądu na Dmowskiego za złamanie przyrzeczenia
posłuszeństwa władzom, które podpisał, wstępując da Ligi Polskiej.
On, Miłkowski, miał mu odpowiedzieć: czemuż on ma być posłuszny, kiedyście nic nie robili i żadnych rozkazów nie wydawali?
(Miłkowskiego i paru innych członków emigracji przyjął Dmowski
w r. 1896 do Ligi Narodowej i utworzył z nich grupę emigracyjną).
Dzięki przewrotowi dokonanemu przez Dmowskiego i jego
przyjaciół powstała organizacja narodowa, od masonerii niezależna, która po niewielu latach stanęła z nią do otwartej walki.

2. 1893–1904
Pod jesień 1893 roku Liga Narodowa, przynajmniej w Królestwie
Kongresowym, była już zorganizowana.
Wówczas (w listopadzie) Dmowski i jego towarzysze ze sprawy Trzeciego Maja byli zmuszeni opuścić Polskę. Wyszedł wyrok
„z rozkazu najwyższego” (podpisany przez cara Aleksandra iii),
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zaliczający im jako karę czas przebyty pod śledztwem w Cytadeli
i oddający ich na trzy lata pod jawny dozór policyjny bez prawa
przebywania w stolicach, guberniach stołecznych, miastach uniwersyteckich oraz granicach krajów nadwiślańskiego, północno- i południowo-zachodniego (tzn. w granicach Polski z 1772 r.).
Zamieszkali oni na pograniczu dawnych ziem polskich. Dmowski
i Warchocki w Mitawie, Ruśkiewicz i Hirszfeld w Rydze, ażeby się
nie odcinać od stosunków z organizacją.
Komitet Ligi Narodowej rozwinął dość ożywioną działalność.
Zaczął wydawać serię nielegalnych broszur politycznych pod
ogólnym tytułem: Z dzisiejszej doby (wyszło ich sześć, z tego dwie
pióra Dmowskiego: czwarta Po manifestacji 17 kwietnia 1894 roku
i szósta Ugoda czy walka). (W setną rocznicę powstania Kilińskiego w Warszawie zorganizowano manifestację w dniu 17 kwietnia
1894 roku, która pociągnęła za sobą liczne aresztowania, a w następstwie zesłania do wschodniej i północnej Rosji. Zesłany został Józef Hłasko, Władysław Jabłonowski, Jan Załuska81 i szereg innych. Ta manifestacja, jak i poprzedzająca trzeciego maja
1891 roku, tworzyły epopeję obozu narodowego, co wpływało na
wyzwalanie szerokich kół młodzieży spod uroku rewolucyjnego
socjalizmu).
Tymczasem Dmowski w Mitawie niecierpliwił się, że musi
siedzieć z założonymi rękoma. Na domiar złego zaczęło się okazywać, że władze rosyjskie ten trzyletni termin banicji umieją
poszczególnym skazańcom przedłużać na dalsze trzy lata. Zdjęła go więc obawa, że może zmarnować najlepsze lata na wygnaniu. Opracował tedy projekt czasopisma, przeznaczonego dla
wszystkich trzech zaborów Polski, mającego urabiać ideologię
81
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Jan Załuska (1873–1941), dr med., publicysta, redaktor „Zorzy”, współpracownik
pism narodowych, działacz tsl i ton, współorganizator nzr, 1902 przyjęty do Ligi
Narodowej, członek kierowniczych gremiów sdn, zln (1926–1928 prezes Zarządu
Głównego) i Stronnictwa Narodowego, 1919–1927 poseł na Sejm.

Ligi Narodowej, kształcić myśl polityczną i wytwarzać ścisłe węzły
łączności między Polakami wszystkich trzech zaborów, i zaproponował komitetowi Ligi, że wyjedzie do Lwowa, ażeby tam to
pismo założyć. Otrzymawszy zgodę komitetu, przybył do Warszawy, po czym przedostawszy się przez granicę, zamieszkał we
Lwowie (luty 1895).
Pieniędzy na założenie pisma nie było. Na szczęście wychodzi
we Lwowie pod redakcją Stanisława Kłobukowskiego82 i Wiktora
Ungara83 „Przegląd Emigracyjny”, który od stycznia 1895 przemianowano na „Wszechpolski”, poświęcając go sprawom emigracyjnym i kresowym. Pismo to nie miało wielkiego powodzenia;
wydawcy zaproponowali Dmowskiemu, że mu je oddadzą, byle
się zgodził dołączać dodatek poświęcony sprawom emigracyjnym („Gazeta Handlowo-Geograficzna”). Nastąpiło porozumienie. Dmowski zaraz zaczął pisać do „Przeglądu Wszechpolskiego”
wprowadzając stałą rubrykę polityczną (Z całej Polski), a od 15
lipca 1895 pismo już wychodziło pod redakcją zgodnie z jego planem (z wyjątkiem niewielu artykułów, przez to pierwsze półrocze
Dmowski sam wszystko pisał).
Pod koniec roku wypuszczono z Cytadeli za kaucją Jana Popławskiego, uwięzionego po manifestacji 17 kwietnia. Za namową
Dmowskiego przeniósł się on do Lwowa i podzielił z nim pracę
redaktorską i publicystyczną w „Przeglądzie Wszechpolskim”.
Krótka historia „Przeglądu Wszechpolskiego”. Rok 1893:
pierwsze półrocze pismo jeszcze nieobjęte, redaguje dr Wiktor
Ungar. Dmowski już pisze artykuły.
82
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Stanisław Kłobukowski (1854–1917), dr praw, ekonomista, publicysta, podróżnik,
dyrektor Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego, należał do Ligi Polskiej i Ligi Narodowej, od 1908 mieszkał na stałe w Brazylii.
Henryk Wiktor Ungar (1861–1921), dr praw, adwokat, publicysta, pionier ruchu kolonizacyjnego, redaktor „Przeglądu Emigracyjnego” (od 1895 pod nazwą „Przegląd
Wszechpolski”) i „Przewodnika Handlowo-Geograficznego”, od 1895 członek Ligi
Narodowej.
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Drugie półrocze: (od 15 lipca) pismo objęte przez organizację
redaguje Dmowski, prawie wszystko sam pisze. Rok 1896 i 1897: redagują Dmowski z Popławskim i głównie obaj wszystko piszą. Rok
1898: redaguje i pisze przeważnie Popławski, gdyż Dmowski bawi
przez sześć miesięcy w Anglii. Rok 1890 i 1900: redaguje wyłącznie
Popławski, Dmowski spędza czas przeważnie w Anglii i Brazylii.
Rok 1901: redaguje pismo Dmowski, mieszkający w Krakowie, ale
numer wypuszcza Popławski, siedzący na miejscu. Popławski jest
redaktorem dziennika „Wiek xx”84, który założył we Lwowie. Rok
1902 do 1905: „Przegląd” przeniesiony do Krakowa, wychodzi pod
wyłączną redakcją Dmowskiego.
Od roku 1895 do 1898 pismo jest dwutygodnikiem, od 1899
do 1905 miesięcznikiem.
Przed objęciem redakcji „Przeglądu Wszechpolskiego” w r. 1895
Dmowski odbył podróż na zachód w celu porozumienia się z Balickim i uporządkowania stosunków na emigracji. Wówczas Miłkowski (Jeż) został członkiem Ligi Narodowej. Również zabrał się do
uporządkowania stosunków w Galicji, gdzie istniała grupa członków Ligi N[arodowej], zależna od komitetu warszawskiego. Należał do niej m.in. Bronisław Szwarce85. W roku 1896 Dmowski
z Popławskim pojechali do Poznania, ażeby stworzyć zaczątki
organizacji w zaborze pruskim. Tam właściwie trzeba było czekać
na młodsze pokolenie, które się wychowywało w zmp, tymczasem
zaś oprzeć się można tylko było na paru ludziach, jak dr Bolesław
(?) Krysiewicz, Bernard Chrzanowski i Władysław Rabski (ten
wkrótce się przeniósł do Warszawy i pozostał za nawiasem organizacji; zawsze wszakże sympatyzował z obozem narodowym
i często z nim jako publicysta współdziałał).
84
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„Wiek xx” – dziennik wydawany we Lwowie pod red. J. L. Popławskiego (vi 1901–
–iv 1902).
Bronisław Antoni Szwarce (1834–1904), inż., urzędnik wydziału solnego w Wydziale
Krajowym we Lwowie, uczestnik powstania 1863 (członek Centralnego Komitetu
Narodowego), członek Ligi Polskiej.

Tym sposobem Liga N[arodowa] założona w Królestwie Kongresowym, stała się nie z aspiracji tylko, ale faktycznie organizacją
ogólnopolską. Dodać trzeba, że Dmowski, który po przeniesieniu
się do Lwowa przebywał w Kongresówce (za pożyczanymi od znajomych paszportami austriackimi), jeździł także do Wilna, Kijowa
i Odessy, gdzie istniały grupy członków Ligi N[arodowej].
Organizacją, która istniała nie tylko na ziemiach zaboru rosyjskiego, ale także w dwóch pozostałych zaborach i na emigracji
(Balicki, wysłany przez Miłkowskiego w sprawach Skarbu Narodowego do Stanów Zjednoczonych, założył tam oddział Ligi
N[arodowej]), trudno było zawiadywać Komitetowi Centralnemu,
mającemu siedzibę w Warszawie i krępowanemu czujnością władz
rosyjskich. Potrzebna była w tym względzie zmiana. W roku 1896
w lecie zwołano zjazd Rady Głównej Ligi do Budapesztu (podczas
wystawy 1000-lecia węgierskiego). Ten zjazd ustanowił nowe
władze. Naczelna władza: Komitet Centralny z urzędową siedzibą
w Krakowie w składzie następującym: Roman Dmowski, Jan Popławski, Zygmunt Balicki, Teofil Waligórski86 i Karol Raczkowski87.
Dmowski i Popławski mieszkają we Lwowie, Balicki przeniósł się
do Krakowa z Monachium, Waligórski (nb. szczegóły o Waligórskim od Raczkowskiego), człowiek nowy w organizacji, ale bardzo
cenny, w Warszawie, zaś Karol Raczkowski, wychowaniec zuryskiej grupy zmp, w Łodzi. Od tego Komitetu Centralnego zależały
komitety krajowe w Warszawie, we Lwowie, później w Poznaniu,
86
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Teofil Waligórski (1859–1913), administrator ziemiański, publicysta polityczny, dziennikarz, 1899–1900 red. „Pochodni”, 1906–1908 red. „Narodu”, od 1893 należał do
Ligi Narodowej (1896–1905 i 1910–1913 członek kc, 1893–1906 Komitetu Krajowego,
1913 Rady Głównej, od 1902 komisarz na m. Warszawę), współzałożyciel i członek
zarządu ton, działacz Towarzystwa Opieki nad Unitami, 1906 poseł do ros. Dumy
Państwowej.
Karol Raczkowski (1869–1959), inż. chemik, studiował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu i Politechnice w Zurychu (do 1892), od 1895 w Łodzi, od xii
1906 w Warszawie; działacz Stowarzyszenia „Łączność”, ton, członek Komitetu
Centralnego Ligi Narodowej od iv 1893, redaktor „Gazety Polskiej” 1906; w iv
1907 wyjechał za granicę i pracował w przemyśle.
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w Wilnie i Kijowie, wreszcie grupy emigracyjne w Szwajcarii
i w Chicago. Ten ustrój Ligi N[arodowej] z tym samym bez zmian
osobistych Komitetem Centralnym na czele przetrwał do roku
1905. W następnych latach tylko wszedł do niego młody wiekiem
przedstawiciel zaboru pruskiego, Marian Seyda88 (koniec 1901?),
Godlewski Feliks89 (?).
Okres 1896–1906 jest głównym okresem w dziejach Ligi
N[arodowej]. Były to lata, w których tajna organizacja była najbardziej rozgałęziona. Na głównym terenie w zaborze rosyjskim
żadna jawna działalność polityczna nie była możliwa. To, co
w tym okresie zrobiono w zaborze rosyjskim, zwłaszcza w Królestwie Kongresowym, jest najświetniejszą kartą w dziejach organizacyjnych prac Ligi. Ta praca była zasługą Komitetu Krajowego warszawskiego, w którym główną rolę odgrywali Teofil
Waligórski, Karol Raczkowski i Józef Kamiński. Obok nich wy
różnił się w tej pracy cały szereg ludzi, jak dr Antoni Troczewski w Kutnie, dr Leon Rutkowski90 w Płońsku, Julian Hoffman91
w Zagłębiu Dąbrowskim, Kazimierz Łazarowicz 92, dr Wacław
Łapiński, dr Bolesław Jakimski [sic!, Jakimiak], Feliks Godlewski (uzupełnić tę listę dalszymi nazwiskami), niektórzy młodzi
ziemianie, jak Stanisław Chełchowski, Michał Bojanowski 93,
88
89
90

91
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93
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Przyjęty w połowie 1900. Zob. biogram na końcu książki.
Feliks Godlewski (1875–1922), przyjęty do Ligi Narodowej w 1895, w latach 1902–
1903 zasiadał w Komitecie Krajowym w Warszawie.
Leon Rutkowski (1862–1917), lekarz w Płońsku, antropolog, działacz Stowarzyszenia „Łączność” i Polskiej Macierzy Szkolnej, od 1895 członek Ligi Narodowej (jej
komisarz na gub. płocką), kierował ton w gub. płockiej, w xi 1905 aresztowany
przez władze ros., współpracownik „Gazety Polskiej” (1907).
Julian Hoffman, inż. w Zagłębiu Dąbrowskim, dyrektor kopalni „Flora”, od 1900
członek Ligi Narodowej.
Kazimierz Łazarowicz (1859–1914), od 1883 urzędnik Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Warszawie, w 1893 przyjęty do Ligi Narodowej (w Komitecie Krajowym), członek redakcji „Polaka” i „Narodu”; członek Komitetu Głównego ton
i Towarzystwa Nauczycieli Szkół Ludowych.
Michał Bojanowski (1865–1932), ziemianin, studiował w Instytucie w Puławach,
założyciel kółek rolniczych, działacz „Łączności”, ton, Polskiej Macierzy Szkolnej,
należał do Ligi Narodowej.

Karol Dłużewski94, M[arian] Kiniorski95 (uzupełnić!). Liga N[arodowa] w Królestwie założyła podwładną sobie organizację ludową
(Towarzystwo Oświaty Narodowej), która objęła cały kraj siecią
swych kółek i liczyła 60 tysięcy członków. Organem prasowym tej
pracy był miesięcznik „Polak”, założony przez [Jana Ludwika] Popławskiego w Krakowie i dostarczany kontrabandą do Królestwa.
Redaktorem „Polaka” pod zwierzchnim kierownictwem Popławskiego był Kasper Wojnar96. Wreszcie Liga założyła miesięcznik
„Pochodnia”97 drukowany tajnie w Królestwie (kolporterem „Polaka” i „Pochodni” w Kongresówce był nauczyciel Piotr Panek98,
tzw. „8 p”: „pan profesor Piotr Panek, przedstawiciel »Przeglądu«,
»Polaka«, »Pochodni«”). Ten bujny rozkwit pracy prowadzonej
przez ludzi niemających żadnych ambicji politycznych, nieznajdujących w niej żadnych korzyści, a natomiast wystawionych
na ciągłe niebezpieczeństwo uwięzienia i zesłania, możliwy był
tylko przy bardzo wysokim poziomie moralnym ludzi, przy ich
gorących uczuciach polskich, przy silnym poczuciu obowiązku
polskiego i zdolności do poświęcenia. Tą pracą organizacja Ligi,
licząca w Królestwie Kongresowym około 300 ludzi, zdobyła kraj
i gdy potem przyszły wybory do Dumy rosyjskiej, miała w ręku
94
95

96
97
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Karol Dłużewski (1875–1939), ziemianin z Przybyłowa, radca Dyrekcji Głównej
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego okręgu łomżyńskiego, działacz ton, od
1900 w Lidze Narodowej.
Marian Kiniorski (1868–1943), ziemianin, działacz narodowy; ukończył Akademię
Rolniczą w Dublanach i Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu, od 1897 członek Ligi
Narodowej, poseł do ros. i i iv Dumy Państwowej, 1915–1918 lider endecji w Królestwie, od 1918 prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego, od 1922 senator rp;
należał do zln.
Kasper Wojnar (1871–1948), wydawca, publicysta, redaktor „Polaka” (x 1896–1898)
i „Ojczyzny”, księgarz, działacz tsl, należał do „Zetu” i Ligi Narodowej (1900–1910),
następnie płk wp.
„Pochodnia”, pismo informacyjne założone w 1899, w rzeczywistości drukowane
w Opolu; przewożone do Królestwa, redaktor T. Waligórski.
Piotr Marcin Panek (1869–1960), przemysłowiec, współwłaściciel fabryki kosmetyków „Tlen” we Lwowie, redaktor, członek „Zetu”, Ligi Narodowej (od 1898), sekretarz jej Komitetu Centralnego, członek Komitetu Głównego sdn, zln i Związku
Głównego Organizacji Narodowych Wschodniej Małopolski.
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wszystkie okręgi i jeżeli ktoś z innego obozu dostawał mandat, to
tylko z jej pozwolenia.
Działalność Ligi N[arodowej] po roku 1896
Wspomniana wyżej praca w Kongresówce.
Rozwój organizacji i polskiej pracy oświatowej na Litwie (komitet wileński, nazwiska?).
Wytworzenie organizacji z młodych sił w Poznańskiem ([Marian] Seyda, [Bolesław] Marchlewski99, [Stefan] Rowiński100, [Celestyn] Rydlewski101, Idzi Świtała102 i in.).
Równolegle organizacja na G. Śląsku ([Wojciech] Korfanty103,
[Jan] Kowalczyk104).

99

100
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Bolesław Leonard Marchlewski (1884–1922), dziennikarz, publicysta, 1915–1922
redaktor naczelny „Kuriera Poznańskiego”, należał do Ligi Narodowej (przyjęty
przed 1907), 1919 referent polityczny w Naczelnej Radzie Ludowej, członek rady
Naczelnej zln i wiceprezes zarządu dzielnicowego; wykładowca historii dziennikarstwa na Uniwersytecie Poznańskim.
Stefan Rowiński (1875–1943), księgarz, działacz społeczny, należał do Towarzystwa
Tomasza Zana, od 1903 w Ostrowie, kierował drukarnią i wydawnictwem „Gazeta
Ostrowska”, od 1900 członek Ligi Narodowej, działacz Towarzystwa Czytelni
Ludowych, burmistrz Ostrowa (1919–1920).
Celestyn Rydlewski (1875–1939), dr med., w Poznaniu, działacz społeczny i narodowy, jeden z liderów wielkopolskiej endecji, od 1900 członek Ligi Narodowej,
1906 członek Rady Nadzorczej Nowej Drukarni Polskiej, działacz Towarzystwa
Czytelni Ludowych i „Straży”, należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1919–1920
komisarz Rządu Polskiego w Gdańsku.
Idzi Świtała (1877–1928), lekarz stomatolog, studiował ekonomię i prawo, dziennikarz, działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych, od 1908 poseł na Sejm Pruski,
członek Ligi Narodowej.
Wojciech Korfanty (1873–1939), działacz narodowy na Górnym Śląsku, poseł do
niem. parlamentu i sejmu pruskiego, członek Naczelnej Rady Ludowej (1918–1919),
członek „Zetu” i Ligi Narodowej (1901–1908), następnie związany z chadecją;
poseł na Sejm (1922–1930), wicepremier w rządzie W. Witosa (1923).
Jan Jakub Kowalczyk (1872–1941), polski działacz narodowy na Śląsku, ekonomista, studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1896 członek „Zetu”, od
1899 Ligi Narodowej, współredaktor „Górnoślązaka”, 1920 członek Polskiego
Komitetu Plebiscytowego, 1920–1921 konsul rp we Wrocławiu, 1922–1927
senator rp.

Organizacja w Galicji (Jan Rozwadowski105, Jan Gwalbert
Pawlikowski106, Stanisław Biega107 i in.).
Organizacja w Ameryce (najwybitniejsza osobistość Jan
Smulski108), z którą stosunki przez korespondencję utrzymywał
Zygmunt Balicki.
Stosunki ze starą emigracją na Zachodzie, z instytucją Skarbu
Narodowego, z którego Liga N[arodowa] pobierała stałą roczną
subwencję (2/3 procent od jego kapitału), i z Muzeum Narodowym w Rapperswilu, w którego radzie obok członków emigracji
zasiadali Balicki, Dmowski, Leonard Tarnawski109 z Przemyśla
i Jan Turski110 z Krakowa.

105 Jan Emanuel Rozwadowski (1872–1935), ziemianin, dr praw, doc. prywatny
ekonomii politycznej Uniwersytetu Lwowskiego (1907–1912), działacz zarządów organizacji ziemiańskich, członek Komitetu Centralnego, Rady Głównej
i Komitetu Krajowego Ligi Narodowej, działacz sdn (1905–1915 w Komitecie
Głównym), następnie Rady Naczelnej i Zarządu Głównego zln, kierownik Wydziału
Organizacyjnego Dzielnicy Lwowskiej owp (1927), prezes sn na Małopolskę
Wschodnią (1928).
106 Jan Gwalbert Pawlikowski (1860–1939), ziemianin, literaturoznawca, prof. ekonomii politycznej Akademii Rolniczej w Dublanach, mecenas lwowskich instytucji
kulturalnych, naukowo-oświatowych i wydawniczych, zasiadał w zarządach organizacji ziemiańskich, redaktor, publicysta, piewca Tatr, członek Ligi Narodowej
(od 1902), wybrany do jej Komitetu Centralnego (1905), Rady Głównej i Komitetu
Krajowego na zabór austriacki, wiceprezes (od 1905) i prezes sdn (1907–1914),
wiceprezes Centralnego Komitetu Narodowego we Lwowie (viii 1914), członek
Rady Naczelnej zln (1919) i sn.
107 Stanisław Jan Biega (1862–1923), urzędnik skarbowy, publicysta, redaktor, działacz
tg „Sokół” (organizator Polowych Drużyn Sokolich) i tsl, członek Ligi Narodowej
(od 1900), współzałożyciel sdn (1904/1905), sekretarz Komitetu Głównego (1905–
1915) i Komitetu Wykonawczego, wiceprezes Związku Sokolstwa Polskiego.
108 Jan Franciszek Smulski (1867–1928), bankowiec, działacz polonijny w Ameryce,
członek Związku Narodowego Polskiego, członek Ligi Narodowej.
109 Leonard Michał Tarnawski (1845–1930), dr praw, adwokat w Przemyślu, właściciel
dóbr, działacz społeczny, wiceprzewodniczący rady miejskiej Przemyśla, prezes
„Sokoła”, współzałożyciel sdn i wiceprezes jego Komitetu Głównego i Komitetu
Wykonawczego, od 1900 w Lidze Narodowej (Komitecie Centralnym i Radzie
Naczelnej), poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922).
110 Poprawnie Władysław Turski (1849–1931), inż. drogowy w Krakowie, radny miejski,
prezes i Okręgu Sokolego (1898–1918), działacz tsl i Ligi Narodowej (1900–1912),
prezes komitetu miejskiego sdn, usunięty ze stronnictwa w 1912.
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Stosunki ze zmp (szczegóły [Marian] Seyda, [Jan] Załuska,
Stefan Natanson111 Warsz[awa]).
Ogłoszenie programu Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, w istocie programu Ligi N[arodowej] (por. „Przegląd Wszechpolski” czerwiec 1897). Autorami
Dmowski i Popławski. Ogłoszenie programu ważnym momentem
i należy zwrócić na to dużą uwagę. Ogłoszenie odezwy ujawniającej istnienie Ligi N[arodowej] (po objęciu „Słowa Polskiego” we
Lwowie, założenie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
w Galicji (1902)). (Materiały: roczniki „Słowa Polskiego”, Jan
Rozwadowski). Liderem Stronnictwa od początku był [Stanisław]
Głąbiński112, który jednak do Ligi nie należał.
Ponowne ogłoszenie programu Ligi N[arodowej] pod tytułem Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze
rosyjskim, rok 1903, „Przegląd Wszechpolski”, październik 1903.
Autorem tego programu jest Dmowski, zjazd wszakże, który go
uchwalił, wbrew jego zdaniu, wstawił w nim punkt: „Głównym
celem politycznym, wynikającym z położenia naszego narodu,
jest osiągnięcie niepodległości i stworzenie samoistnego Państwa Polskiego”.
„Przegląd Wszechpolski”: stopniowe rozwijanie myśli politycznej polskiej, wdrażanie umysłów w patrzenie na zjawiska poli111

112
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Stefan Natanson (1872–1944), inż. mechanik, krytyk muzyczny, redaktor, publicysta,
członek sdn od 1904/1905, wybrany do Komitetu Głównego, podczas i wojny
światowej działacz Centralnej Agencji Polskiej w Lozannie, zastępca kierownika
Wydziału Prasowego Komitetu Narodowego Polskiego, następnie naczelnik Wydziału Prasowego msz.
Stanisław Głąbiński (1862–1941), polityk, prof. ekonomii politycznej i nauk skarbowych Uniwersytetu Lwowskiego (od 1895), radny miejski Lwowa, poseł do austr.
Rady Państwa (1902–1918) i na Sejm Krajowy (1904–1914), austr. minister kolei żelaznych (1911), współzałożyciel i prezes sdn (1904–1907), członek Ligi Narodowej
(od 1915), minister spraw zagranicznych w rządzie J. Świeżyńskiego (x–xi 1918),
poseł i senator rp (1919–1935), minister WRiOP (1923); prezes Związku Głównego
Organizacji Narodowych Wschodniej Małopolski, Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Kresami, prezes Zarządu Głównego i Rady Naczelnej zln (1919–1921, 1921–1923),
prezes Zarządu Dzielnicowego sn; więziony przez nkwd w Charkowie, gdzie zmarł.

tyczne z punktu widzenia interesów przyszłego Państwa Polskiego, wreszcie, głównie w okresie krakowskim, rozwijanie ideologii
narodowej (nie chcemy użyć wyrażenia: doktryny nacjonalizmu).
Uwaga: w tym dziale dużo współpracował z Dmowskim Tadeusz
Grużewski (G. Topór)113, późniejszy frondysta.
Walka ln o prawo bytu i wpływy. Jak widać z programu Ligi
Polskiej (1896) [właściwie: 1887], celem założycieli Ligi było zaszczepienie w Polsce patriotyzmu demokratyczno-liberalnego
w stylu 1848 roku (masońskiego). Ten sam zdaje się cel kierował
Balickim przy zakładaniu zmp. Chciał on skorzystać z rozbicia
organizacji socjalistycznej przez proces „Proletariatu”, połączyć
jego niedobitki i młodzież patriotyczną w jednej organizacji i w
tej retorcie wytworzyć związek patriotyzmu z ideologią socjalistyczną (Balicki już jako student w Petersburgu należał do kółek
narodowosocjalistycznych). Już wspomnieliśmy o niejednolitym składzie grupy warszawskiej zmp, tu dodamy, że w Galicji
do zmp w początku należeli i [Ignacy] Daszyński, i [Wilhelm]
Feldman114, i Breiter115. Ten plan okazał się nierealny. Udaremniło
go z jednej strony mocno narodowe stanowisko części młodzieży (Dmowski), znajdującej oparcie w Popławskim, z drugiej zaś
skrajnie antynarodowe dążenia socjalistów, dążących do zorganizowania się na nowo po rozbiciu. Organizatorzy Ligi Polskiej i zmp nie brali pod uwagę istnienia w Polsce Żydów, którzy
po ostatnim powstaniu wyrośli na ogromną siłę intelektualną
i społeczną. Pod ich wpływem tworzyła się w Krakowie partia
socjalistyczna i ich dążenia reprezentował w Warszawie Ludwik
113

114
115

Tadeusz Grużewski „Topór” (1870–1938), publicysta, współpracownik „Przeglądu
Wszechpolskiego” (1904–1905 sekretarz R. Dmowskiego), redaktor tygodnika
„Myśl Polska” 1906–1907; od 1898 członek Ligi Narodowej, z której wystąpił w vi
1907, podczas i wojny światowej działacz aktywistyczny.
Wilhelm Feldman (1868–1919), krytyk i historyk literatury, publicysta, 1914–1918
delegat nkn i kierownik Polskiego Biura Prasy w Berlinie.
Ernest Teodor Breiter (1865–1935), publicysta, redaktor, niezależny socjalista, poseł
do Rady Państwa (1907–1911).
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Krzywicki, który stał się w owym okresie głównym apostołem
socjalizmu wśród młodzieży. Nie był on człowiekiem czynu ani
organizatorem, był, że tak powiemy, profesorem marksizmu,
jak mówił: „czystego socjalizmu”. Antropolog, etnolog, socjolog,
ekonomista, w tajnych wykładach swoich urabiał u młodzieży
„naukowy” pogląd na świat. Zaczynało się od Laplace’a, a później
przez darwinizm, przez „ostatnie wyniki” antropologii i socjologii, przez materialistyczne pojmowanie dziejów dochodziło
się do dyktatury proletariatu i powszechnej rewolucji socjalnej.
Nie ma człowieka, który by tyle szkody wyrządził w umysłowości
polskiej ostatnich czasów, co Krzywicki przez swój wpływ na zdziczenie umysłów młodzieży i niszczenie w jej duszach wszelkiego
moralnego związku z ojczyzną. Miast tedy patriotyczno-demokratycznego zaprawionego ideologią socjalistyczną jednolitego prądu wśród młodzieży rozpoczęła się walka o duszę tej młodzieży
pomiędzy coraz mocniejszym, coraz wyraźniejszym kierunkiem
narodowym, zwyciężającym w zmp i w Lidze, a przeciwnarodowym socjalizmem. Balicki od samego początku stanął w tej
walce po stronie narodowców. Podczas swego konspiracyjnego
pobytu w Warszawie w roku 1890 poparł Dmowskiego, zbliżył się
z nim, zaprzyjaźnił i od tego czasu już we wszystkich ważniejszych
chwilach szli razem. W tej walce niemałą dywersję wprowadza
w roku 1892 zwrot części socjalistów w kierunku patriotycznym
(P[olska] P[artia] S[ocjalistyczna]) [dalej: pps]. Według wszelkich
danych twórcą tego zwrotu jest przebywający w Londynie emigrant socjalistyczny Stanisław Mendelson116. Jedyną walką, jaką
miał w pierwszych latach rodzący się obóz narodowy, była ta
walka z socjalizmem o dusze młodzieży. Od roku 1894, w którym
zorganizowała się grupa ugodowa w Królestwie, przybywa walka
z ugodowcami. Rozpoczyna ją w serii broszur Z dzisiejszej doby
116
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Stanisław Mendelson (1858–1913), publicysta, działacz socjalistyczny.

broszura Ugoda czy walka (Dmowski). Stopniowo rozwija się
ona w walkę bardzo ostrą, prowadzoną głównie przez „Przegląd
Wszechpolski”. Ogłoszenie Myśli nowoczesnego Polaka wykazało,
że socjaliści i ugodowcy nie są jedynymi przeciwnikami ideo
wymi prądu reprezentowanego przez Ligę N[arodową]. Ataki na
tę książkę posypały się z różnych stron (zwróć uwagę na artykuły
[Tadeusza] Romanowicza w ,,Nowej Reformie” i na odpowiedź
Dmowskiego w „Słowie Polskim”), a co ważniejsza, między ata
kami wychodzącymi z różnych bardzo odległych od siebie obozów
czuć było jakiś związek, jakby zakulisowe porozumienie. Wtedy
kierownicy Ligi zaczęli widzieć, że mają przeciw sobie jakąś tajną
organizację, w której schodzą się ludzie z przeciwnych sobie stron.
Od tej chwili politycy Ligi zaczynają się interesować masonerią.
Niewiele czasu było trzeba, ażeby się zorientować, że właściwym
wrogiem Ligi w Polsce jest wolnomularstwo, obejmujące swym
wpływem prawie wszystkie stronnictwa. W roku kulminacyjnym
1905 walka przeciw Lidze (zewnętrznie przeciw Narodowej Demokracji) zamienia się w formalną obławę. W Galicji biorą w niej
udział wszystkie stronnictwa z wyjątkiem podolaków (ci jedni
nie byli pod wpływem masonerii). Wszystkie organy, zaczynając od socjalistycznych i ludowych, a kończąc na krakowskim
„Czasie”, pod cichą komendą biura prasowego przy wiedeńskim
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadzą ostrą kampanię nie tylko zwalczającą politycznie młody obóz, ale usiłującą
zdyskredytować go moralnie (kierowników Ligi, zamieszkałych
w Galicji, ogłaszano nawet jako płatnych agentów rosyjskich),
kampanię stawiającą sobie za konkretny cel wydalenie z pań
stwa austriackiego Dmowskiego, Popławskiego, Wasilewskiego
i Hłaski. Akt tego wydalenia już był nawet przygotowany i byłoby doszło ono do skutku, gdyby nie opór wschodniogalicyjskich
konserwatystów (z którymi Głąbiński był w bliskich stosunkach na gruncie walki z Rusinami), którzy we wszechpolakach
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widzieli cennych sojuszników w obronie polskiego stanowiska
we wschodniej Galicji. Zasługuje na uwagę jeden fakt. Podczas
gdy cała ta prasa prowadziła atak nie tylko na politykę, ale i na
moralność znienawidzonego obozu, kiedy ich stanowisko narodowe kwalifikowano jako nieetyczne, niehumanitarne, w jezuickim
„Przeglądzie Powszechnym” ukazał się artykuł ks. [Jana] Pawelskiego117 Etyka wszechpolaków. Zanalizował on Myśli Dmowskiego
oraz Egoizm narodowy Balickiego i zakończył mniej więcej tymi
słowy: nie jest to etyka całkiem nasza, ale jest to etyka wysoka.
Był to ogromny sukurs dla Ligi. Po tej kampanii przyszła nieba
wem druga. Ukazały się w druku jedna po drugiej dwie publikacje:
Nasza młodzież, Nasze stronnictwa skrajne, obie przez Scriptora118.
Była to widocznie robota zbiorowa, w lwiej części składały się
na nią wycinki z pism, redaktorem zaś jej i komentatorem tych
wycinków był redaktor petersburskiego „Kraju”, Erazm Piltz
przy pomocy A. Chołoniewskiego119. Tendencją tych publikacji
było: wykazać, że Demokracja Narodowa dąży do zgubienia Polski
przez nowe powstanie, że jest ona obozem najniebezpieczniejszych szkodników, że w Kongresówce popierać przeciw niej należy
pps, która właśnie jako socjalistyczna, dająca przewagę kwestii
socjalnej, nie przedstawia tego niebezpieczeństwa (socjaliści
przecież są wszędzie). Niesłychanie krętacka metoda tych dwu
publikacji, rozesłanych gratis w mnóstwie egzemplarzy po całej
Polsce, obliczonych na ignorancję, bezkrytyczność i płytkość
czytającego ogółu, niesłychanie utrudniała walkę z nimi. Liga nie
117
118
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Jan Pawelski (1868–1944), ks. jezuita 1902–1918 naczelny redaktor „Przeglądu Powszechnego”, kaznodzieja sejmowy.
Erazm Piltz (Scriptor, 1851–1929), dziennikarz, działacz Stronnictwa Polityki Realnej,
1915 współzałożyciel i dyrektor Centralnej Agencji Polskiej w Lozannie, następnie
członek Komitetu Narodowego Polskiego (1917–1918), w 1921 wiceminister spraw
zagranicznych.
Antoni Chołoniewski (1872–1924), dziennikarz, publicysta, redaktor, współpracownik
„Kraju”.

miała środków, ażeby podobną kontrpropagandę przeprowadzić.
Na szczęście przyszły jej w pomoc wypadki, 8 lutego 1904 roku
wybuchła wojna rosyjsko-japońska. Polska Partia Socjalistyczna
rzuciła hasło powstania przeciw Rosji i rozpoczęła rewolucjonizowanie mas przez demonstracje oraz wywoływanie starć z policją i wojskiem, Liga Narodowa zaś wypowiedziała otwartą walkę
wszelkim próbom zrewolucjonizowania kraju. Ogół miał dowiedzione ad oculos, że pisma Scriptora były przewrotnym kłamstwem. Była to czarna chwila dla obozu ugodowego w Królestwie.
Opinia przerzuciła się stanowczo na stronę wszechpolaków i dochodziło niemal do towarzyskiego bojkotowania ugodowców.
Za publikacje Scriptora włożono odpowiedzialność na całą grupę ugodową warszawską. Jednakże według wszelkich danych było
to przedsięwzięcie tylko loży masońskiej, która miała w tej grupie
swoich ludzi (Piltz, [Ludwik] Straszewicz120, [Ludomir] Grendyszyński121). Duchowym ich ojcem był Włodzimierz Spasowicz122
i umiejętnie całą ich polityką kierował. Zdaje się, że współdziałali
z nim masoni tkwiący w stronnictwie krakowskim (nb. por. u Cleinowa123 o powstaniu grupy ugodowej warsz[awskiej], por. Dmowskiego Upadek myśli kons[erwatywnej] w Polsce).
Masoneria była zatrwożona wpływem Ligi N[arodowej]
i „Przeglądu Wszechpolskiego” na młodzież, który groził jej przecięciem nowego dopływu do jej szeregów. Nie poprzestała ona na
kampaniach, o których wyżej była mowa, ale postanowiła sięgnąć
do młodzieży i wśród niej ten wpływ zniszczyć. We Lwowie osiadł

120 Ludwik Straszewicz (1857–1913), pisarz, publicysta, współpracownik „Kraju”, działacz spr.
121 Ludomir Grendyszyński (1859–1922), prawnik, dziennikarz, publicysta, działacz spr.
122 Włodzimierz Spasowicz (1829–1906), prawnik, krytyk literacki, publicysta, działacz spr.
123 Georg Cleinow (1873–1936), niem. publicysta, 1915 szef biura prasowego i cenzury
przy generał–gubernatorstwie w Warszawie; autor pracy: Die Zukunft Polens, t. i–ii,
1908, 1914.
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na katedrze Szymon Askenazy124 (data?), w Berlinie zaś zamieszkał i otworzył salon polityczny dla młodzieży Karol Rose125. Pierwszy zaczął gromadzić koło siebie młodzież narodową, należącą do
zmp, pod wezwaniem studiów nad rozbiorową i porozbiorową
historią Polski. Uczył ją wszakże, niezbyt zresztą zręcznie, nie
tylko historii, ale i polityki. Wymyślił on termin „polska racja
stanu” dla przeciwstawienia „interesowi narodowemu” wszechpolaków. Pierwszy mógł objąć Żydów, drugi musiał się Żydom
przeciwstawić. Udało mu się oderwać od wpływu Ligi całą grupę młodzieży, wśród której szereg jednostek bardzo zdolnych
(dalsze losy tej grupy są znane). Rose nie posiadał kwalifikacji
Askenazego. Niemniej przeto zdołał on skupić u siebie sporą liczbę młodzieży, z której później powstała w Poznańskiem „Młoda
Polska”126. W takich warunkach, w tej oto atmosferze, zbliżała
się Liga do momentu przełomowego, który wytworzyła wojna
rosyjsko-japońska i przewrót polityczny w Rosji.

3. 1904–1906
Na przełomie xix i xx stulecia polityka rosyjska podlegała szybkim przeobrażeniom. Zawładnięcie Portem Artura po wojnie
chińsko-japońskiej 1896 roku pociągnęło za sobą ogromne
wzmocnienie pędu na Daleki Wschód. Kolej transsyberyjska
oparła się tam jedną gałęzią o Władywostok, drugą o Port Artura,
124
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Szymon Askenazy (1866–1935), historyk, 1897 doc., 1902 prof. Uniwersytetu
Lwowskiego, nast. uw; podczas i wojny światowej współpracownik Polskiego
Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Szwajcarii, 1921–1923 delegat rp przy Lidze
Narodów.
Karol Rose (1863–1940), dr, wydawca, redaktor „Dziennika Berlińskiego”; pierwszy
polski konsul generalny w Berlinie.
Związek Młodej Polski, działająca od 1918 r. na terenie Wielkopolski organizacja
zrzeszająca byłych członków „Zetu”, ln, ludowców i inteligencję niepodległościową
(np. Witold Jeszke, Roman Konkiewicz).

Rosja przygotowywała się do zagarnięcia Mandżurii, a jednocześnie handel rosyjski przenikał szybko do Chin. Równolegle z tym
rósł w Rosji nowoczesny przemysł, obliczony w znacznej mierze
na rynki azjatyckie, na które szedł z nim również przemysł Królestwa Kongresowego. Kierownik tej polityki, [Sergiusz] Witte127,
w ten sposób szedł w ślady mocarstw europejskich i zdobywał
obok nich miejsce dla Rosji w systemie gospodarczym świata.
Był to wielki krok w kierunku gospodarczego modernizowania
Rosji. Witte wszakże rozumiał, że ta zmiana w polityce zewnętrznej nie może się odbyć bez równoległego modernizowania Rosji
od wewnątrz.
Jeżeli ta polityka azjatycka brzemienna była dla Rosji w wielkie niebezpieczeństwa, to jeszcze większymi groziły próby modernizowania Rosji od wewnątrz. Witte zaczął je od próby związania z rządem żywiołów liberalnych, manifestujących swą opozycją w samorządzie lokalnym, w ziemstwach. W tym celu potworzył
w państwie tzw. komitety rolnicze, do których się zwrócił z ankietą o potrzebach wewnętrznych państwa z punktu widzenia pomyślnego rozwoju rolnictwa. Ta ankieta wszakże zamiast zbliżyć
do rządu żywioły umiarkowane liberalne, ośmieliła i zaostrzyła
ducha opozycyjnego. Lata 1902–1903 stały się latami silnej fermentacji w społeczeństwie rosyjskim i ruchu w kierunku zdobycia
ustroju konstytucyjnego.
Reakcja Dalekiego Wschodu na energiczną ekspansję rosyjską
nie dała długo na siebie czekać. Przyspieszyły ją nadto błędy ze
strony Rosji. Gdy Witte budował wielki nowoczesny port na Morzu Żółtym (Ta Lie Wan, po rosyjsku nazwany Dalnij), gdy obok
z Portu Artura robiono potężną twierdzę, wpływowe, a niezależne
od Wittego żywioły rzuciły się na żer w rozmaitych eksploatacjach
odgrywających rolę prowokacji w stosunku do zazdrosnej Japonii.
127

Sergiusz Juliewicz Witte (1849–1915), ros. polityk, minister finansów, 1905–1906
premier Rosji.
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W lutym 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska. W tej
wojnie Rosja miała dwa przede wszystkim słabe punkty: odległość
od terenu walki przy połączeniu z nim za pomocą jednotorowej
linii kolejowej i wewnętrzną w czasie wojny walkę polityczną,
żywioły bowiem opozycyjne, a jeszcze bardziej rewolucyjne postanowiły z tej wojny skorzystać dla osiągnięcia swoich celów
wewnątrz państwa. Rozpoczął się na nowo terror, seria zamachów
na dygnitarzy państwowych po dłuższej w tym względzie ciszy.
Łatwo zrozumieć, że ta wojna w połączeniu z rozpoczynającą
się ostrą walką wewnętrzną w Rosji poruszyła głęboko umysły
w Polsce. Stanęło pytanie, jak wobec tych wypadków mają zachować się Polacy. Tu się zaznaczyła głęboka różnica między trzema
obozami istniejącymi w Polsce.
Tak zwani ugodowcy uznali za celowe wzmocnić manifestacje
wiernopoddańcze. Sądzili oni widocznie, że państwo rosyjskie,
znalazłszy się w tak trudnej sytuacji, w takich kłopotach, łaskawszym uchem będzie słuchało ich oświadczeń i gotowe będzie za
nie wynagrodzić.
Socjaliści w myśl hasła „walka z caratem” widzieli przed sobą
jasną drogę: związać się z rewolucją rosyjską, przenieść jej walkę
i jej metody do Polski i dążyć do wspólnego z rewolucjonistami
rosyjskimi zwycięstwa. Było to stanowisko zarówno pps, jak sdkp,
jak wreszcie żydowskiego Bundu. Słabszy odłam pps, tak zwana Frakcja128 z [Józefem] Piłsudskim na czele, wystąpił ze swym
dotychczasowym programem walki o niepodległość, połączonej
z walką społeczną, to jest jednocześnie powstania i rewolucji socjalnej. Utrzymał on to stanowisko tylko w pierwszej fazie, później
bowiem pod naciskiem z dołu, idącym od młodszych żywiołów
w partii, Frakcja zbliżyła się do pozostałych partii socjalistycznych i razem z nimi poszła pod komendę rewolucji rosyjskiej.
128
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pps Frakcja Rewolucyjna powstała dopiero na zjeździe wiedeńskim w xi 1906.

Nawiasem mówiąc, to zachowanie się pps Frakcji od chwili
wybuchu wojny było jaskrawym widocznym dla wszystkich zaprzeczeniem opinii o niej, jaką starały się narzucić krajowi pisma
Scriptora. Nawet najmniej krytyczne umysły spostrzegły, że padły
ofiarą grubego, tendencyjnego fałszu. Wyzyskał to obóz narodowy
do bardzo skutecznej kampanii przeciw całej grupie ugodowców.
Gdy wspomniane dwa obozy, ugodowy i socjalistyczny, nie
miały potrzeby suszyć sobie głowy nad wybraniem drogi postępowania w czasie wojny i wrzenia w Rosji, trzeci obóz, narodowy,
nie miał żadnych gotowych formułek i musiał swą politykę w tych
niezwykłych warunkach stworzyć. Na zjeździe Ligi Narodowej
w styczniu 1904 roku, jeszcze przed wybuchem wojny, ale wtedy, gdy jej wybuch już można było przewidzieć, ta kwestia była
jedyną, którą się zajęto.
Przed tym zjazdem Balicki i Dmowski, dwaj członkowie
Komitetu Centralnego Ligi, udali się na zapraszanie Finów do
Kopenhagi, ażeby z nimi omówić sytuację Rosji i sprawy taktyki
politycznej. Ze strony fińskiej byli tam obecni przedstawiciele czterech stronnictw: staroszwedzkiego baron Born, młodoszwedzkiego hrabia Mannerheim129 (?), starofińskiego – adwokat
Jonas Kastren i radykalno-fińskiego – Konni Zilliacus130. Dmowski i Balicki oświadczyli Finom, że tak jak oni uważają wybuch
wojny za nieunikniony i że od tej wojny w połączeniu z wrzeniem
w Rosji oczekują dużych zmian w państwie, zmian, które będą
korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Finlandii, że jednak uważają, iż oba te narody powinny zachować stanowisko wyczekujące, że czas działania przyjdzie na nie dopiero wtedy, gdy walka
wewnętrzna w Rosji da przewidywane rezultaty. Wtedy dopiero
powinny wytężyć wszystkie swe siły, ażeby z tych przekształceń
129

Karl Gustaw Mannerheim (1867–1951), fiński gen. i marszałek, polityk, prezydent
Finlandii (1944–1946).
130 Konrad Zilliacus (1855–1924), dziennikarz, fiński działacz niepodległościowy.
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w państwie jak najwięcej dla siebie uciągnąć. Finowie podzielili
ich stanowisko, jakkolwiek robili wrażenie nieco rozczarowanych:
zdaje się, iż oczekiwali, że Polacy zaczną od zrobienia powstania
(sami go nie mieli zamiaru robić).
To samo stanowisko zajęto na zjeździe Ligi [Narodowej]. Wkrótce wszakże po wybuchu wojny okazało się, że wobec wielkich
wypadków i wobec ruchu socjalistycznego w kraju podniecenie
umysłów było tak wielkie, iż o całkowicie biernym wyczekiwaniu
nie było mowy. Szerokie koła oczekiwały od Ligi jakiejś widocznej
akcji: wobec tego postanowiono skierować umysły do akcji, która
by nie miała ujemnych dla kraju skutków walki rewolucyjnej, a natomiast mogła dać choć niewielkie na razie zdobycze narodowe.
Tym sposobem na początek została zorganizowana rozległa, obejmująca prawie całą Kongresówkę, walka o język polski w gminie.
Gminy wiejskie jedna za drugą uchwalały wprowadzenie urzędowania w języku polskim zamiast rosyjskim.
Główny promotor linii postępowania, Dmowski, wykazywał,
że wojna na Dalekim Wschodzie nie może przecie nam dać niepodległości politycznej ani pociągnąć jakiejkolwiek zmiany granic
Rosji na zachodzie. Rosja ma dostateczne siły wojskowe, ażeby
zgnieść wszelki ruch zbrojny w Polsce, gdyby zaś nawet nie miała, to jej zawsze Prusy pomogą. Wojna ta zatem z towarzyszącym
jej ruchem rewolucyjnym w Rosji nie jest dla nas sposobnością
do walki o niepodległość: na tę walkę czas jeszcze nie przyszedł.
Rosja pewnie przegra tę wojnę i ruch rewolucyjny w państwie doprowadzi w nim do poważnych zmian ustrojowych. Ale my w granicach państwa rosyjskiego jeszcze pozostaniemy. Jeżeli tak jest,
to naszym zadaniem w dzisiejszej chwili jest: 1) jak najbardziej
odgrodzić się od Rosji, nie wciągać naszego społeczeństwa w wewnętrzne sprawy rosyjskie, zdobyć w tym okresie dla naszego kraju
jak najbardziej odrębną polską fizjonomię, 2) nie niszczyć w tym
okresie kraju, nie wyczerpywać sił społeczeństwa w walce, która
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jest walką nie naszą, którą Rosjanie muszą między sobą rozegrać,
ażeby z tym większymi siłami rzucić się w walkę polityczną później,
gdy pole dla niej nam rozszerzą zmiany, które zajdą w państwie.
Dwa miesiące po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w kwietniu roku 1904 Dmowski wyjechał z ramienia Ligi do Japonii. Pierwszym celem tej podróży było zapoznanie się z położeniem Rosji na
Dalekim Wschodzie, przyjrzenie się nowemu jej przeciwnikowi,
który zapowiadał się jako bardzo poważny, z drugiej zaś strony
zabezpieczenie się od zużytkowania przez Japonię ruchu rewolucyjnego w Polsce w celach dywersyjnych. Były dane, że Frakcja
pps stara się o to, ażeby Japonia chciała ją zużytkować. Przybywał
jeszcze cel dodatkowy, mianowicie zaopiekowanie się jeńcami
Polakami w Japonii, wziętymi z armii rosyjskiej. Dla Dmowskiego
to, co zobaczył w Japonii podczas paromiesięcznego pobytu, było
rewelacją i wpłynęło ogromnie na jego poglądy, co zresztą widać
w dalszych jego pismach.
Praktycznie okazało się, że podróż ta była bardzo potrzebna.
Stosunki, w które Dmowski wszedł z władzami wojskowymi, mianowicie z szefostwem sztabu jeneralnego, umożliwiły mu najpierw
osiągnięcie dla jeńców Polaków lepszych warunków egzystencji. Oddzielono ich od Rosjan, przecinając ich od nich zupełnie,
przeznaczono dla nich osobne pomieszczenia, dano im katolicką
opiekę duchowną, wreszcie z naszej strony dostarczono im książek
i materiałów do pisania, co im pozwoliło urządzić rodzaj szkoły,
w której jedni drugich uczyli. Władze ułatwiły polskiemu gościowi
odwiedzanie ich i przyjrzenie się bliżej ich życiu w obozie jeńców.
Przydały się te stosunki więcej w innej, ważniejszej sprawie.
Kilka tygodni po Dmowskim przybyli do Tokio dwaj przedstawiciele pps, [Józef ] Piłsudski i [Tytus] Filipowicz131, przysłani zdaje
się przez ambasadę japońską w Londynie w celu porozumienia się
131

Tytus Filipowicz (1873–1953), działacz polityczny, członek pps Frakcji Rewolucyjnej,
publicysta, dyplomata, od xi 1918 w msz.
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z władzami co do rozwinięcia na szerszą skałę akcji rewolucyjnej
w Królestwie. Zaopiekowało się nimi w Tokio Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, które umieściło ich w jakimś nieznanym hotelu,
mieszczącym się w głębi parku, który widocznie miało do swego
rozporządzenia. Misja Piłsudskiego i Filipowicza robiła wrażenie na poły już załatwionej. Była obawa, że rząd japoński poprze
tę akcję znacznym zasiłkiem pieniężnym. Sparaliżować tę akcję
było głównym celem Dmowskiego.
Nowi przybysze, dowiedziawszy się dopiero na miejscu o pobycie Dmowskiego w Tokio (podróż swoją utrzymał on w tajemnicy),
zaczęli od wizyty u niego. Trwała ona dosyć długo: Piłsudski siedział u niego dziewięć godzin. Przez cały czas Dmowski usiłował
dowiedzieć się od niego, jaki jest właściwie praktyczny cel akcji
rewolucyjnej w Królestwie, co ma ona przynieść w rezultacie. Nie
usłyszawszy nic poza mętnymi frazesami, oświadczył w końcu
swemu interlokutorowi, że uważając tę akcję za zgubną dla kraju,
będzie starał się nie dopuścić do tego, ażeby rząd japoński ją na
jakikolwiek sposób poparł. Zapowiedział z góry, że nie uważa za
rzecz godną zwalczać przeciwnika osobiście, że nie będzie próbował dyskredytować bądź Piłsudskiego osobiście, bądź jego partię:
walczyć będzie wyłącznie argumentami merytorycznymi.
Nazajutrz wszczął kroki o dłuższą rozmowę z ministrem spraw
zagranicznych baronem [Jutaro] Komurą132. Minister wszakże
w ciągu paru dni usprawiedliwiał się, że jest bardzo zajęty. Wprawdzie rozmowy z wiceministrem i naczelnikiem departamentu
politycznego umożliwiły Dmowskiemu wyłożenie swego stanowiska, obawiał się jednak, że sprawa w ciągu tych paru dni może
być nieodwołalnie załatwiona. Nie zwlekając tedy, wystosował
obszerną notę do ministra, w której przede wszystkim wykazywał,
że dla Japonii jakikolwiek wybuch w Polsce byłby raczej szkodli132
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Jutaro Komura (1855–1911), japoński dyplomata, 1901–1906 minister spraw
zagranicznych.

wy. Rosja w obawie przed ruchem polskim trzyma w Królestwie
znaczną ilość wojska, dostateczną, ażeby wszelką próbę powstania
stłumić w ciągu paru tygodni. Wtedy już nie potrzebowałaby się
obawiać i mogłaby z Polski wojska swobodnie zabrać. Zakończył
tym, że jego organizacja (Liga) ma dość siły, ażeby się ruchawce
przeciwstawić i uniemożliwić wyrośnięcie do szerszych rozmiarów.
Przesłał tę notę do ministra i osobiście udał się z nią do sztabu jeneralnego. Szef sztabu generał [Gentaro] Kodama133 i jego pomocnik
generał [Yasumasa] Fukushima134 znajdowali się wówczas już na
teatrze wojennym w Mandżurii. W Tokio funkcjonował tylko zastępca generał [Atsushi] Murat[a]. Ten oświadczył Dmowskiemu,
że w Japonii w czasie wojny rząd nie może przedsięwziąć żadnego
kroku politycznego w związku z wojną bez zgody głównodowodzącego. On, Murata, natychmiast prześle kopię noty Dmowskiego do
kwatery głównej wraz z wiadomością o jego wizycie w sztabie i ze
streszczeniem jego do tej noty ustnych objaśnień. Dmowski go
jeszcze poprosił o jak najszybsze zawiadomienie go, jaką decyzję
poweźmie głównodowodzący: czekać będzie tylko na tę wiadomość z powrotem do Europy, który już staje się pilny. Dwa tygodnie potem jenerał Murata zawiadomił go, że głównodowodzący,
marszałek [Iwao] Oyama135, nie dał swej aprobaty na popieranie
rewolucji w Polsce. Dmowski natychmiast wyjechał z powrotem.
(W czasie pobytu w Japonii wręczył Dmowski sztabowi generalnemu dwa memoriały, jeden o położeniu wewnętrznym w Rosji,
drugi o sprawie polskiej. Oba napisane były przed powołanym
wyżej memoriałem. Pierwszy przewidywał możność rewolucji, ale
dopiero na wypadek zawarcia niepomyślnego pokoju, drugi przewidywał, że nawet zwycięstwo Japonii nie będzie mogło wpłynąć
na zmianę zachodnich granic Rosji. Oba te memoriały, pisane po
133
134
135

Gentaro Kodama (1852–1906), japoński gen., szef sztabu.
Yasumasa Fukushima (1852–1919), japoński gen., oficer wywiadu.
Iwao Oyama (1842–1916), japoński gen., polityk.
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angielsku, zostały przetłumaczone na język japoński i rozesłane
ambasadom rosyjskim).
Wkrótce po powrocie Dmowskiego z Japonii Liga Narodowa
została zaproszona za pośrednictwem Finów do udziału w zjeździe
organizacji opozycyjnych i rewolucyjnych państwa rosyjskiego do
Paryża. Udali się tam Dmowski i Balicki. W zjeździe brali udział
późniejsi tzw. kadeci136, socjalni rewolucjoniści, socjalni demokraci,
Finowie i Polacy. Z Polaków obok przedstawicieli Ligi brali udział
przedstawiciele pps (Frakcji). Ostatni zajęli stanowisko odrębne:
oświadczyli, że stoją na gruncie niepodległości polskiej i nie mogą
się przyłączać do uchwał przez wszystkie inne grupy razem powziętych. (To nie przeszkodziło, że w następnym roku oddali się
całkowicie pod komendę rewolucji rosyjskiej). W nawiasie trzeba
dodać, że socjalnych rewolucjonistów rosyjskich reprezentował
na tym zjeździe m.in.[Jewno] Azef137, słynny szpieg i prowokator.
(Szczegóły co do uchwał por. w „Przeglądzie Wszechpolskim” we
wrześniu 1904 r.).
Akcję rewolucyjną w Królestwie rozpoczęła Frakcja pps demonstracjami (czasami krwawymi jak Grzybów), pochodami
z czerwonymi sztandarami, na których umieszczono godła narodowe i religijne, jak Orła Białego i Matkę Boską Częstochowską, urządzanymi nawet po wsiach i w okolicach, gdzie socjaliści mieli więcej
ludzi, w szczególności w Radomskiem i Sandomierskiem. W miarę
jej postępu lewica pps, złożona z żywiołów młodszych i z większej ilości Żydów, brała coraz bardziej górę nad Frakcją i zmuszała
ją do przybierania coraz bardziej charakteru ruchu ogólnorewolucyjnego wspólnego z Rosją.
Tymczasem wojna na Dalekim Wschodzie skończyła się
haniebną klęską Rosji, osłabiającą niesłychanie pozycję moral136
137
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Kadeci – członkowie Partii Konstytucyjnych Demokratów, utworzonej w Moskwie
w x 1905.
Jewno Azef (1869–1918), agent carskiej Ochrany, działacz eserów.

ną rządu wewnątrz. Ruch rewolucyjny dopiero teraz wybuchł
w całej pełni, używając jako głównego środka walki strajków politycznych, komunikacyjnych i innych, paraliżujących działanie machiny państwowej, a jednocześnie rozkładających życie
gospodarcze i społeczne. Tę metodę walki przenieśli socjaliści
na grunt Królestwa, zagrażając ustrojowi gospodarczemu kraju
w o wiele silniejszym stopniu, niż to czyniono w Rosji ze względu na jego wyższość kulturalną, gęstsze zaludnienie i wyższy typ
życia gospodarczego. Szalała coraz bardziej orgia strajków politycznych, grożących życiu gospodarczemu kraju wielkim zniszczeniem. Liga Narodowa wkrótce została zmuszona do zwrócenia
głównej swojej energii na walkę z tak pojętą rewolucją. Główną
armią w tej walce po stronie narodowej był Narodowy Związek
Robotniczy [dalej: nzr]138 (nb. informacje o nzr u [Jana] Załuski), który w krótkim czasie urósł tak w siły, że przeważyły one
siły połączonych organizacji socjalistycznych. pps w tej walce
zaczęła się uciekać do morderstw politycznych, dokonywanych
na działaczach narodowych i do rozsyłania na prawo i na lewo
wyroków śmierci. W tej walce padały i głowy socjalistów, trzeba
to wszakże kategorycznie stwierdzić, że ani Liga Narodowa, ani
inne narodowe organizacje nie wydały żadnego wyroku śmierci
i nikogo nie poleciły zgładzić. Jeżeli ginęli socjaliści, to na skutek
bezpośredniej reakcji robotników, którzy nie dawali się bezkarnie
mordować. Tak miała się rzecz ze strajkiem garbarzy, którzy po
czteromiesięcznym trwaniu został ku zadowoleniu robotników
zakończony kompromisem (wiosną 1905) dzięki pośrednictwu
działacza narodowego, sprowadzonego z Zagłębia, [Walentego]
Baranowskiego139. Baranowski został zamordowany, w odwecie
jednak robotnicy zabili wszystkich dziewięciu socjalistów, którzy
138
139

Narodowy Związek Robotniczy utworzony w 1905 z inicjatywy Ligi Narodowej;
w 1908 zerwał związki z endecją.
Walenty Baranowski, robotnik, działacz nzr, zginął 2 viiii 1906.

91

stanowili czatę oczekującą na Baranowskiego. Po tym fakcie pps
sama zgłosiła się z prośbą o zaprzestanie walki tymi środkami.
Inny szczegół: od 1905 roku Liga posiadała w Warszawie zakupiony przez siebie dziennik „Goniec”140. Dmowskiemu, przebywającemu wówczas w Warszawie za paszportem radcy budowlanego
z Przemyśla, Giebułtowskiego, i kierującemu akcją przeciwsocjalistyczną, oświadczył jednego dnia redaktor „Gońca”, że na skutek
żądania socjalistów i zgody redaktorów nazajutrz żadne inne pisma poza rewolucyjnymi nie wyjdą. Gdy Dmowski zażądał wyjścia
pisma, powołując się na swe prawa jako wydawcy, redaktor złożył
dymisję. Wówczas Dmowski zawezwał Ludwika Włodka141, polecił
zwrócić się do znr [nzr] po zecerów i bojówkę, i wydać numer.
Numer istotnie wyszedł i miał ogromne powodzenie w Warszawie jako jedyne pismo niesocjalistyczne wydane w tym dniu. Gdy
tłum socjalistyczny, zgromadzony pod redakcją, rozpoczął strzelaninę, zraniony został jeden z interesantów w kantorze. Salwy,
dane w replice, zraniły jednego z manifestantów. Manifestacja
została stłumiona. Temu faktowi Dmowski zawdzięcza, że przez
długie lata nosił w prasie socjalistycznej tytuł „mordercy ludu na
ulicach Warszawy”.
Strajki rolne – ziemiaństwo ucieka się pod opiekę Demokracji
Narodowej (Ligi). Informacje: [Jerzy] Gościcki142.
140 „Goniec” przejęty przez endecję 20 ii 1905, redaktor naczelny Bolesław Koskowski
(w x 1905 opuścił redakcję), sekretarz Ludwik Włodek.
141 Ludwik Włodek (1869–1922), publicysta, wydawca, krytyk literacki, od 1895 redaktor „Głosu”, „Gazety Polskiej”, „Tygodnika Ilustrowanego”, członek Ligi Narodowej
(przyjęty przed 1900) i zarządu sdn (od 1915), za działalność polityczną więziony
przez Niemców we Wrocławiu.
142 Jerzy Gościcki (1879–1946), ziemianin, działacz polityczny, studiował rolnictwo
na uj, a organizację samorządów w Niemczech, Anglii i Francji; działacz „Zetu”,
prezes organizacji „Młodość”, od 1903 w Lidze Narodowej, 1912–1917 poseł do ros.
iv Dumy Państwowej, od ix 1914 członek Komitetu Narodowego Polskiego, od viii
1917 kierował Wydziałem Spraw Wewnętrznych Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego; 1922 poseł na Sejm, 1923 minister rolnictwa, działacz organizacji
ziemiańskich.
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Wiece inteligencji, tzw. wiece uświadamiające, jako obraz stanu umysłów tzw. postępowej Warszawy (por. „Przegląd Wszechpolski” i Polityka polska Dmowskiego oraz roczniki dzienników
warszawskich). Główni działacze: Iza Moszczeńska143 i Andrzej
Niemojewski144.
Strajk szkolny wybuchł jako jeden z ogólnorewolucyjnych
strajków. Liga post factum usiłowała mu nadać charakter bojkotu szkoły rosyjskiej przez rodziców polskich (artykuł i broszura
Dmowskiego Szkoła i społeczeństwo145).
Dla wzmocnienia charakteru polskiego kraju wśród walącej na
niego fali rosyjsko-żydowskiego rewolucjonizmu Liga organizuje
w Warszawie [17 grudnia 1905] zjazd włościan Królestwa Polskiego. Uczestnicy zjazdu byli delegatami do gmin, było ich przeszło
800 i większość gmin kraju była reprezentowana. Przygotowany
po cichu przez Ligę i zwołany przez jej podwładne organizacje
zjazd ten odbył się w największej sali warszawskiej, Filharmonii,
z dopuszczeniem na galerię licznej publiczności z obozu narodowego. Przewodniczył Dmowski, podczas obrad zjazdu bojowcy
narodowi prowadzili walkę u wejścia z bandą rewolucyjną, usiłującą się wedrzeć do sali. Uchwały zjazdu rozpoczynały się od
słów: „Lud polski, przywiązany do swej ojczyzny polskiej i wiary
świętej katolickiej...”. Zjazd ten olbrzymią odegrał rolę w organizacji opinii polskiej w tej dobie rewolucyjnej (sprawdzić datę
zjazdu, zdaje się, że odbył się po manifeście październikowym).
Trzeba zauważyć, że w miarę rozrostu ruchu rewolucyjnego
władza wykonawcza w państwie coraz bardziej się redukowała.
Wynikiem tego było, że w Królestwie jedyną obroną społeczeństwa
143
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Iza Moszczeńska-Rzepecka (1864–1941), publicystka, 1913 założycielka Ligi Kobiet
Pogotowia Wojennego, współpracowniczka Biura Prasowego nkn.
Andrzej Niemojewski (1864–1921), poeta i pisarz młodopolski, religioznawca,
działacz społeczny, początkowo socjalista, następnie prawicowiec.
R. Dmowski, Szkoła i społeczeństwo: z powodu t. zw. strajku szkolnego w Królestwie,
Kraków 1905.
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przed rewolucją był obóz narodowy pod kierownictwem Ligi. (Np.
obrona ziemiaństwa przed strajkami rolnymi).
Manifest październikowy146. Żywioły socjalistyczne pojęły go
jako początek zwycięstwa rewolucji. Obóz narodowy widział w nim
podstawę do walki o zdobycze narodowe. Inteligencja niezorganizowana odczuła rozluźnienie gniotących ją obręczy, ośmieliła
się i zaczęła amibicjonować do roli politycznej. Przechodziła ona
spóźniony rok [18]48. Większość spośród niej zaczęła się garnąć
do obozu narodowego, wnosząc weń swój tradycyjny liberalizm,
który mu był obcy.
Po ogłoszeniu manifestu Warszawa się pod wieczór zaroiła od
pochodów socjalistycznych. Dopiero późnym wieczorem zdołano
dla przeciwstawienia tamtym zorganizować wielki pochód narodowy. Chcąc nadać miastu mocny polski charakter, władze Ligi
zorganizowały [5 listopada 1905 r.] wielki pochód narodowy, jeden
z największych niezawodnie, jakie zna historia Europy. Oceniano
go na 250 000 ludzi, w czym niezawodnie jest duża przesada. Pochód imponował porządkiem i dyscypliną. Tym pochodem obóz
narodowy przypieczętował swe panowanie w społeczeństwie,
które na długo przy nim zostało.
Chcąc rozpocząć bez zwłoki zużytkowanie manifestu październikowego w akcji o zdobycze narodowe, Liga Narodowa postanowiła wysłać do prezesa ministrów Wittego delegację złożoną
z możliwie najpoważniejszych osobistości w kraju bez względu na
przynależność partyjną, z żądaniem natychmiastowego wprowadzenia języka polskiego w szkolnictwie wszystkich stopni (pilne
to było wobec tego, że od czasu wybuchu strajku młodzieży Uniwersytet Warszawski był zamknięty, a do gimnazjów państwowych
uczęszczała bardzo niewielka ilość młodzieży polskiej, dzieci naj146
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Manifest październikowy wydany przez Mikołaja ii 30 (17) x 1905, zapowiadający
przyznanie swobód obywatelskich, amnestię, prawa wyborcze i zwołanie Dumy
Państwowej.

biedniejszych rodziców). Dla wybrania tej delegacji zaproszono
do pałacu ordynata [Maurycego] Zamoyskiego147 sto kilkadziesiąt
osób z całego kraju i z różnych obozów (narodowy, ugodowy, postępowy i bezpartyjny). Zebranie oświadczyło się za wysłaniem
delegacji, ale podniósł się głos, żeby nie żądać szkoły polskiej, jeno
konstytuanty z powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim
głosowaniem. Nie pomogły perswazje, większość głosów ten program uchwaliła. Z tym programem formalnie delegacja wyjechała,
faktycznie wszakże jechała z zamiarem wyrwania szkoły polskiej.
Gdy się zbliżała do Petersburga, na stacji Gatczyna roznosiciele
przynieśli gazety petersburskie, z których członkowie delegacji
dowiedzieli się, że rozporządzeniem prezesa ministrów zaprowadzono stan oblężenia w Królestwie Polskim148. Zrobione to
zostało na wniosek warszawskiego jenerał-gubernatora [Gieorgija] Skałłona149. Ta wiadomość rzuciła panikę na część delegacji. Zaczęli mówić, że wobec tego wszystkiego do Wittego iść
nie można. W Petersburgu delegacja przez trzy dni dyskutowała,
czy do Wittego iść; w końcu Dmowski, który dowodził, że właśnie
tym bardziej iść należy, ażeby powiedzieć Wittemu, co myślimy
o zaprowadzeniu stanu oblężenia, pozostał ze swoimi w mniejszości i uchwalono się rozjechać. Witte tymczasem na delegację
czekał, chcąc dowiedzieć się bezpośrednio, co Polacy myślą. Gdy
delegacja wyjechała, szukał kogoś z Polaków, kto by mu mógł rzucić światło na sytuację w Królestwie. Dmowski, który w Petersburgu został, zdecydował się rozmówić się z Wittem. Wizytę u premiera przygotował mu zamieszkały w Petersburgu Władysław
147

Maurycy Klemens hr. Zamoyski (1871–1939), ziemianin, wspierał Polską Macierz
Szkolną, współtwórca i od 1903 prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego, od
1905 w sdn, 1906 poseł do i Dumy Państwowej, od 1914 członek Komitetu Narodowego Polskiego, 1919 poseł rp w Paryżu, 1924 minister spraw zagranicznych,
1925–1927 prezes Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich.
148 Decyzja z 10 xi, ogłoszona w Warszawie 12 xi 1905.
149 Gieorgij Antonowicz Skałon (1847–1914), ros. gen. gubernator warszawski.
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Żukowski150: przy rozmowie byli obecni Żukowski i Litwinow
Falenskij, późniejszy minister handlu i przemysłu (treść rozmowy w Polityce polskiej, część, dalszy ciąg w Pamiętnikach
Wittego151).
Konsekwentna postawa Ligi w tym okresie rewolucyjnym
dała jej pod koniec okresu rewolucyjnego zwycięstwo w opinii publicznej społeczeństwa na całej linii. Gdy wyszła ustawa
o Dumie i nastąpiły pierwsze wybory zorganizowane przez Ligę,
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe miało takie wyjątkowe
położenie, że we wszystkich okręgach Królestwa Polskiego (z
wyjątkiem dwu litewskich w Suwalszczyźnie) pozostało mu tylko
mianować kandydatów. Jedynym okręgiem, w którym musiało
ono stoczyć ostrą walkę, była Warszawa, gdzie istnienie 34% ludności żydowskiej umożliwiło wystawienie listy tzw. postępowej.

Część ii
Na roku 1905/6 kończy się pierwszy okres istnienia Ligi. W tym
okresie działalność jej była tajna (z wyjątkiem Galicji, gdzie się
utworzyło Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe [dalej: sdn]
pod przywództwem [Stanisława] Głąbińskiego). W tej działalności wysuwali się na czoło ludzie wybitniejsi, byli oni jednak
nieznani albo mało znani ogółowi, niezdającemu sobie sprawy
z ich roli. Z chwilą kiedy w Rosji wprowadzono ustrój na pół
konstytucyjny, kiedy otwarto Dumę, w największej części Polski
rozpoczęło się jawne życie polityczne, wydobywające na światło działających ludzi. W pierwszej Dumie, która krótko trwała
i która była właściwie rewolucyjnym wiecem, nie było pola po150 Władysław Żukowski (1868–1916), ekonomista, przemysłowiec, działacz narodowy,
1907–1912 poseł do ros. Dumy Państwowej.
151 S. Witte, Wospominanija, t. i–iii, Berlin 1922–1923.
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litycznego dla Polaków: deklaracja polska na tym czerwonym
tle wyglądała bardzo szaro; wśród ogółu panowało przekonanie,
że posłowie są raczej wykonawcami kierowników, siedzących
w kraju. Wśród tych kierowników wskazywano przede wszystkim Dmowskiego, który zwrócił już był na siebie uwagę w ciągu
dziesięciu lat istnienia „Przeglądu Wszechpolskiego”, a przede
wszystkim w okresie walki z rewolucją. Gdy Dmowski poszedł
do drugiej Dumy i objął przewodnictwo w Kole Polskim, od
pierwszej chwili zarówno zwolennicy, jak przeciwnicy widzieli
w nim przywódcę obozu narodowego. Odpowiadało to istotnemu
stanowi rzeczy, od tej chwili bowiem kierownictwo polityczne
Ligi i utworzonego przez nią Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego staje się coraz mniej kierownictwem zbiorowym władzy organizacyjnej, a coraz więcej kierownictwem osobistym
jednego człowieka.
Wprawdzie i w poprzednim okresie osobistość Dmowskiego coraz silniej ważyła na postępowaniu Ligi dzięki uporowi,
z którym przeprowadzał swoje plany, na zewnątrz wszakże było
to mało widocznie. Dopiero pozycja, zdobyta na widowni publicznej po roku 1906, oddaje w jego ręce faktyczne kierownictwo
polityki narodowej.
Trzeba wziąć pod uwagę, że sposób myślenia [J. L.] Popławskiego i najbliższego mu Dmowskiego, wyrażony w jego Myślach
nowoczesnego Polaka, był przyswojony należycie tylko przez część
członków Ligi. Większość żyła w znacznej mierze tradycyjnym patriotyzmem porozbiorowym, będącym raczej specyficzną postacią
liberalizmu obcego Popławskiemu, a jeszcze bardziej Dmowskiemu. Przerobić ten tradycyjny patriotyzm na nowoczesny,
jak nazywano, nacjonalizm nie było rzeczą łatwą: zrozumienie
się ludzi w szeregach z kierownikami organizacji bywało często
pozorne, często w ważniejszych momentach trzeba było ich opór
łamać. Różnice nie tyle poglądów, ile skłonności groziły czasami

97

wykolejeniem polityki z jej utrzymywanej konsekwentnie linii.
Główna wartość Ligi i jej polityka polegała na zdolności przeciwstawienia się opinii, utartym pojęciom, utartym nałogom poli
tycznym. Ta zdolność przy stadnym jeszcze w znacznej mierze
charakterze Polski jest w naszym narodzie bardzo rzadka, toteż
utrzymać obraną linię mogła Liga tylko dzięki uporowi garści
ludzi nią kierujących, a przede wszystkim uporowi osobistemu
Dmowskiego. Dla ilustracji fakt.
Na krótko przed ogłoszeniem manifestu październikowego w Rosji czyny rewolucjonistów rosyjskich, z którymi ogół nasz
z natury rzeczy sympatyzował, zaczęły być bardzo popularne
w Polsce; wielu ludzi tę popularność skłonnych było bezkrytycznie przenosić na działanie rewolucyjne w Polsce. Coraz bardziej
rosła pretensja do obozu narodowego za to, że te działania potępia i im się przeciwstawia. W szeregach Ligi zjawiło się poczucie, że pozycja obozu silnie w opinii osłabła, a stąd przekonanie,
że polityka władz Ligi jest zbyt bezwzględna. Na zebraniu Ligi
w Warszawie (nb. na parę tygodni przed ogłoszeniem manifestu paźdz[iernikowego]) postawiono wniosek zmierzający do
złagodzenia tej polityki, wniosek, ażeby Liga uznała oficjalnie
strajk polityczny jako środek walki (Władysław Grabski152, późniejszy premier). Przeciw temu wnioskowi z oburzeniem wystąpił Dmowski, pomimo jednak, że walczył z całą siłą, na jaką się
mógł zdobyć, wniosek ogromną większością uchwalono. Wtedy
Dmowski wstał, wziął jednego ze swych skromniejszych towa152
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Władysław Grabski (1874–1938), ekonomista, ziemianin, związany z Narodową
Demokracją, 1905 prezes Związku Pracy Narodowej, 1906–1912 poseł do
ros. Dumy Państwowej, 1914 inicjator Centralnego Komitetu Obywatelskiego
w Warszawie (od 1915 jego prezes), członek Komitetu Narodowego Polskiego,
organizator akcji ratunkowej dla ludności wypędzonej z Królestwa, od viii
1917 jeden z liderów Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, 1919 delegat rp na Konferencję Pokojową w Paryżu, 1919–1920 i 1923–1925 minister
skarbu i premier.

rzyszy pod rękę (nb. Sobolewski153) i powiedział głośno: „chodź
przyjacielu, niech oni sobie tu uchwalają, co chcą, a my będziemy
dalej robili to, cośmy robili”. Zwyciężony przywódca tym samym
przeciwstawił się organizacji i skazywał się na usunięcie. Stało
się inaczej: uchwała pozostała na papierze, zdecydowano się jej
nie ogłaszać i organizacja utrzymała dotychczasową swą linię,
Dmowski zaś swą pozycję kierownika.
W rozpoczynającym się nowym okresie Liga straciła dużo
ze swego znaczenia. Ludzie, których była zszeregowała i którzy
położyli ogromne zasługi w pracy tajnej, do jawnej polityki nie
byli na ogół przygotowani, nie mieli potrzebnych do niej ambicji
i nawet na ogół nie bardzo ją rozumieli. Natomiast nagle się roz
rosło stworzone przez Ligę Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, znaleźli się w jego szeregach i cichsi, i głośniejsi działacze,
którzy nic nie mieli wspólnego z robotą tajną, typy lepsze i gorsze,
zjawiły się nowe ambicje i nowe marzenia o politycznych karierach. Poziom dojrzałości politycznej tych żywiołów nie był nazbyt wysoki. Dmowski, któremu przypadło nad nimi przewodzić,
czuł się wśród nich w znacznej mierze obcym. Przede wszystkim
nie podzielał najmniejszej ich nadziei na autonomię i w ogóle
na zasadniczą zmianę położenia Polaków w państwie rosyjskim.
Dla niego trybuna petersburska była raczej drogą wprowadzenia
sprawy polskiej na nowo na teren międzynarodowy. Od roku
1907, w którym przymierze francusko-rosyjskie zostaje dopełnione przez porozumienie z Anglią, uwagę jego pochłania sytuacja europejska i pracuje już nad tym, żeby Ligę przekształcić
przede wszystkim na organizację polskiej polityki zagranicznej.
Wszystkie doroczne zjazdy trójzaborowe Rady Głównej Ligi Narod[owej] zaczynają się już od obszernego referatu Dmowskiego
153

Czesław Sobolewski, sztygar górniczy w Zagłębiu Dąbrowskim, działacz Stowarzyszenia „Łączność”, w 1903 przyjęty do Ligi Narodowej (w 1905 w Komitecie
Krajowym), należał do nzr.
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o położeniu międzynarodowym z punktu widzenia sprawy polskiej. W osobistej swej działalności Dmowski usiłuje związać
politykę polską z polityką trójporozumienia. Do tej decyzji skłoniły go głównie trzy momenty: 1) niejasne poczucie, że Rosja
wchodzi w okres likwidacji polityki europejskiej, 2 ) zaostrzenie się niebezpiecznego położenia polskości w zaborze pruskim
i świadomość, że niewiele już czasu zostało na uratowanie tych
ziem, obok tego zaś widoczne ujmowanie sprawy polskiej jako
całości przez Niemcy, gotujące się do załatwienia jej zgodnie ze
swymi interesami i planami, wreszcie 3) konfiguracja przymierzy w Europie wskazująca, że Rosja pomimo silnych wpływów
niemieckich wewnątrz państwa będzie musiała w krótkim czasie
pójść na wojnę z Niemcami.
Pisze książkę Niemcy, Rosja i kwestia polska i wydaje ją następnie po rosyjsku i po francusku. Inauguruje wespół z [Karelem] Kramarzem154 ruch neoslawistyczny155, ostatni z wielkimi
trudnościami we własnym społeczeństwie i nawet wewnątrz
Ligi. Tradycja dawnego panslawizmu156 była jeszcze zbyt żywa,
ażeby przeciętny człowiek w Polsce mógł czuć zapał do akcji
słowiańskiej. Za neoslawizm tedy zapłacił utratą swej popularności w społeczeństwie i nawet wpływu we własnych szeregach.
W dalszym ciągu jeszcze płaci za stanowisko w sprawie strajku
szkolnego. Widząc, że gimnazja państwowe w Królestwie, które
pozostały rosyjskimi, zapełnione są młodzieżą polską z warstw
uboższych, która przez młodzież zamożniejszą, uczęszczającą do
154
155

156
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Karel Kramář (1860–1937), polityk czeski, 1918–1919 premier Czechosłowacji.
Neoslawizm, ruch polityczny powstały pod koniec xix, krytyczny wobec panslawizmu. Powstał wskutek działalności narodowych działaczy czeskich. Główną
ideą ruchu była wspólna obrona terenów zamieszkanych przez Słowian przed
pangermanistyczną ekspansją niemiecką. Działacze ruchu postulowali równość
wszystkich Słowian wobec siebie i autonomiczny status poszczególnych grup.
Panslawizm, ruch kulturalno-polityczny o różnorodnym zabarwieniu politycznym,
powstały w Czechach na początku xix wieku, dążący do wyzwolenia, a następnie
zjednoczenia politycznego, gospodarczego i kulturalnego Słowian.

polskich szkół prywatnych, jest bojkotowana, ogłaszana za wyrzutków i zdrajców, i trzymana poza społeczeństwem, że Polsce
grozi wyrośnięcie dwóch odłamów inteligencji, z których jeden
(synowie rodziców zamożniejszych) będzie się uważał za obywatelski i patriotyczny, drugi zaś (ludzie pochodzący z warstw
uboższych) wyrosły w atmosferze pogardy i nienawiści – psychika niesłychanie niebezpieczna dla przyszłości narodu – przeprowadził we władzach Ligi i Stronnictwa [sdn] uchwałę znoszącą
strajk szkolny.
Uchwała ta zwróciła decydująco młodzież i nauczycielstwo
szkół prywatnych polskich przeciw endecji, a w szczególności
przeciw Dmowskiemu. Stał się on nawet ofiarą napaści na ulicy157. Przedtem na krótko ustąpił on z Dumy158, wszedł w konflikt
z własnym Stronnictwem, widząc potrzebę zajęcia się organizacją
obozu, w którym zaznaczał się rozstrój (rok 1910).
Obóz narodowy odzyskał na nowo silną pozycję dopiero
w roku 1912 na skutek zorganizowania akcji przeciwżydowskiej
(patrz Polityka polska). Ta pozycja była mu szczególnie potrzebna
teraz, gdy rozwój wypadków międzynarodowych zbliżał w sprawie
polskiej historyczną chwilę. Od roku 1912 (wojna bałkańska) już
konflikt europejski wisiał w powietrzu.
Zjazdy Ligi (Rady Głównej) w roku 1912 (w Berlinie), 1913
(we Lwowie), wreszcie w 1914 w kwietniu (we Wiedniu) poświęciły główną część swego czasu zbliżającej się wojnie w Europie
i stanowisku Polski, jakie w tej wojnie będzie musiała zająć. Najgorętszy z nich był ostatni w Wiedniu. Dmowski wystąpił tam już
z kategorycznymi wskazaniami i zażądał uchwały, że w tym konflikcie polityka polska staje po stronie Rosji przeciw przymierzu
157

W związku ze sprawą bojkotową Dmowski został znieważony przez dwu młodych
ludzi na ul. Boduena. Odpowiedział listem otwartym drukowanym na łamach
„Gazety Warszawskiej” z 30 vi 1911, nr 177.
158 Wybrany do iii Dumy 30 x 1907, złożył mandat 31 i 1909.
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austro-niemieckiemu. Był tu jeden trudny punkt, mianowicie
wyraźne stanięcie przeciw Austrii, dla znanych prawie publicznie
członków Ligi w Galicji osobiście bardzo niebezpieczny. Mimo
to dwaj czołowi przedstawiciele zaboru austriackiego, Aleksander Skarbek159 i Jan Rozwadowski, całą siłą Dmowskiego poparli.
Natomiast silnie przeciw temu wnioskowi wystąpił Stanisław
Grabski nie ze względów praktycznych, ale zasadniczych. Usiłował on wykazać, że plany arcyksięcia Franciszka Ferdynanda160
nakazują raczej orientować politykę polską ku Austrii. Wystąpienie jego zrobiło poważne wrażenie i Dmowski zmuszony był
zmodyfikować swój wniosek. Zapadła uchwała, że polityka polska
w zbliżającej się wojnie zwróci się bezwzględnie przeciw Niem
com (Rosję i Austrię przemilczano).
Organizacja Ligi w chwila wybuchu wojny światowej była
względnie słaba zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, gdy chodzi z jednej strony o ludzi zdolnych do poruszania się na szerszym terenie, z drugiej o żywioły mocne, bojowe.
Głównym źródłem tej słabości była utrata wpływu na młodzież
od 1905 roku. Źródło jej leżało przede wszystkim w strajku szkolnym, który młodzież oddał pod wpływ jego promotorów i opiekunów, przede wszystkim zaś całą młodzież uniwersytecką wyrzucił z Warszawy; z drugiej strony w akcji Dmowskiego, która
z dziedziny propagandy przeszła w dziedzinę istotnej polityki,
dla młodzieży niezrozumiałej. Ta polityka nie przemawiała również do szerokich żywiołów, skupionych w nzr, który wkrótce
159

Aleksander Wincenty Skarbek (1874–1922), hr., ziemianin, dr praw, poseł do Rady
Państwa (1909–1918) i na Sejm Krajowy (1908–1914), wiceprezes Koła Polskiego
we Wiedniu (1911–1914), członek Ligi Narodowej (od 1907), Komitetu Głównego
i Komitetu Wykonawczego sdn, następnie zln, współzałożyciel i członek prezydium Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej (1919), poseł na Sejm
Ustawodawczy (1919–1922).
160 Franciszek Ferdynand Habsburg (1863–1914), arcyksiążę, następca tronu, zginął
w zamachu w Sarajewie 28 vi 1914.
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po wejściu Dmowskiego do Dumy wyemancypował się spod Ligi
i poszedł swoimi drogami.

odszczepieństwa
1.

We Lwowie grupa Askenazego. Powód: konflikt młodzieży
ze Stanisławem Grabskim; głębsza przyczyna: celowy wpływ
masonerii przez Askenazego, który po to ją dokoła siebie gromadził. Dąbrowski Stefan161, Stroński Stanisław162, Dubano
wicz Edward163, Skałkowski Adam164 i inni.

161

Stefan Zygmunt Dąbrowski (1877–1947), lekarz, fizjolog, chemik, prof. Akademii Rolniczej w Dublanach i Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, prof.
Uniwersytetu Poznańskiego (od 1920); kierował kołem braterskim „Zetu”,
sekretarz Centralizacji (1904–1905), wydawca i redaktor „Teki”, członek
Ligi Narodowej (od 1905) i sdn, działacz „Rzeczpospolitej”, Zjednoczenia
Narodowego, sc hn (od 1922 w Radzie Naczelnej i Zarządzie Głównym), owp
(oboźny Dzielnicy Zachodniej) i sn (wiceprezes Zarządu Głównego i Komitetu
Politycznego 1928–1935); wiceminister spraw zagranicznych (1920–1921) i poseł rp
(1922–1935).
162 Stanisław Stroński (1882–1955), dziennikarz, publicysta, redaktor, filolog, prof. katedry romanistyki uj (1911–1914), następnie kul; działacz koła braterskiego
„Zetu”, Ligi Narodowej (od 1905) i sdn, secesjonista i współzałożyciel grupy
„Rzeczpospolitej”, działacz Organizacji Jedności Narodowej (1910), Zjednoczenia
Narodowego (1917–1919), nchsl, sc h n i Komitetu Politycznego sn (1928–1935),
wystąpił z endecji w 1938; poseł i minister rp.
163 Edward Ignacy Dubanowicz (1881–1943), dr praw, ziemianin, prof. prawa
państwowego ujk (1917–1934), współtwórca konstytucji marcowej; działacz „Zetu”, prezes Czytelni Akademickiej we Lwowie (1902–1903), redaktor „Teki” i „Słowa Polskiego”, członek Ligi Narodowej (od 1905) i sdn,
działacz „Rzeczpospolitej”, Zjednoczenia Narodowego, prezes Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego (1921–1922) i Stronnictwa
Chrześcijańsko-Narodowego (1922–1928), członek prezydium Rady Naczelnej sn
(od 1928).
164 Adam Mieczysław Skałkowski (1877–1951), historyk, doc. Uniwersytetu
Lwowskiego, a od 1919 Uniwersytetu Poznańskiego; starszy koła braterskiego „Zetu”, prezes Czytelni Akademickiej we Lwowie, od 1905 członek sdn
i Ligi Narodowej, jeden z liderów grupy „Rzeczpospolitej”, kierował Biurem
archiwalno-historycznym przy Tymczasowym Komitecie Rządzącym we Lwowie
(1918–1919).
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2.

3.

165

W Warszawie w 1907 r. tzw. „Fronda”, [Zygmunt] Makowiecki165, [Aleksander] Zawadzki zwany Prokopem, [Tadeusz]
Grużewski i inni, wśród nich parę kobiet, [Helena] Ceysingerówna166, dr Ciśkiewiczowa167 i inne. Powód: nieprzejednane
stanowisko narodowe, przeciwstawiające się politycznemu
oportunizmowi wobec Rosji; głębsze przyczyny różnorodne, od wpływów masońskich (Grużewski) i uraz osobistych
(Zawadzki, którego traktowano jako człowieka szkodliwego, a nawet podejrzanego, który zajmował stanowisko tak
skrajnie nieprzejednane, że miało pozory prowokatorskie)
aż do interesów osobistych (redaktor „Gońca” Makowiecki,
który tą drogą przywłaszczył sobie dziennik, nie dość prawnie zabezpieczony). „Fronda” zajęła stanowisko wyraźnie
przyjazne dla Niemiec, „Goniec” zaś głównie pracował nad
zniszczeniem pozycji Dmowskiego.
W Warszawie tzw. „Secesja”: [Stanisław] Bukowiecki, [Gustaw] Simon, [Jan] Kucharzewski168 i inni (rok 1911?). Powód:
antyżydowskie stanowisko Ligi. Wystąpiły żywioły masońskie, widząc, że nie da się organizacji cofnąć z dróg, na które ją Dmowski wprowadził. Wówczas także wystąpił jeden

Zygmunt Makowiecki (1871–1932), prawnik, dziennikarz, działacz społeczny i polityczny, publicysta, redaktor „Gońca Porannego” 1905–1918, członek Ligi Narodowej 1894–1908 i kierownictwa sdn 1905–1908, działacz „Frondy”; podczas i wojny
światowej aktywista, współzałożyciel Klubu Państwowców Polskich (1916).
166 Helena Ceysingerówna (1868–1950), działaczka oświatowa i polityczna, publicystka, należała do Ligi Narodowej (do 1911), członkini Związku Unarodowienia
Szkół, następnie związana z lewicą niepodległościową, działaczka Ligi Kobiet
Pogotowia Wojennego.
167 Teresa Ciszkiewiczowa (1848–1921), lekarz, dyplom uzyskała w Bernie w 1879,
nostryfikowany w Petersburgu w 1883, działaczka Ligi Narodowej od 1898, ton
i Macierzy Szkolnej, następnie związana z lewicą niepodległościową.
168 Jan Kucharzewski (1876–1952), prawnik, historyk, związany z endecją do 1908,
secesjonista z Ligi Narodowej, podczas i wojny światowej prowadził pracę niepodległościową w Szwajcarii, xi 1917–ii 1918 premier rządu Rady Regencyjnej,
delegat do Międzynarodowego Trybunału w Hadze.
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4.

5.

z najstarszych członków Ligi, Zbigniew Paderewski, który
wkrótce do organizacji powrócił.
W Warszawie w początku wojny światowej Wojciech Rostworowski169, ks. [Seweryn] Popławski170, Antoni Marylski171 (potem wrócił) i inni przeszli na stronę państw centralnych.
We Lwowie Zespół Stu172. Masoneria.

wojna światowa
Podczas wojny główną rolą Ligi było utrzymywanie społeczeństwa
w duchu przeciwnym państwom centralnym i paraliżowanie tzw.
polityki aktywistycznej.
Zrobiła ona w tym względzie wiele i przez to umożliwiła Komitetowi Narodowemu w Paryżu tę pozycję, którą zajął. Obok
Dmowskiego dużą rolę w akcji podczas wojny z członków Ligi
odegrali: [Marian] Seyda, [Aleksander] Skarbek, [Stanisław] Kozicki, [Maurycy] Zamoyski (?), [Jan] Smulski z Chicago ( jego zasługi patrz: Polityka polska)173. Komitet Centralny Ligi w czasie
wojny i konferencji nie funkcjonował – kierownictwo spoczywało
w rękach jednego człowieka, Dmowskiego.

169 Wojciech Hilary Rostworowski (1877–1952), ziemianin, konserwatysta, współzałożyciel sn, członek trs, 1918 dyrektor Departamentu Stanu w gabinecie Rady
Regencyjnej.
170 Seweryn Popławski (1870–1944), ks., rektor kościoła św. Marcina w Warszawie,
współpracownik pisma „Dla swoich”, należał do tajnej organizacji „Collegium
Secretum”, od 1903 członek Ligi Narodowej, 1912–1913 redaktor „Ogniska”.
171 Zob. biogram na końcu książki.
172 Zespół Stu – autonomiczna grupa młodzieży w strukturach endecji we Lwowie,
w 1928 wystąpiła z szeregów obozu, przejmując jej organ prasowy „Słowo
Polskie”.
173 R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1925.
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po wojnie światowej
Liga Narodowa została rozwiązana w kwietniu 1928 roku. Od chwili
odbudowania państwa do końca poszczególne jej oddziały zbierały
się, niektóre prowadziły pracę w dziedzinie raczej kulturalnej.
Kierownictwo polityczne już przeszło do jawnych organizacji
politycznych. Była ona już organizacją niepotrzebną w istniejących warunkach: założona do walki z obcymi rządami i do odbudowy państwa polskiego, zadanie swoje spełniła. Próbowano ją
nagiąć do działań w nowych warunkach, to się jednak nie powiodło.
1. Z drugiej strony po wojnie krymskiej na tronie rosyjskim
w miejsce upartego, konsekwentnego konserwatysty i nieubłaganego wroga masonerii, Mikołaja i, zajmuje Aleksander
ii, podatny na wpływy masonerii, a pod tymi wpływami zmierzający do szeregu doniosłych reform ([Wasilij] Łanskoj174, jak
podają źródła masońskie, był masonem). Walka masonerii
z Rosją to walka z Mikołajem i.
2. Jednocześnie z reformą organizacji (wiosną 1893) wyszła
napisana przez Dmowskiego broszura Nasz patriotyzm (nielegalna), w której autor w sposób bardzo jeszcze młodzieńczy
ujmował zadania obozu narodowego w Polsce.
3. 1902—1905. Popławski pozostaje we Lwowie jako kierownik
polityczny „Słowa Polskiego”, najpoczytniejszego we Lwowie
dziennika, który Liga Narodowa przez swoich ludzi w części
kupiła, w części wydzierżawiła i zaczęła prowadzić pod redakcją Zygmunta Wasilewskiego (nastąpiło to z inicjatywy
Komitetu Krajowego Ligi w Warszawie, który dostarczył na
to środków; głównie zabiegał o nie Józef Kamiński).
4. W roku 1902 (?) zjawił się w Krakowie Stanisław Grabski już
jako były socjalista. Przez pół roku siedział, namyślając się, do
174
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Wasilij Łanskoj (1754–1831), ros. gen., minister spraw wewnętrznych.

5.

6.

jakiego obozu wstąpić, wreszcie zdecydował się na wszechpolaków i poparty przez Zygmunta Balickiego, został przyjęty
do Ligi.
Syn bogatego Żyda warszawskiego, członek „Proletariatu”, następnie emigrant, wydalony nawet ze Szwajcarii za eksperymenty z dynamitem, zakłada w Londynie pps z programem
związania w jednym akcie powstania o niepodległość z rewolucją społeczną. W początku dwudziestego stulecia jest on
korespondentem „Czasu” z Londynu, potem członkiem redakcji „Czasu” w Krakowie, a w końcu po przewrocie rosyjskim
1905/6 członkiem redakcji ugodowego, niby konserwatywnego, „Słowa” i polemistą w walce z endecją. Kariera klasycznego
masona. Pro foro int.: P[olska] P[artia] S[ocjalistyczna] została
założona w celu oderwania młodzieży od narodowego obozu.
Mendelson nie zmieniał przekonań, lecz zmieniał funkcje,
które stale miały jeden cel: walka z żywiołami narodowymi.
Tenże Zawadzki w roku 1915 zaprowadził chłopów do Beselera.

Powyższy rękopis (opatrzony moim podpisem na każdej stronicy) był podyktowany przeze mnie P. Prof. Z. Wojciechowskiemu z wyjątkiem niewielu ustępów będących streszczeniem przez
p. Wojciechowskiego mojego opowiadania. Zawiera on moje dane
do historii Ligi Narodowej, które powierzam pracującemu nad
nią p. Wojciechowskiemu z pozostawieniem mu całkowitej swobody co do sposobu ich zużytkowania. W zakresie faktów, które
podaję, muszę zrobić zastrzeżenie, że w tym lub innym punkcie
mogła mnie pamięć omylić, w zakresie poglądów stwierdzam, że
są subiektywne i nikogo nie chcę obowiązywać, żeby je podzielał.
( — ) Roman Dmowski
Chludowo,
dnia 24 września 1931 roku

Wspomnienie Stanisława Bukowieckiego
o Lidze Narodowej

Okres pozytywizmu popowstaniowego cechowała b[ardzo] silnie
konspiracyjność. Ten stan rzeczy począł się przełamywać koło
roku osiemdziesiątego. Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje
w r. 1885, jako organizacja tajna, Koło Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego. Koło to było federacją kółek młodzieży. Kółka
zaś kształtowały się bądź na podstawie zamiłowania w przedmiocie, bądź na gruncie wspólnej przynależności do jednej ze
szkół średnich. Delegaci kółek tworzyli zarząd Koła, Centralny
Komitet. Charakter tego zrzeszenia był apolityczny, miał na celu
samokształcenie, tak w zakresie humanistyki, jak i nauk przyrodniczych. Szczególne zainteresowanie budzili: [Herbert] Spencer175, [Henry] Buckle176, [Charles] Darwin177, z rzeczy polskich
[Józef ] Szujski178, [Michał] Bobrzyński179. Charakter tych kółek
był postępowy, demokratyczny. Do kółek tych należało od 1/4
175
176
177
178
179

Herbert Spencer (1820–1903), ang. filozof i socjolog, przedstawiciel ewolucjonizmu
w naukach społecznych.
Henry Thomas Buckle (1821–1862), ang. filozof, historyk kultury, socjolog.
Charles Robert Darwin (1809–1882), ang. przyrodnik, twórca teorii ewolucji.
Józef Szujski (1835–1883), historyk, przedstawiciel tzw. krakowskiej szkoły
historycznej, prof. uj, poseł na Sejm Krajowy i do austr. Rady Państwa, członek
Izby Panów.
Michał Bobrzyński (1849–1935), historyk, prof. uj, lider krakowskich konserwatystów,
poseł do austr. Rady Państwa i na Sejm Krajowy, 1908–1913 namiestnik Galicji,
działacz nkn, 1917 minister Galicji.
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do 1/3 ogółu studentów. Wspomnieć też można, że do zajęć Koła
należało zajmowanie się także sprawami honorowymi wynikającymi między studentami. Zebrania odbywały się między innymi
w mieszkaniu S[zymona] Askenazego, późniejszego znakomitego
historyka, syna bogatego kupca zbożowego, podówczas studenta
prawa. Na jednym z takich zebrań student medycyny Leon Wasilkowski począł akcentować, że Koło winno się zająć także zagadnieniami politycznymi. Pamiętam, że odezwanie się to wzbudziło
u obecnych konsternację. Jest to charakterystyczne dla nastrojów
ówczesnej doby.
Koło zajmowało się też obchodem rocznic narodowych. W związku z jedną z takich rocznic odbyło się dnia 28 listopada 1886 r.
zebranie w mieszkaniu Stefana Surzyckiego. Była to wigilia 29
listopada. Na zebraniu tym, na którym przewodniczył Ludwik
Kochanowski, oświadczył Surzycki, że niejaki p. Karczewski (był
to Zygmunt Balicki) chce poinformować zebranych o stosunkach
panujących u studentów polskich za granicą. Zebrani zgodzili się
na wzięcie udziału przez gościa w zebraniu, Balicki zabrał głos.
W przemówieniu, które zrobiło ogromne wrażenie, podkreślił,
że na młodym pokoleniu młodzieży ciąży obowiązek budowy Polski, oświadczył, że zostało założone tajne zrzeszenie młodzieży
pod skróconym imieniem „Zetu” (Związek Młodzieży Polskiej).
Balicki oświadczył, że chodzi mu o zgrupowanie w „Zecie” ogółu
młodzieży polskiej. Chodziło tutaj także o grupę socjalistyczną
młodzieży, pozostającą poza grupą delegatów. Młodzież socjalistyczna tworzyła kółko tzw. Katalogowców. Nazwa ta pochodziła
stąd, że prowadzili rozumowany katalog książek. Grupa ta znajdowała się w zbliżeniu ideowym z socjalistycznym rosyjskim ruchem
rewolucyjnym. Zamierzenie Balickiego udało się i w ten sposób
powstała warszawska grupa „Zetu”. Dodać należy, że Balicki miał
wtedy już poza sobą ten etap swego życia, kiedy to w Petersburgu
na studiach prawniczych był międzynarodowym rewolucyjnym
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socjalistą180. Także i w tym czasie Balicki socjalizował, ale stał już
wyraźnie na gruncie narodowym.
Pamiętam, że na Boże Narodzenie 1886 r. odbył się w Krakowie zjazd „Zetu”, na który z Warszawy wyjechał Stefan Surzycki.
Charakter działalności „Zetu” zależał od Ligi [Polskiej], ale Liga
właściwie była „Zetem”. Społeczeństwo starsze, albowiem oddane
zasadom kierunku stańczyków181 i pozytywizmu warszawskiego,
nie nadawało się do szerszej pracy, toteż „Zet” stanowił 90% działania Ligi. Ideologia ustawy Ligi Polskiej odpowiadała poglądom
młodego pokolenia. Za pierwszych członków Ligi wymienić należy
Z[ygmunta] Miłkowskiego, M. Borkowskiego[?] i Al[eksandra]
Więckowskiego (poza Balickim).
Konkretne prace „Zetu” wyrażały się we wchodzeniu w lud
wiejski i miejski. To ostatnie było szczególnie niebezpieczne. Z pracą wśród ludu wiejskiego łączyły się długie wycieczki, urządzane
tygodniami. Prace te miały na celu podniesienie mas. Równocześnie pracowano nad organizowaniem młodzieży po gimnazjach.
W r. 1888, po uzyskaniu dyplomu kandydata praw, wyjechałem na dalsze studia do Niemiec, do Heidelbergu. Z Heidelbergu
wyjechałem w tymże roku na Boże Narodzenie do Zurychu dla
wzięcia udziału w ii Zjeździe Zjednoczenia Młodzieży Polskiej Zagranicą182. Na tym zjeździe zostałem bratem zetowym. Na zjeździe
wchodziło się w sam środek konspiracyjnego życia młodzieży polskiej zagranicą. Obrady zjazdu trwały kilka dni. Z socjalistów brał
udział w Zjeździe Feliks Daszyński183, który mocno akcentował
180 Należał wówczas do konspiracyjnej Gminy Socjalistów Polskich (od 1879), kontynuował tę działalność po wyjeździe do Warszawy (1880).
181 Konserwatystów krakowskich.
182 Zjednoczenie Towarzystw Młodzieży Polskiej za Granicą, utworzone 25 xii 1887
w Genewie, na ii zjeździe w Zurychu podjęło 28 xii 1888 uchwałę o włączeniu do
organizacji wszystkich towarzystw poza Szwajcarią.
183 Feliks Daszyński (1863–1890), działacz socjalistyczny w Galicji, członek „Proletariatu”,
publikował w „Przedświcie” i „Walce Klas”, uczestnik i Kongresu ii Międzynarodówki
w Paryżu (1889).
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dążenia społeczne, podczas gdy w przemówieniach Balickiego
brały górę odcienie narodowe. [T.T.] Jeż [Zygmunt Miłkowski]
mówił o wielkim znaczeniu powieści [Henryka] Sienkiewicza,
co się dość nie podobało z uwagi na społeczno-konserwatywne
zabarwienie tych powieści. Przeważał bowiem u ówczesnej młodzieży radykalizm, postępowość.
W Heidelbergu byłem jedynym zetowcem. W sąsiednim
Karlsruhe przebywał na studiach politechnicznych zetowiec Józef
Tomicki184 (późniejszy dyrektor tramwajów we Lwowie). W r. 1889
pamiętam, że na Zielone Święta jeździłem do Genewy, widząc
się tam z Balickim, Iwanowskim, [Władysławem] Jabłonowskim
i innymi. Dodać należy, że podówczas brali udział w ruchu Żydzi,
co wtenczas nie budziło żadnych uwag i zastrzeżeń.
W marcu r. 1890, po złożeniu doktoratu, powróciłem do Warszawy a. Jako brat zetowy byłem, wedle ówczesnych zasad organizacyjnych, członkiem Ligi [Narodowej]. Z roku 1890 pamiętam
zebranie Ligi w Marcelinie przy udziale Więckowskiego, którego
przemówienia robiły duże wrażenie na obecnych.
W Warszawie oficjalnym przedstawicielstwem Ligi w stosunku do „Zetu” był Jan Offenberg. Ogniskiem całego ruchu był „Głos”,
łączący w redakcji osoby Józefa Potockiego i [Jana Ludwika] Popławskiego, który był żonaty z siostrą Potockiego. Ideologia „Głosu”
była wybitnie demokratyczna: lud na różne odmiany. Jeżeli nie
na gruncie socjalizmu, to w każdym razie stał „Głos” na gruncie
a
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Uzupełnienie na marginesie: „Podróż odbyłem przez Wiedeń, gdzie na zlecenie
Centralizacji »Zetu« miałem zorientować się w stosunkach młodzieży wiedeńskiej
w celu założenia grupy »Zetu«. Wtajemniczyłem wtedy stud. Żalplachta, z Grazu
sprowadziłem stud. pol. Klimaszewskiego, razem z nim te rzeczy omawiając. Tam
uderzyło mnie po raz pierwszy spotkane stanowisko antysemickie i konserwatywne
(Żalplachta)”. Jan Żalplachta studiował w Wiedniu medycynę, zasiadał w Wydziale
Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia „Ognisko” (1890).
Józef Maria Tomicki (1863–1925), elektrotechnik, absolwent Politechniki w Karlsruhe,
studiował również filozofię w Bonn, działacz „Zetu”, od 1894 inż. we Lwowie, wiceprezes Towarzystwa Politechnicznego, dyrektor Miejskich Zakładów Elektrycznych.

solidaryzmu: nie współzawodnictwo, lecz współdziałanie. Charakterystyczna dla ówczesnych nastrojów była opinia szerzona
o „Głosie”. Ponieważ był demokratyczny, mówiono, że wydawany
był za rosyjskie pieniądze.
W czasie tym istniała już nowa organizacja „Łączność” jako
luźniejsza podkomendna organizacja ligi. To ciągłe przeorganizowywanie się jest charakterystyczne dla ówczesnej pracy konspiracyjnej. Zdawało się kierownikom organizacji, że ze zmianą
form wleją w nią nowe życie. Zapomniano, że to ostatnie zależy
przede wszystkim od rodzaju ludzi, mniej zaś od form organizacyjnych. „Łączność” organizowano w powiatach.
W związku z próbami rozbudowy organizacji, mającej na celu
ujęcie życia polskiego we własne formy organizacyjne, pozostaje
rzucenie podówczas hasła pozostawania w kraju. Mianowicie chodziło o to, aby po skończeniu studiów nie iść dla szukania posad
do Rosji. Adwokaci, lekarze osiedlają się po miastach i wsiach.
W tym czasie Liga [Polska] zdecydowała się na wejście
w okres manifestacji. Szczególnie duże znaczenie miała manifestacja urządzona w 100-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Manifestacja ta odbyła się i udała się. Rozpoczęto ją od nabożeństwa u św. Jana. Pójście do kościoła było wyrazem tego, że nabożeństwa poczęto uznawać jako skuteczny środek do urządzenia
manifestacji politycznych (podobnie jak i w latach poprzedzających rok [18]63). W kościele św. Jana odśpiewano pieśń Boże coś
Polskę. Była to rzecz niesłychana w ówczesnych czasach, Boże
coś Polskę zaśpiewano bowiem wówczas po raz pierwszy od roku
[18]63. Ze św. Jana pochodem udano się do Łazienek, do Ogrodu
Botanicznego, gdzie wśród śpiewów rzucano kwiaty. Stamtąd
jedna część manifestantów poszła ulicą Marszałkowską do Saskiego Ogrodu, druga część – Krakowskim Przedmieściem. Wśród
pierwszej grupy manifestantów dokonane zostały aresztowania
(sam szedłem z drugą grupą).
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Wrażenie w społeczeństwie było duże.
Miesiąc później osiedliłem się w Dąbrowie Górniczej (czerwiec 1891 r.), gdzie przez 5 lat byłem adwokatem. W Dąbrowie
było dużo członków „Łączności”, której funkcje po jej zwinięciu
przejęło później Towarzystwo Oświaty Narodowej. Stało się to
jednak już po moim wyjeździe z Dąbrowy. Osobiście w Dąbrowie byłem czynnikiem wykonawczym Ligi. Dąbrowa stanowiła
ważny punkt pograniczny dla kontrabandy bibuły nielegalnej
(„Polak” itd.).
Z tych prac utkwił mi w pamięci pewien szczegół z r. 1895.
W tak zwanym ornacie przewoziłem podówczas bibułę z Krakowa.
Zdarzyło się, że podróż powrotną z Krakowa, najpierw pociągiem, później zaś końmi, musiałem odbyć ze znajomym naczelnikiem powiatu będzińskiego. Przypuszczam, że ten zorientował
się. Szczegół ten anegdotyczny. Bardzo czynny w przewożeniu
bibuły ligowej był późniejszy socjalista [Zygmunt] Klemensiewicz185, czyniący to z wielkim poświęceniem.
Bibułę dostarczaną do Dąbrowy rozdzielało się następnie
po innych ośrodkach. Organizacyjnie wyższym ośrodkiem było
Zawiercie, ponieważ przebywał tam Karol Raczkowski, przedstawiciel Ligi [Narodowej] na gubernię piotrkowską. Z działaczy
Zagłębia wymienić należy chemika Wacława Kaznowskiego186,
sztygara górniczego Czesława Sobolewskiego. Naczelnikiem grupy ligowej i grupy „Łączności” był w Dąbrowie Tomasz Ruśkiewicz,
aresztowany podobnie jak poprzednio Bronisław Lelewel za kontrabandę bibuły. Po jego aresztowaniu zająłem jego stanowisko.
185

Zygmunt Gabriel Klemensiewicz (1874–1948), lekarz, działacz społeczny, publicysta;
podczas studiów założyciel Stowarzyszenia Kształcącej się Młodzieży Postępowej
„Zjednoczenie”, działacz socjalistyczny, poseł do austr. Rady Państwa, na Sejm
Krajowy, 1919–1922 Sejm Ustawodawczy, 1930–1935 senator rp.
186 Wacław Kaznowski, inż. chemik, działacz Stowarzyszenia „Łączność”, Narodowego Związku Robotniczego w Zagłębiu Dąbrowskim, do Ligi Narodowej przyjęty
ok. 1903.
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Wspomnę tu o następstwach stosunków z działaczem ligowym w Piotrkowie, adwokatem Józefem Czekalskim187, z którym pozostawałem i w stosunkach adwokackich. Otóż Czekalski
w r. 1895 nakryty został z bibułą. W czasie rewizji, dokonanej
w domu Czekalskiego, znaleziono także korespondencję ze mną,
jednak na razie konsekwencji to dla mnie nie spowodowało.
Aresztowany byłem dopiero w r. 1896 (koniec listopada lub grudzień). Udało mi się jednak korespondencję z Czekalskim, która
stanowiła podstawę aresztowania, wytłumaczyć na płaszczyźnie
stosunków adwokackich. Wypuszczony zostałem za kaucją, po
roku zwrócono mi nawet kaucję.
Rok 1897 łączy się dla mnie z utratą wzroku na gruncie atrofii
nerwów wzrokowych. Rok ten zabrały leczenia i później oswajanie się z kalectwem. Wspomnę tu, że w czasie leczenia się w Paryżu widywałem się z ligowcami: Antonim Potockim188, F[elicjanem] Niegolewskim189 oraz późniejszym ligowcem M[arianem]
Kiniorskim.
W październiku 1897 r. osiedliłem się w Warszawie. Wtedy to
cioteczny mój brat Bogdan Piasecki190 zaproponował mi wspólne
założenie kancelarii adwokackiej. Udział mój w tej kancelarii
zasadzał się przede wszystkim na znajomości przeze mnie prawa górniczego. Z uwagi na kalectwo i na nową pracę zawodową
w tych warunkach trudno było połączyć z tym czynną działalność
polityczną.
187

Józef Czekalski (1865–1906), prawnik, literat, tłumacz, działacz oświatowy,
od 1893 adwokat w Piotrkowie, prezes Zarządu Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Łodzi, działacz Stowarzyszenia „Łączność”, należał do Ligi
Polskiej, od 1894 do Ligi Narodowej.
188 Antoni Potocki (1867–1939), pisarz, krytyk literacki, polski działacz kulturalny w Paryżu, od 1900 członek Ligi Narodowej.
189 Felicjan Niegolewski (1868–1919), lekarz, poseł do Reichstagu i na Sejm Pruski, od
1899 w Lidze Narodowej, w 1909 współzałożyciel i działacz Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze pruskim.
190 Zapewne Bogdan Piasecki (1864–1900), adwokat.
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Z działaczy warszawskich ostatniego dziesiątka xix wieku
jednym z najwybitniejszych był Bolesław Hirszfeld, z zawodu chemik. Przed swą samobójczą śmiercią (październik 1899191) wystąpił
był z Ligi na gruncie zarysowujących się w niej nowych prądów.
Śmierć ta była dla mnie ciężkim przejściem moralnym. Człowiekiem najbliższym Hirszfeldowi był lekarz dr Wacław Męczkowski,
który później (1903–1904?) wystąpił był z Ligib jak poprzednio
Teodora Męczkowska192, która też była członkiem Ligic . Postaci
Hirszfelda i Męczkowskiego są bardzo ważne dla dziejów Ligi.
Z innych działaczy warszawskich tego czasu wymienić należy
J[ózefa] Potockiego, nielegalnego wydawcę „Pochodni”. Uczony
dużej miary, konspiracyjnie niepraktyczny, książki o współzawodnictwie i współdziałaniu, najwybitniejszy ideolog „Głosu” obok
Jana Popławskiego. Potocki w 1899 przepadł w sposób nieznany.
Wymienić należy dalej Teofila Waligórskiego, Kazimierza Łazarowicza, Teresą Ciszkiewiczową, Józefa Kamińskiego, pod których
kierunkiem rozwijało się T[owarzystwo] O[światy] N[arodowej].
Szczególnie ofiarny był Kamiński, stale wystawiany na sztych.
U niego odbywały się zebrania, do niego skierowywano bibułę,
do niego udawali się ludzie z prowincji. Był to człowiek przy tym
bardzo skromny.
Propaganda ligowa polegała na wydawaniu pism, pisaniu
odezw, pogłębianiu pracy polegającej na propagandzie wśród
ludu wiejskiego po wsiach i robotniczego po miastach. Była to
główna praca Ligi. Były i próby działania legalnego, np. urządzenie
z wystawy lwowskiej wystawy ogólnopolskiej193.
b
c
191
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Przekreślone: „pod wpływem żony”.
Przekreślone: „jednak wystąpiła z niej wcześniej”.
24 x 1899 nad Jeziorem Genewskim.
Teodora Męczkowska (1870–1954), nauczycielka, feministka, studiowała w Genewie i na Uniwersytecie Latającym w Warszawie, od 1895 małżonka Wacława, od
1900 nauczycielka w Warszawie, członkini Klubu Politycznego Kobiet Polskich,
znp i Polskiego Towarzystwa Eugenicznego.
Powszechna Wystawa Krajowa odbyła się w vi 1894 we Lwowie.

Kontakt między organizacją warszawską a Centralizacją był
wówczas słabszy aniżeli przedtem i potem. We Lwowie podówczas
rozpoczął się rozwój nacjonalizmu na tle walki z Rusinami. To
kryło w sobie zarodki przyszłej dysolucjid, było bowiem inne od
wszystkiego, co dotąd robiono. Z kolei przyszła reakcja i społeczna, a także i ruch antyżydowski. Pojawia się „egoizm narodowy”
Balickiego194. Organizacyjnych rysów w tym czasie nowe te prądy
jednak nie wywołały.
W roku 1904 brałem udział w Krakowie 1–2 xi na Zjeździe
Rady Głównej po powrocie Dmowskiego z Japonii. Spośród uczestników zebrania pamiętam Dmowskiego, Popławskiego, [Tadeusza]
Grużewskiego, [Józefa] Kordzikowskiego (Litwina)195. Ton Rady
Głównej był antyrosyjski, podobnież antyrosyjskie było stanowisko Dmowskiego. O ruchu zbrojnym nie było mowy. Rada Główna
zebrała się była po porozumiewawczym zjeździe pps i Ligi w Paryżu 1904 r. Uchwały tego zjazdu stanęły na gruncie postulatu
autonomii Królestwa. Rada Główna ratyfikowała te postanowienia,
była przeciwna powstaniu, była jednak zdania, że należy starać
się uzyskać osłabienie rządu rosyjskiego.
Jednak 1 listopada 1904 r. rozpoczęła pps akcję rewolucyjną w Warszawie. Bomby rzucone wówczas zerwały porozumienie z Ligą. Ze strony Ligi akcentowano, że urządzenie rewolucji
w Królestwie topi nas w ogólnorewolucyjnym ruchu rosyjskim.
Rozpoczęto natomiast akcję o język polski w szkole i gminie.
Zajęto stanowisko, że skoro nie można myśleć jeszcze w tej chwili
o zupełnym zrzuceniu jarzma rosyjskiego, trzeba starać się wytworzyć niektóre własne funkcje życia publicznego, nadając mu
polski charakter. Jest to początek roku 1905. Dmowski, Balicki
d

194
195

Przekreślone: „Już wówczas zaznacza się początek dysolucji ideowej. We Lwowie
bowiem rzucono wówczas hasło walki z Rusinami, co dało początek nacjonalizmowi w Lidze”.
Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów 1902.
Józef Kordzikowski, ziemianin na Żmudzi, od 1900 członek Ligi Narodowej.
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i Popławski walkę tę już zastali. W łonie Ligi utworzony został
osobny Związek Unarodowienia Szkół196. Grupowali się w nim:
Aleksander Zawadzki, T[eresa] Ciszkiewiczowa, M[aria] Dzierżanowska197, [Helena] Ceysingerówna. Prezesem Związku był
Ludwik Zieliński198, który jednak nie był głównym działaczem
Związku.
W związku ze sprawą gminną podnieść należy, że podówczas
pierwszy raz polała się krew chłopska (strzelano do chłopów)
w walce o sprawę polską. Przypomnieć należy zjazd chłopski199
i pochód po manifeście październikowym. Walczono o język polski na kolejach.
Kierownicze władze Ligi, Dmowski i Balicki, skierowane jednak były przede wszystkim na walkę z pps, gdy inni starali się
wyzyskać ten stan dla walki z rządem rosyjskim.
Od r. 1905 Liga działała głównie za pośrednictwem Str[onnictwa] Nar[odowo]-Dem[okratycznego], organizacji kierującej w charakterze politycznym. W okresie tym od razu zaznacza się dążenie do ułożenia modus vivendi z Rosją. Dążyli do tego Balicki
i Dmowskie. Może też działały tu nieświadomie i pewne powody
natury psychologicznej: zmęczenie życiem konspiracyjnym, fałszywymi nazwiskami, fałszywymi paszportami.
Poza ścisłą organizacją Ligi powstaje w tym czasie (początek
1905 r.) jako organizacja „biała” Związek Pracy Narodowej. Główe
Przekreślone: „Mogły tu działać”.
196 Związek Unarodowienia Szkół – utworzony na przełomie stycznia i lutego 1905
z inicjatywy działaczy ton, przyczynił się do spolszczenia szkół i organizacji prywatnego szkolnictwa polskiego.
197 Maria Dzierżanowska (1861–1908), nauczycielka, działaczka oświatowa, należała
do Ligi Narodowej, Związku Unarodowienia Szkół i Polskiej Macierzy Szkolnej,
współzałożycielka Tajnego Uniwersytetu Ludowego (1903).
198 Ludwik Zieliński, przemysłowiec; studiował na Politechnice w Charlottenburgu,
gdzie kierował akademickim Towarzystwem Naukowym, organizator grupy zetowej w Monachium i Berlinie, członek Ligi Narodowej (1900–1911), prezes Związku
Unarodowienia Szkół i wiceprezes Związku Pracy Narodowej.
199 Zjazd miał miejsce 17 xii 1905 w Warszawie.
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nym twórcą Związku był Władysław Grabski. Prezesem był świeży
ligowiec Stanisław Libicki200, redaktor „Kuriera Codziennego”,
wiceprezesami: Władysław Grabski, Mieczysław Chrzanowski201
i Stanisław Bukowiecki. Związkowi chodziło o objęcie wszystkich
żywiołów poza ugodowcami i żywiołami skrajnie socjalistycznymi,
chodziło o wpływ na młodzież. Organizacjami niższego stopnia
były związki powiatowe, które wysyłały delegatów na zjazdy gubernialne, zjazdy gubernialne zaś wybierały delegatów na zjazd
ogólny. Ze strony Ligi zostało wydane polecenie obejmowania
Związku. Związek ustosunkował się pozytywnie do akcji gminnej. Pamiętny był zjazd przedstawicieli Związku w Marcelinie
w sprawie strajku szkolnego (czerwiec 1905). Przybyło na zjazd
pięćdziesięciu kilku delegatów. Płomienną mowę za strajkiem
szkolnym wypowiedział ksiądz Jan Gralewski202. Po mowie tej
uchwalono wszystkimi głosami przeciw jednemu przystąpienie do strajku. Głosował przeciw z rzadką odwagą cywilną Aleksy Chrzanowski z Siedlec203. Przez uchwałę tę przyjęto jednak
zobowiązania wobec tworzenia polsk[iego] szkol[nictwa] pryw[atnego], zasilania fund[acjami] i ludźmi.

200 Stanisław Libicki (1852–1933), prawnik, działacz narodowy, 1891 radca Prokuratorii Królestwa Polskiego, 1896 redaktor naczelny „Kuriera Codziennego”, wiceprezes Związku Pracy Narodowej, od 1905 członek Ligi Narodowej (1906–1907
w Komitecie Krajowym); prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, współzałożyciel Polskiej Macierzy Szkolnej.
201 Mieczysław Chrzanowski (1846–1926), ziemianin z Kaliskiego, wiceprezes Związku Pracy Narodowej (1905), działacz Ligi Narodowej i Rady Nadzorczej Polskiej
Macierzy Szkolnej.
202 Jan Gralewski (1868–1924), ks., pedagog, działacz społeczny i oświatowy, jeden
z przywódców strajku szkolnego w 1905, działacz Polskiej Macierzy Szkolnej 1906–
1907, poseł do ros. i i ii Dumy Państwowej, w 1911 przystąpił do „Secesji”.
203 Aleksy Chrzanowski (1863–1929), adwokat, działacz oświatowy, publicysta;
absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1888), adwokat w Siedlcach
1893–1919, należał do Związku Pracy Narodowej, w 1915 członek Komitetu Obywatelskiego Miejskiego, prezes Rady Miejskiej, 1920 przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa, członek Naczelnej Rady
Adwokackiej.
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Z biegiem czasu, gdy Grabski wstąpił do Ligi [Narodowej]
Związek został rozwiązany (koniec 1905 r.), jako organizacja jawna
pozostało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.
W roku 1905 mimo rzucenia hasła oddzielenia się od rewolucji rosyjskiej zaznacza się jednak pewien udział Polaków w rosyjskim życiu opozycyjnym. Przykładowo wymienić można zjazd
prawników w Petersburgu, przede wszystkim zaś Zjazd Ziemców
w Moskwie204. W zjeździe tym brało udział 26 przedstawicieli polskich, w tym 19 przedstawicieli Związku Pracy Narodowej, w części ligowców. Wzajemnie się jednak z Rosjanami nie rozumiano.
Początek roku 1906 łączy się z przygotowaniem do wyborów
do Dumy, które odbyły się w kwietniu. Wynik wyborów205 nieco
zawrócił w głowie kierowniczym sferom Ligi. Źródeł sukcesu szukać należy w tym, że Liga była jedyną siłą zorganizowaną idącą do
wyborów (pps bojkotowała wybory).
Zaznaczały się już wtedy tarcia. Była np. w Lidze grupa osób,
do której i sam należałem, żądająca, by na pierwszym posiedzeniu
Dumy Koło Polskie założyło protest w stosunku do rozbiorów.
Stanowisko to odpowiadało uczuciom masy stronnictwa, czego
dowodem, że w 1906 r. prawie jednogłośnie wybrany zostałem na
członka Rady Naczelnej stronnictwa [sdn], otrzymując więcej
głosów niż Balicki i Dmowski.
Liga w tym czasie była w walce nie tylko z pps, ale i całym postępowym kierunkiem (Postępowa Demokracja, później Polska
Partia Postępowa206). Następowało natomiast zbliżanie się z konserwatystami, przy zwalczaniu jednak petersburskiej grupy konserwatystów. Uznając warszawskich, nawet krakowskich, zwalczano tamtych jako zakapturzonych liberałów. I tak w r. 1905 odbył
204 Zjazd w Moskwie 19–28 xi 1905.
205 Na 34 wybranych Polaków 18 należało do Ligi Narodowej, 8 do sdn, 1 do nzr, 3 do
Związku Pracy Narodowej.
206 Polska Partia Postępowa – powstała w 1906, podczas i wojny światowej przystąpiła
do Bloku Centrum, od x 1915 do Międzypartyjnego Koła Politycznego.
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się zjazd międzyzaborowy pod auspicjami [Henryka] Sienkiewicza.
Z ligowców wzięli udział w nim Dmowski, Balicki i Bukowiecki.
W zebraniu uczestniczyła i arystokracja warszawska. Było to wyrazem pewnego zbliżenia się Ligi z prawicą społeczną w Polsce.
W Dumie powstały dwa Koła Polskie, nie z winy Ligi, nie chcieli
jednego Koła posłowie ziem zabranych. Z członków Ligi zasiedli w Dumie [Jan] Harusewicz207, [Alfons] Parczewski208 (później wystąpił z Ligi), [Wiktor] Jaroński209, [Józef ] Świeżyński210,
[Stanisław] Chełchowski. Z ramienia władz Ligi doradcą Koła
był Stanisław Grabski. Pierwsze przemówienie polskie w Dumie ([Franciszka] Nowodworskiego211) było niefortunne, nie zaznaczył sprawy polskiejf. Nie było to wystąpienie na taką miarę,
jakiej można było żądać od pierwszego wystąpienia Polaków
w Dumie, toteż oddziałało deprymująco.
f
Przekreślone: „Żądał, by nie wożono przestępców politycznych karetkami”.
207 Jan Harusewicz (1863–1929), lekarz, studiował na Uniwersytecie Warszawskim,
współzałożyciel „Zetu”, 1888 członek Ligi Polskiej, 1893 Ligi Narodowej, działacz
Polskiej Macierzy Szkolnej, od 1906 zasiadał w zarządzie sdn, poseł do ros. i, ii, iii
i iv Dumy, 1912–1917 prezes Koła Polskiego, członek Komitetu Narodowego Polskiego i w l. 1918–1920 jego przedstawiciel na państwa skandynawskie, 1922–1927
poseł na Sejm.
208 Alfons Parczewski (1849–1933), działacz narodowy, historyk, prawnik, 1884–1891
wydawca „Nowin Śląskich”, działacz ton i Związku Unarodowienia Szkół, w l. 1904–
1908 należał do sdn, 1906–1912 poseł do ros. Dumy Państwowej, podczas i wojny
światowej aktywista, 1915 prof. uw, 1919 prof. usb.
209 Wiktor Jaroński (1870–1931), prawnik, działacz polityczny, 1891–1894 działacz „Zetu”,
od 1900 członek Ligi Narodowej i jej Rady Głównej, należał do sdn i zarządu
Polskiej Macierzy Szkolnej, poseł do ros. i–iv Dumy Państwowej, od 1915 członek
Komitetu Narodowego Polskiego w Piotrogrodzie i od 1917 Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego; sędzia okręgowy w Kielcach.
210 Józef Świeżyński (1868–1948), ziemianin, lekarz, działacz polityczny; członek „Zetu”,
od 1893 Ligi Narodowej, poseł do ros. Dumy Państwowej, 1915 działacz Centralnego Komitetu Obywatelskiego i Głównego Komitetu Ratunkowego w Lublinie,
1915–1918 kierował Międzypartyjnym Kołem Politycznym, x 1918 premier rządu
Rady Regencyjnej.
211 Franciszek Nowodworski (1859–1924), adwokat, działacz narodowy, publicysta,
1906–1907 poseł do Dumy Państwowej, członek Komitetu Narodowego Polskiego
w Warszawie i Piotrogrodzie; od iii 1922 pierwszy prezes Sądu Najwyższego rp
i prezes Trybunału Stanu (1922–1924), członek Komisji Kodyfikacyjnej rp.
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Pierwsza Duma rozwiązana została w r. 1906. Po fakcie tym
nastąpiła reorganizacja stronnictwa, ustanowienie Rady Naczelnej (o szczególe związanym z wyborami do tej Rady wspomniałem już uprzednio). Na rok 1906 przypada też wydanie prawa
o stowarzyszeniach (17 iii). Prawo to umożliwiało legalne organizowanie społeczeństwa.
Przed wyborami do ii Dumy utworzono ponadpartyjną organizację wyborczą, dopuszczając do kandydatur postępowców
[Henryka] Konica212, [Aleksandra] Babickiego213 i [Stanisława]
Sunderlanda214 oraz paru zachowawców. Kandydaci tego komitetu zostali wybrani posłami do ii Dumy. Wszedł i Dmowski,
do czego jednak Liga nie miała ochoty. W Dumie tej Koło Polskie zajęło stanowisko wyraźne, głosując za budżetem wojskowym, przy czym Dmowski wysunął do wypowiedzenia mowy
Konicag.
Duma została rozwiązana na tle polskim. Polacy byli języczkiem u wagi, czego nie mógł znieść rząd rosyjski. Zaznaczył to też
cesarz w manifeście rozwiązującym Dumę (1907). Oktrojowano
nowe prawo wyborcze, w którego następstwie reprezentacja polska Królestwa Polskiego spadła z 36 na 11 posłów (po jednym z 10
guberni i 1 z Warszawy). Dla charakterystyki tego nowego prawa
dodać należy, że jednego posła z Warszawy wybierali osobno Rosjanie. Władysław Grabski był zdania, by w tych warunkach nie
wziąć udziału w parlamencie, ze swej strony reprezentowałem
g
212

213
214
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Przekreślone: „Skłaniano się ku październikowcom”.
Henryk Konic (1860–1934), prawnik, znawca prawa cywilnego, kodyfikator, adwokat,
publicysta, działacz Związku Postępowo-Demokratycznego i Polskiej Partii Postępowej, w 1907 poseł do ros. ii Dumy Państwowej, 1919 prezes wydziału cywilnego
Komisji Kodyfikacyjnej.
Aleksander Babicki (1860 – zm. po 1910), prawnik, adwokat w Piotrkowie i Łodzi,
założyciel i dyrektor Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Piotrkowie, działacz
Polskiej Partii Postępowej, w 1907 poseł do ros. ii Dumy Państwowej.
Stanisław Sunderland (1847–1912), prawnik, adwokat w Siedlcach, pedagog, działacz społeczny, należał do Polskiej Partii Postępowej, 1907 poseł do ros. ii Dumy
Państwowej.

pogląd, by udział wziąć, jednak by w Dumie wiązać się z lewicą. Ostatecznie wzięto udział w wyborach do iii Dumy (koniec
1907 r.), wygrywając wybory. Zainteresowanie wyborami było
małe. Posłem z Warszawy został Dmowski, który jednak w r. 1909
zrzekł się mandatu, na jego zaś miejsce wszedł do Dumy Władysław Jabłonowski.
W latach 1905–1907 Liga w atmosferze rewolucyjnej, dopuszczającej działalność jawną jako taką, na ogół przycicha, jednak od
r. 1907, od kiedy zaczyna się w kraju reakcja, tępienie polskości,
krępowanie szkoły, krępowanie stowarzyszeń, działalność stronnictwa poczyna ustępować miejsca działalności Ligi.
W roku 1907 (może początek 1908?) odbył się w Krakowie
Zjazd Rady Głównej. Wzięły w nim udział i żywioły młode. Przewodniczył Balicki. Dmowskiego nie było. Obecni byli między
innymi St[anisław] Grabski, E[rnest] Adam, Zb[igniew] Paderewski, M[arian] Seyda. Zaznaczyło się wystąpienie Balickiego. Przeważał jednak w obradach kierunek krytyczny, który był
wyrazem i moich zapatrywań. Na radzie wybrano nowy Komitet
Centralny [dalej: kc]. Weszli do niego Dmowski, Balicki, Grabski,
Hłasko, Jan Gw[albert] Pawlikowski, Waligórski, Paderewski,
Seyda. Wybrany zostałem i ja. kc zbierał się co parę miesięcy,
także w moim ówczesnym mieszkaniu (Wspólna 15).
Pobyt mój w kc polegał na ciągłej walce. Na współpracę podziałały uporczywe dyskusje z kierunkiem, którego wyrazem
była polityka dumska (porzucono wtedy kadetów, trzymano się
październikowców215, lecz i to nie stwarzało żadnych szans).
Na rok 1908 przypada tzw. neoslawizm. Nie byłem mu w zasadzie przeciwny; w poglądach mych chodziło o to, ażeby reprezentacja narodu polskiego jako całości prowadziła jakkolwiek akcję
215

Październikowcy (ros. oktiabristy) – członkowie utworzonej w xi 1905 partii Związek
17 Października, zwolennicy konstytucyjnych form rządów, „jednej i niepodległej Rosji”.
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polityczną. Jednym słowem interesowała mnie strona formalna,
nie wierzyłem w treść.
Neoslawizm wywołał opozycję żywiołów antyrosyjskich. Wtedy to wyszła z Ligi tzw. „Fronda”. Zanim nastąpił rozłam, odbył się
w Lidze sąd organizacyjny, w którym zasiadałem razem z [Zbigniewem] Paderewskim. Ze strony oponentów wysuwano wówczas
jako argumenty bezcelowość polityki prorosyjskiej, upokarzający
charakter wizyt, składanych ambasadorom rosyjskim, narażanie
się na takie upokorzenie, jak powiedzenie Bułgarów, że gdyby Polacy dostali język polski w czterech niższych klasach, to powinno im
to wystarczyć. Opozycja dokonała jednak rozłamu, z tzw. „Frondą”
wyszedł Aleksander Zawadzki, organizator nauczycielstwa ludowego, Zygmunt Makowiecki, Tadeusz Grużewski, Jan Kucharzewski.
Tymczasem w kc trwała bezpłodna walka. Poza Balickim inni
członkowie kc nie aprobowali polityki Dmowskiego, ani Seyda, ani
Hłasko, mniejszość jednak rządziła, większość była wleczona. Dopiero jesienią 1909 r. na jednym z zebrań zdecydowano się załatwić konflikt ustąpieniem jednej ze stron. W kc zarysowały się wówczas trzy
odłamy, „prawicowy”, reprezentowany przez Balickiego i Dmowskiego, „lewicowy” – przez Grabskiego, Waligórskiego, Pawlikowskiego, Paderewskiego i Bukowieckiego, stanowisko pośrednie
zajmowali Seyda i Hłasko. Sprawę oddano jakby pod arbitraż Seydy
i Hłaski, ci przeważyli decyzję na stronę Dmowskiego. W konsekwencji wystąpili z kc Paderewski, Grabski, Pawlikowski, Waligórski, Bukowiecki. Wspomnę tu ubocznie, że tegoż dnia po południu
odwiedził mnie Grabski w towarzystwie Pawlikowskiego, oświadczając, że gotów byłby przenieść się do Warszawy i objąć kierownictwo kc. Jednakowoż odmówiłem współpracy na tej płaszczyźnie.
Wystąpiwszy z kc, nie wystąpiłem jednak z Ligi, w której pozostałem do sierpnia 1911 r. Pozostałem tak długo, gdyż organizację
się kochało, nie wierzyło się, by coś innego można było zrobić poza
Ligą. Były to rzeczy uczuciowo bardzo ciężkie.
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Pozostając w Lidze, wziąłem we wrześniu 1910 r. udział w zjeździe Rady Głównej we Lwowie. Uczestniczyli w nim Dmowski,
Grabski, Balicki, [Stanisław] Zieliński (późniejszy konsul generalny w Berlinie), Jabłonowski, [Marian] Kiniorski, [Józef ] Świeżyński, [Antoni] Bieliński216, [Zygmunt] Wasilewski. Rzecznikami
opozycji byliśmy Zdzisław Próchnicki i ja. Liczbowo opozycja była
więc znacznie mniejsza w porównaniu z zebraniem Rady Głównej
w Krakowie w r. 1907, gdzie opozycja była w większościh. Na zjeździe z r. 1910 wyraźnie zaznaczyła się już kwestia: zjednoczenie
czy niepodległość?
Dwa miesiące przed tym w lipcu 1910 r. odbył się obchód grunwaldzki. Niechętny stosunek ówczesnych władz Ligi w stosunku
do wszelkich wystąpień mogących mieć pozór antyrosyjski zaznaczył się i w związku z wystąpieniem [Fiodora] Rodiczewa217.
A mianowicie w czasie obchodu odbył się bankiet w Hotelu Saskim. W czasie bankietu [Wacław] Sieroszewski218 wystąpił z mową,
że autonomia Polaków nie zadowoli, że dążymy do niepodległości, że trzeba to powiedzieć. Wówczas Rodiczew pozwolił sobie
stwierdzić, że stoją na gruncie autonomii, zastrzega się przeciw
dążnościom separatystycznym. Było to wystąpienie niesłychane,
zważywszy na tło, tj. entuzjazm obchodu grunwaldzkiego. Liga
jednak zajęła następnie stanowisko dezawuujące Sieroszewskiego
(nawiasem wspomnę, że w dniach tych, w lipcu 1910 r. odbyło się
h
216
217
218

Dopisek odręczny: „Grabski w tym czasie zupełnie popierał Dmowskiego”.
Antoni Bieliński (1864–1930), ziemianin, działacz polityczny, gospodarczy i oświatowy, od 1895 członek Ligi Narodowej (Rady Głównej) i ton, poseł do ros. Dumy
Państwowej.
Fiodor Izmajłowicz Rodiczew (1854–1933), ros. polityk i działacz państwowy,
współzałożyciel Partii Konstytucyjno-Demokratycznej.
Wacław Sieroszewski (1858–1945), pisarz, działacz socjalistyczny, podczas
i wojny światowej służył w Legionach Polskich, członek Centralnego Komitetu
Narodowego, Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, w xi 1918 minister propagandy w Tymczasowym Rządzie Ludowym rp w Lublinie, 1935–1938
senator rp.

125

w Krakowie okolicznościowe zebranie Ligi u adwokata [Stanisława] Rowińskiego).
Na terenie dumskim szło się do ugody bez ekwiwalentów
(skup kolei żelaznych i rusyfikacja, utworzenie guberni chełmskiej: Koło Polskie petersburskie wysłało [Wiktora] Jarońskiego
do Wiednia z misją, by tamtejsze Koło Polskie nie podejmowało
protestu w sprawie chełmskiej).
Wspomniałem już poprzednio, że była w Lidze idea opanowania przez Ligę pewnych części polskiego życia publicznego. Na
pierwszym planie stało tu szkolnictwo jako tworzywo organizacyjne. Uczęszczanie do szkół polskich było zresztą dla młodzieży wielka ofiarą, ponieważ trzeba było zdawać całą maturę po
rosyjsku po ukończeniu polskiego gimnazjum, trzeba też było, po
ukończeniu uniwersytetu pozarosyjskiego, pozdawać rosyjskie
egzaminy uniwersyteckie. Szkolnictwo polskie było więc zarazem
próbą i szkołą wysiłku narodowego: w tych warunkach demagogia łatwo mogła przeciwdziałać. Stałem jednak na stanowisku, że
jako organizacja polska i próba polskiej samodzielności polskie
szkolnictwo musi być utrzymane. Szkolnictwo to rozbudowywano,
formując Kursy Naukowe (późniejsza Wolna Wszechnica), szkołę
rolniczą (późniejsza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),
szkołę handlową (późniejsza Wyższa Szkoła Handlowa). Opozycja w Lidze stanęła mocno na gruncie bojkotu szkoły rosyjskiej.
Toteż decydującym dla losów opozycji stała się decyzja Dmowskiego wycofania się z bojkotu szkolnego. Uchwała stronnictwa
z czerwca 1911 r. odwołująca bojkot szkolny stała się ostatnią kroplą. Wystąpiłem wówczas z Ligi. W tymże czasie wystąpili także
[Gustaw] Simon219, [Stefan] Dziewulski220, [Antoni] Ponikow219 Zob. biogram na końcu książki.
220 Stefan Dziewulski (1876–1941), ekonomista, prawnik, członek Ligi Narodowej do
1911, podczas i wojny światowej aktywista, 1914–1915 sekretarz generalny Komitetu
Obywatelskiego m. Warszawy, ii–iv 1918 kierownik msw w rządzie Rady Regencyjnej.
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ski221, dr [Władysław] Jarecki222 (warszawianin), Marian Krzesimowski223 (adwokat, po wojnie sędzia), Józef i Leon Siemieńscy224,
panna [Leona] Siemieńska225. W Krakowie wystąpił z Ligi [Stefan]
Surzycki. Jest to tzw. „Secesja”226. Stanowiła ona jedno z ogniw
procesu usuwania się z Ligi żywiołów opozycyjnych. Po uniezależnieniu się nzr nastąpiło w r. 1908 w czerwcu na zjeździe w Krakowie organizacyjne uniezależnienie się „Zetu”. Te dwa wystąpienia
zmieniły fizjonomię Ligi, wpłynęły i na dalsze wystąpienia. Z kolei
wyszły tzw. „Fronda” i „Secesja”. We Lwowie wyszła z Ligi grupa
tzw. „Rzeczypospolitej”227.
„Secesja” zgrupowała się w Warszawie dookoła „Tygodnika
Polskiego”228, utrzymując do 1914 r. porozumienie z lwowianami.
W r. 1913 grupa „Tygodnika” reprezentowana była na poufnym
zjeździe międzypartyjnym w Krakowie.
221

222
223
224

225
226

227
228

Antoni Ponikowski (1878–1949), prof. miernictwa, po wystąpieniu z Ligi Narodowej
polityk aktywistyczny, xii 1917–xi 1918 minister wyznań religijnych i oświecenia
publicznego w rządach Rady Regencyjnej, premier w rządzie Rady Regencyjnej,
organizator szkolnictwa, ix 1921–vi 1922 premier i minister wr iop, 1930–1935 poseł
na Sejm; rektor Politechniki Warszawskiej.
Władysław Jarecki (1876–1929), dr med., neurolog w Warszawie, przyjęty do Ligi
Narodowej przed 1905, działacz „Secesji” od 1911.
Marian Krzesimowski (1878–1921), prawnik, adwokat, sędzia; działacz braterskiej
grupy „Zetu”, współpracownik redakcji „Wiadomości Codziennych”, działacz
Narodowego Związku Robotniczego i Ligi Narodowej, w 1911 przystąpił do „Secesji”.
Józef Jan Siemieński (1882–1941), historyk prawa, archiwista, publicysta, 1920–1939
dyrektor agad i prof. uj; działacz „Zetu” i do 1911 Ligi Narodowej. Leon Siemieński
(1880–1926), działacz narodowy, należał do „Zetu”, Polskiej Macierzy Szkolnej, Ligi
Narodowej, od 1911 w „Secesji”.
Leona Siemieńska-Zawadzka (1885–1940), działaczka oświatowa, nauczycielka,
należała do „Zetu”, Polskiej Macierzy Szkolnej (Koła Panien) i Ligi Narodowej, od
1911 w „Secesji”, podczas i wojny światowej organizatorka polskiego szkolnictwa.
Oprócz wymienionych do „Secesji” należeli: T. Ciszkiewiczowa, H. Ceysingerówna,
J. Adamowiczówna, W. Ambroziewicz, M. Bentkowska, S. Czarnowski, M. Drobniewska, ks. J. Gralewski, A. Krypska, W. Krypski, S. Kozłowski, S. Lewicki, B. Lutomski,
K. Paprocki, S. Plewiński, K. Stawecki, A. Stojowska, Z. Stojowska, E. Stojowski,
H. Trzcińska, D. Śliwicki, J. Wigura, W. Zarembina, E. Zielińska, S. Zieliński in.
Grupa „Rzeczpospolitej” powstała w Galicji w 1908/1909.
W 1914 grupa przyjęła nazwę Związek Narodowy, następnie Polskie Zjednoczenie Narodowe, w 1915 część weszła do Ligi Państwowości Polskiej, inni do
Zjednoczenia Narodowego.
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W początku wojny grupa „Tygodnika” weszła do utworzonej
wówczas Ligi Państwowości Polskiej229.
Powyższe wspomnienia spisał prof. Zygmunt Wojciechowski jako
streszczenie rozmów prowadzonych z prezesem St. Bukowieckim
w Warszawie dnia 25, 26, 30 listopada 1931 r. Drugi egzemplarz
będący kopią maszynową niniejszego egzemplarza, uzupełniony
identycznymi dopiskami, pozostaje w rękach prezesa St[anisława]
Bukowieckiego.
Warszawa,
dnia 30 listopada 1931
Zygmunt Wojciechowski,
Stanisław Bukowieckii

i
Podpisy odręczne – przyp. red.
229 Liga Państwowości Polskiej powstała w iii 1915, skupiła b. działaczy endeckich
z Warszawy i Łodzi. Reprezentowała program rozwiązania austro-polskiego.
W xi 1916 przystąpiła do Rady Narodowej, a w vi 1917 do Centrum Narodowego.

liga [narodowa] 1906–1926
Relacja Antoniego Marylskiego

Dając sprawozdanie z organizacji i działalności instytucji, w której
się ¼ wieku pracowało, mimo woli trzeba pisać także i o sobie.
Liga opierała się nie tylko na zbiorowym wysiłku, lecz i jednocześnie na samodzielnej inicjatywie poszczególnych jej członków.
Wpajaną mieliśmy zasadę, że na każdym stanowisku winniśmy
wiedzieć, co i jak robić.
Czynię te uwagi, żeby usprawiedliwić subiektywny z konieczności w szczegółach charakter sprawozdania i odmieniania na
wszystkie przypadki zaimka „ja”. Takie sprawozdanie jest trochę
pamiętnikiem, stąd też wpada w styl, ton i sposób wyrażania się
każdego pamiętnikarza. Znajdą tu się z pewnością niepotrzebne
szczegóły, ale dla kogoś, który nie przeżywał tej epoki, może nieco
rzucą światła na te czasy.
Z ludźmi, którzy należeli do Ligi i, tak jak rozumieliśmy, do jej
ekspozytury na zewnątrz, do Narodowej Demokracji, zetknąłem
się dopiero w 1905 r. już jako dojrzały człowiek czterdziestoletni.
Byłem politycznie czynny w tym szczupłym zakresie, jaki mieliśmy w Król[estwie] Polskim przed 1905 r. od wczesnej młodości,
ale działałem sam w zakresie publicystycznym oraz na terenie
powiatu i gminy, długo i próżno szukając współtowarzyszy pracy.
Środowisko, z którego wyszedłem, a przede wszystkim uniwersytety krakowski, heidelberski i paryski, na które uczęszczałem,
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nie dały mi, niestety, okazji wejścia w stosunki z ludźmi, którzy
tworzyli narodową organizację polityczną. Gdy się nareszcie zdarzyła sposobność nawiązania z nimi kontaktu, od razu poczułem
się jakby wśród dawnych, dobrze mi znanych towarzyszy, bo ich
sposób myślenia i działania pokrywał się z tym, nad czym rozmyślałem, co publikowałem i co starałem się wcielać w życie.
Przed wejściem do Ligi przeszedłem przez dwa etapy organizacyjne. Do stronnictwa [sdn] wstąpiłem po zjeździe w 1905 r.
naszych działaczy z działaczami ziemskimi w Moskwie230, gdzie
reprezentowałem stronnictwo Pracy Narodowej231, ideowo bardzo
zbliżone do stronnictwa Narodowej Demokracji.
Wypada słówkiem przypomnieć, co to była Praca Narodowa.
Zawiązana została na licznym zebraniu u ordynata [Maurycego]
Zamoyskiego w 1905. W Pracy Narodowej brali udział ludzie umiarkowani o przekonaniach narodowych, przeważnie ziemianie niezszeregowani w Nar[odowej] Demok[racji].
Między innymi na naszych posiedzeniach bywał Henryk
Sienkiewicz232, a jak później się przekonałem, Praca Narodowa
była pod ścisłą kontrolą Ligi i nasze posiedzenia odbywały się
przy jawnym udziale członków Narodowej Demokracji. Rezolucje, które były proponowane na zebraniach przez członków Pracy
Narodowej, w komisji redakcyjnej stale ulegały przeredagowaniu
przez obecnych ligistów, co nie było zupełnie zgrabne, gdyż zwracało powszechną uwagę, że jakaś konspiracja rządzić pragnie Pracą Narodową.
230 Zjazd odbył się 19–28 xi 1905.
231 Właściwie: Związek Pracy Narodowej utworzony z inicjatywy Władysława
Grabskiego w ii 1905. Związek obejmował 10 okręgów, na jego czele stała
Rada Krajowa; prezesurę objął Stanisław Libicki, wiceprezesami zostali: Grabski,
Stanisław Bukowiecki i Mieczysław Chrzanowski. Rozwiązany w v 1906.
232 Henryk Sienkiewicz (1846–1916), pisarz, nowelista, noblista w dziedzinie literatury
1905, prezes Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce w Vevey
(i 1915), współpracownik Polskiej Centralnej Agencji Prasowej w Lozannie.
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Z członków Stronnictwa Narodowej Demokracji, którzy bywali
na naszych zebraniach, pamiętam tylko St[anisława] Chełchowskiego i Karola Kozłowskiego233.
Nadmienić tu trzeba, że obok Pracy Narodowej powstało zrzeszenie Spójnia234, prowadzone przez pastora [Juliana] Machlejdę235, wrogo usposobione dla Narodowej Demokracji, złożone z ludzi apolitycznych i dlatego „Spójnia” po niedługim czasie swój żywot skończyła.
Na zjeździe w Moskwie (w listopadzie 1905 r.) brałem udział w obradach przedstawicieli Narodowej Demokracji. W Moskwie [Aleksander] Lednicki236, u którego odbyło się kilka zebrań wszystkich uczestników Polaków w zjeździe, łaskawie mnie odciągał od Narodowej Demokracji, przeznaczając mi miejsce, przypuszczam, w postępowej
demokracji, u kadetów lub w masonerii, to jest tam, gdzie był u siebie.
T[owarzystwo] O[światy] N[arodowej]237
Po powrocie do Warszawy przyjęty zostałem do stronnictwa Narodowej Demokracji i niebawem wstąpiłem do Towarzystwa Oświaty
233 Karol Kozłowski, dr praw, adwokat, od 1893 należał do Ligi Narodowej, jeden z kierowników Związku im. Jana Kilińskiego, członek Zarządu Głównego sdn, 1915–1918
w zarządzie Międzypartyjnego Koła Politycznego.
234 Zebranie organizacyjne Spójni Narodowej odbyło się 5 xi 1905 w Warszawie. Program ogłoszony został w „Gazecie Polskiej” z 28 xi 1905. Czołowi działacze: Adam
hr. Krasiński, Zdzisław ks. Lubomirski, Seweryn ks. Czetwertyński i Józef Szlenkier.
235 Julian Machlejda (1866–1936), polski duchowny ewangelicki, przedsiębiorca w browarnictwie, pedagog (1906–1917 dyr. gimnazjum męskiego im. M. Reja), działacz
charytatywny.
236 Aleksander Lednicki (1866–1934), adwokat, działacz społeczny i polityczny, 1902
współzałożyciel Stronnictwa Postępowo-Demokratycznego, 1905–1916 w ros.
Partii Konstytucyjno-Demokratycznej, od 1906 poseł do ros. Dumy Państwowej,
podczas i wojny światowej stał na czele Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom
Wojny, w 1917 prezes Komisji Likwidacyjnej do Spraw Królestwa Polskiego.
237 Towarzystwo Oświaty Narodowej założone w ii 1899 z zadaniem obrony religii katolickiej, rozpowszechniania oświaty ludowej, walki z rusyfikacją i zachowania lub
uzyskania nowych praw w instytucjach życia publicznego w Królestwie. Kierowane
przez Koło Główne, dzieliło się w różnych okresach na koła terytorialne oraz zarządy
okręgowe i powiatowe. W 1906 liczyło 6,6 tysiąca członków. Działało do końca 1905.
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Narodowej [dalej: ton], co się odbyło po wykonaniu przysięgi.
Przyznam się, że miałem zbyt wygórowane pojęcie o organizacji
i sprężystości stronnictwa i potem silnie odczułem zawód pod tym
względem. Zresztą takie przesadne wyobrażenie mieli wszyscy,
co stali poza stronnictwem. Na wsi u siebie238 wyszukałem kilku
włościan, których wypróbowany patriotyzm i uczciwość dawały
mi gwarancję, że mogą być przyjęci do ton. Między nimi był
chłop Więch, który kiedyś, przyszedłszy do dworu, w kancelarii
u mnie, upewniwszy się, że nikt nie podsłuchuje, wyjął z woreczka
noszonego na piersi numer „Polaka”239, chowany jako relikwię.
„Polak” odkrył mu Polskę i dał czarowną wizję ojczyzny. Miał on
lepsze tradycje rodzinne, mianowicie wspominał on, że dziad
jego był z Wojskiem Polskim w pochodzie Napoleona na Moskwę.
Ze smutkiem muszę zaznaczyć, że aczkolwiek dostarczałem mu
następnie przez długie lata zakazaną literaturę, w 1919 r. wpadł
pod wpływy wywrotowe „Wyzwolenia”240.
Przyjęcie tych kilku włościan odbyło się u mnie we dworze
i przysłany z Warszawy Komisarz ton (niestety nie pamiętam
jego osoby i nazwiska) odebrał przed Krucyfiksem przysięgę na
dotrzymanie tajemnicy. Ta przysięga wywarła na zebranych wielkie wrażenie i twarze niektórych z nich pobladły ze wzruszenia.
Tu ubocznie chcę wspomnieć o zwierzeniach patriotycznych
chłopów ze starszego pokolenia, które oni u mnie czynili, zawsze
przyciszonym głosem przy drzwiach dobrze zamkniętych. Zwierzenia tyczyły się ich udziału w powstaniu 1863 r., był to najwyż238 W Pęcicach.
239 „Polak” – miesięcznik dla chłopów wydawany od x 1896 we Lwowie, w 1903
w Krakowie; od końca 1902 istniał tajny podkomitet w Warszawie, przekształcony w i 1904 w nową redakcję pod kierunkiem Stanisława Kozickiego, nast. Jana
Załuski. Po 1906 wydawany niesystematycznie, krótko kierowany przez A. Marylskiego, od i 1909 ponownie wydawany w Krakowie (do iv 1911).
240 psl „Wyzwolenie” (do 1918 pod nazwą psl) – utworzone w xii 1915 z połączenia
Narodowego Związku Chłopskiego, Związku Chłopskiego i „Zarania”, pierwszym
prezesem był Tomasz Nocznicki, a jednym z liderów Stanisław Thugutt.
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szy stopień zaufania do mnie i, jeżeli się zdobędę na pamiętniki,
o tych chłopach nie zapomnę.
Wobec anarchii, jaka panowała w 1905–1906 r. u nas, zgłosili się
do mnie sąsiedzi koloniści pochodzenia niemieckiego, którzy
się polszczyli dlatego, że byli katolikami, aby stworzyć jakąś organizację, celem samoobrony i propagandy narodowej. Pod pokrywką założonego ad hoc kółka rolniczego zawiązałem organizację
narodową typu ton bez przysięgi, ale o charakterze poufnym. Na
te zebrania przyjeżdżał obecny poseł [Józef ] Kawecki241, który
mówił na wstępie o rolnictwie, po czym zajmowaliśmy się sprawami naszej organizacji politycznej. Zebrania te odbywały się
kolejno u rozmaitych „kolonistów”. Pamiętam, że w domu Filipa Bucholtza, który był wójtem, a którego ojciec mówił tylko
po niemiecku, wisiały portrety Wilhelma ii242 i Aleksandra ii243.
Kawecki miał tam gorącą mowę patriotyczną na temat: Jak mieszkańcy podwarszawscy bronili stolicy w 1830 r. Uczestnicy zebrania popłakali się, gdy Kawecki mówił o bohaterstwie ich ojców,
aczkolwiek właśnie 75 lat przedtem ich antenaci byli szczerymi
Niemcami i mieszkali jeszcze w Niemczech.
W mojej okolicy w warsztatach kolejowych na Żbikówku244
pod Warszawą odnalazłem w 1905 r. zaledwie dwóch robotników, którzy szli z nami, niejakiego Kamińskiego, Dworzyńskiego
i jego żonę. Te trzy osoby z czasem potrafiły wśród robotników
wytworzyć silną organizację narodową.
241

Józef Kawecki (1883–1959), inż. rolnik, właściciel ziemski, działacz kółek rolniczych
i Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie, członek Ligi Narodowej, 1917
zasiadał w Polskim Komitecie Wykonawczym na Rusi, sekretarz generalny 1919–1928,
członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej zln, oboźny owp w Łódzkiem, prezes
Towarzystwa „Rozwój”, 1923–1927 i 1930–1935 poseł na Sejm.
242 Wilhelm ii Hohenzollern (1859–1941), król Prus i cesarz niemiecki 1888–1918.
243 Aleksander ii Romanow (1818–1881), cesarz Rosji 1855–1881.
244 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego powstały w 1897 z inicjatywy Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej na terenie wsi Żbików
k. Pruszkowa.
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Kobiety wiejskie z powiatu warszawskiego zbierały się
u p. Chlebowskiej, osoby pełnej poświęcenia i wielkiej energii.
Rezultaty tej pracy naszej zbierałem jeszcze w 1919 r. podczas
wyborów do pierwszego sejmu. Pani Chlebowskiej pomagała
p. [Bronisława] Bzurowa z Jabłonny, żona tamtejszego lekarza245,
który należał do ton.
Nawiązałem kontakt z wioskami nie tylko lewobrzeżnymi, ale
i za Wisłą miałem przyjaciół. Gdy stanęliśmy do wyborów w 1919 r.,
włościanie dobrze pamiętali troskę o nich i głosowali, jak mówili,
na swego „generała” z 1905 r. W końcu 1905 lub na początku 1906 r.,
już po ogłoszeniu stanu wojennego, urządziłem zjazd wójtów i pisarzy gminnych w gmachu Stowarzyszenia Techników246. Jeden
z uczestników zjazdu, pisarz gminny Tatarzyn, zadenuncjował
zebranie. Wojsko wraz z policją otoczyło gmach, cośmy spostrzegli
i siedzieliśmy cicho w salce „herbowej”, w której obradowaliśmy.
Gdy przed naszymi drzwiami zjawiła się policja z żołnierzami, zapytany inż. [Aleksander de] Rosset247, ówczesny gospodarz gmachu,
gdzie te drzwi prowadzą, odparł przytomnie, że do pewnej ubikacji.
Rewidenci odeszli z niczym, wszakże na skutek doniesienia owego
pisarza, że zebranie rzeczywiście miało miejsce, ówczesny gubernator warszawski, [Dymitr] Martynow248, kazał mnie aresztować
i osadzić w więzieniu na Mokotowie. Ale o tym zostałem uprzedzony przez sekretarza komisarza włościańskiego, liberalizującego
245 Bronisława Bzurowa, nauczycielka, kierowniczka szkoły w Jabłonnie (od 1917/18),
jej mąż Stanisław Bzura (1868–1948), dr med., lekarz gminny w Jabłonnie, zajmował
się uprawą winnej latorośli; od 1906 należał do Ligi Narodowej.
246 Gmach Polskiego Stowarzyszenia Techników wzniesiony w Warszawie w l. 1903–
1905, przy ul. T. Czackiego 3/5.
247 Aleksander Henryk de Rosset (1866–1933), inż., przemysłowiec, publicysta,
współzałożyciel i prezes Polskiej Partii Postępowej; 1916–1918 wydawca tajnego
pisma „Z Dokumentów Chwili”, sekretarz Międzypartyjnego Koła Polskiego, członek Rady Stanu, 1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, prezes Zjednoczenia
Mieszczańskiego.
248 Dymitr Nikołajewicz Martynow (1850 – zm. po 1917), ros. naczelnik kancelarii gen.
gubernatora warszawskiego, gubernator warszawski (3 viii 1897 – i 1907).

134

Moskala i ukrywałem się, zmieniając ciągle nocleg i jednocześnie co dnia wymykałem się do Klubu Myśliwskiego na obiad,
gdzie spotykałem się z Martynowem, który brzydko spode łba
na mnie spoglądał. Nie wypadało mu aresztować mnie w Klubie.
Wreszcie sprzykrzyła mu się ta szopka i znów przez sekretarza
komisarza włościańskiego dowiedziałem się, że Martynow sprawę
moją umorzył.
Gdy zamarła działalność ton wśród ludu, wówczas zawiązana została tajna Organizacja Narodowa249. Nie wykazała ona
jednak żywotności. Potem Zygmunt Balicki opracował ustawkę
dla nowej organizacji Związku Polaków. Ta organizacja również
mało była czynna.
Niemniej w niektórych okolicach praca nad ludem nie ustawała, jak np. w Kutnowskiem prowadził ją dr [Antoni] Troczewski, w Płońskiem dr [Leon] Rutkowski, w Ciechanowskiem
[Michał] Bojanowski250, w Łomżyńskiem dr [Józef ] Psarski251.
Zarząd Główny Stronnictwa Narodowej Demokracji posiadał
swego chodzika, którym się rozporządzałem.

liga [narodowa]
Do Ligi przyjął mnie Teofil Waligórski na początku r. 1906. Niedługo potem zostałem członkiem Rady Ligi i członkiem Komitetu
249 Organizacja Narodowa utworzona w 1905 po reorganizacji ton, dzieliła się na 5 okręgów,
a te na koła wiejskie i gminne; „agentami” Organizacji Narodowej w poszczególnych
okręgach byli: A. Zwierzyński, J. Wigura, E. Nawroczyński, M. Niklewicz i W. Rosiński.
250 Michał Bojanowski (1865–1934), ziemianin, działacz społeczny i narodowy, założyciel i działacz kółek rolniczych, od 1899 działacz ton, członek Rady Nadzorczej
Polskiej Macierzy Szkolnej, 1907 poseł do ros. Dumy Państwowej; od 1893 w Lidze
Narodowej, następnie zln i sn, 1919–1922 poseł na Sejm, 1922–1927 senator rp.
251 Józef Piotr Psarski (1868–1953), lekarz w Ostrołęce, działacz Stowarzyszenia
„Łączność”, Koła Oświaty Ludowej, ton (założyciel kół wiejskich wśród ludności
kurpiowskiej) i Polskiej Macierzy Szkolnej, członek Ligi Polskiej (przyjęty w 1888)
i Ligi Narodowej (od 1900).
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Krajowego, od roku zdaje się 1907 do wybuchu wojny. Komitet,
podczas mojej w nim bytności, dwa razy przynajmniej zmienia
swój skład. Komisarzem krajowym był kolejno dr [Wacław] Łapiński, potem dr [Zbigniew] Paderewski. Ostatni skład Komitetu,
po powrocie Dmowskiego z Dumy, był następujący: Dmowski,
Balicki, dr Łapiński, [Jan] Załuska, [Jerzy] Gościcki, [Stanisław]
Kozicki, [Bohdan] Wasiutyński252, Radzewicz253. Komitet zbierał
się w mieszkaniu dr. Łapińskiego i R. Dmowskiego na [ul.] Zgoda,
potem na Smolnej, u mnie na Jasnej lub u mnie na wsi w Pęcicach.
Zjazdy Ligi i Rady, na których ja bywałem, odbywały się w Krakowie i w Warszawie. W Warszawie w mieszkaniu Zygmunta
Niedziałkowskiego na Chłodnej, u [Kazimierza] Łazarowicza,
u dr. [Franciszka] Meyera254.
W Komitecie Krajowym były omawiane wszystkie ważniejsze
sprawy. Należy zanotować, że przy udziale Dmowskiego postanowiony został bojkot Żydów.
O tych czasach 1905–1914 r., sądzę, złożone zostały obszerne i wyczerpujące sprawozdania przez członków Centralnego
Komitetu, którzy byli odpowiedzialni za kierownictwo Ligi. Nazwisk członków Komitetu Centralnego nie znaliśmy, łatwo tylko było domyślić się, że byli nimi przede wszystkim Dmowski
i Balicki.
Z ramienia Komitetu wyjeżdżałem na prowincję, żeby zagajać zjazdy Ligi w rozmaitych miastach. Kilkakrotnie byłem w Lublinie, zjazdy te odbywały się u prezesa Wzajemnego Kredytu,
252 Bohdan Wasiutyński (1882–1940), prof. prawa Uniwersytetu Poznańskiego i uw,
działacz narodowy w Wielkopolsce, publicysta, 1908–1915 redaktor „Przeglądu
Narodowego”, 1915–1917 „Sprawy Polskiej” w Petersburgu, 1917 członek Rady
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego; 1928–1935 senator rp, 1935–1937 prezes
Rady Naczelnej sn.
253 Zapewne chodzi o Karola Raczkowskiego.
254 Franciszek Ksawery Meyer (1873–1935), od 1899 lekarz dentysta w Warszawie, od
1900 członek Ligi Narodowej.
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[Tadeusza] Ciświckiego255. Najczynniejszymi członkami byli [Stanisław] Moskalewski256, weterynarz [Józef ] Guzowski257, [Tadeusz] Kozerski258.
Byłem na kilku licznych zebraniach Narodowego Komitetu
Nauczycielskiego, którego duszą był [Stanisław] Gołębiowski259
i [Michał] Arcichowski260, a czynnikiem podniecającym Al[eksander] Zawadzki.
Kilka spraw podejmowałem z własnej inicjatywy. Przede
wszystkim zająłem się „Polakiem”, gdy przestał on wychodzić
w Krakowie. Zebrawszy fundusz na wydawnictwo, podjąłem się
jego redakcji. Było to zdaje się w roku 1908, datowałem go z Warszawy, potem z Krakowa.
Nie pamiętam, ile lat wychodził pod moją redakcją. Drukowałem go, zdaje się, na Wareckiej, wywózką z drukarni zajmował się
255 Tadeusz Ciświcki (1879–1940), inż. chemik, absolwent Instytutu Technologicznego
w Petersburgu, publicysta, prezes Kasy Przemysłowców w Lublinie, członek Ligi
Narodowej i sdn, od 1911 należał do „Secesji”.
256 Stanisław Moskalewski (1876–1936), urzędnik w ordynacji Zamojskich, od 1901
członek Ligi Narodowej, 1905–1906 w Komitecie Krajowym ln, pełnomocnik
Centralnego Komitetu Obywatelskiego na gub. kijowską, członek Towarzystwa
Pomocy Ofiarom Wojny, 1917 członek Komitetu Wykonawczego na Rusi i Rady
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, 1919–1926 wojewoda lubelski, nadzwyczajny komisarz oszczędnościowy przy premierze (1924–1926).
257 Józef Guzowski (1871–1925), lekarz weterynarii w Lublinie, działacz społeczny
i narodowy, działacz Związku Unarodowienia Szkół, przyjęty przed 1906 do Ligi
Narodowej, członek zarządu sdn i wiceprzewodniczący zln w Lublinie (następnie
w Ostrowie), członek Rady Naczelnej zln, współzałożyciel i do ix 1915 redaktor
„Głosu Lubelskiego”.
258 Tadeusz Kozerski (1863–1938), prawnik, działacz narodowy i społeczny, należał
do „Zetu”, w 1888 przyjęty do Ligi Polskiej, od 1893 w Lidze Narodowej, należał
do ton, Towarzystwa Opieki nad Unitami, Polskiej Macierzy Szkolnej, współpracownik „Głosu”, „Gazety Lubelskiej” i „Ziemi Lubelskiej”, działacz sdn, zln i sn.
259 Stanisław Gołębiowski, nauczyciel, działacz oświatowy, od x 1905 działacz Towarzystwa Nauczycieli Szkół Ludowych (inspektor odpowiedzialny na gub. płocką
i łomżyńską), przed 1900 przyjęty do Ligi Narodowej, 1906, redaktor naczelny
dziennika dla chłopów „Naród”, nast. „Wiadomości Codziennych”.
260 Michał Arcichowski (1863–1937), nauczyciel, współzałożyciel tajnego Towarzystwa
Nauczycieli Szkół Powszechnych w Królestwie Polskim, publikował w „Przeglądzie
Wszechpolskim” i „Polaku”, jeden z organizatorów ton, od 1905 należał do Ligi
Narodowej, sdn, następnie zln, 1919–1927 poseł na Sejm.
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[Edmund] Bernatowicz-Lewkowicz261, robotnik z fabryki Frageta262, członek Narodowej Partii Robotniczej. Działaliśmy oględnie
i nie było ani jednej „wsypy” w tych czasach. Jeden ze składów
mieliśmy w aptece Kozłowskiego na ul. Szpitalnej. Zresztą to był
znany skład, tylko nie dla policji rosyjskiej.
Po porozumieniu się z Balickim, dla zwrócenia uwagi Austrii
na sprawę polską, napisałem broszurkę po francusku i jeden egzemplarz wręczyłem wicekonsulowi austriackiemu, [VladimÍrowi]
Radymskiemu263, Czechowi ożenionemu z Polką, późniejszemu
posłowi czeskiemu (w Warszawie, obecnie w Rzymie). Jak mi
mówił Radymski, broszura została przeczytana przez austriackiego następcę tronu. Z jakim skutkiem, tego już od arcyksięcia
się nie dowiemy.
W konsulacie niemieckim pracował Polak, nauczyciel niemieckiego języka moich synów264, Fryc, nazwiska nie pamiętam.
Od niego się dowiedziałem, że niemiecki konsul generalny [August] Brück265 wymienia korespondencję z generał-gubernatorem
warszawskim, zaproponowałem więc Frycowi, aby za wynagrodzeniem robił odpisy z tych papierów oraz korespondencji wysyłanej
przez kuriera do Berlina, zrazu zgodził się na propozycję, potem
jednak oświadczył, że gra jest zbyt niebezpieczna dla niego. Żałowaliśmy, że nikła możność posiadania nici konspiracji prusko
-rosyjskiej przeciw Polsce.
Mając nieco stosunków z osobami stykającymi się z Zamkiem, ratowałem przez nich ludzi, którym groziło więzienie, zsył261
262
263
264
265
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Edmund Bernatowicz (1884–1948), piekarz, działacz Związku im. J. Kilińskiego
i nzr, następnie npr i Stronnictwa Pracy.
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, założona w Warszawie
w 1824 przez Alfonsa i Józefa Fragetów.
VladimÍr Radimský (1880–1977), dyplomata, c.k. wicekonsul w Warszawie, 1919–1921
czechosłowacki delegat rządu i charge d’affaires w Warszawie.
Synowie A. Marylskiego: Wojciech Marian, Jan Paweł, Antoni Józef i Edward.
August Lothar Maximilian Ludwig von Brück (1859–1941), niem. dyplomata, tajny
radca, do 1918 generalny konsul w Warszawie.

ka, a nawet szubienica. Uwolniliśmy Bernatowicza-Lewkowicza,
Dobrzańskiego, [Karola] Mierzejewskiego266, członka Ligi, późniejszego posła, oraz kilku młodzieńców, którzy się przenieśli do
Galicji. Wśród tych ostatnich znaleźli się przyszli Strzelcy [Józefa]
Piłsudskiego, wracający od czasu do czasu do Królestwa, jak mnie
przy przypadkowych spotkaniach informowali, dla wywiadu na
rzecz austriackiej armii, czyli po prostu Piłsudski wykierował
ich na szpicli.
Ofiarną, pełną poświęcenia pomoc przy ratowaniu więźniów otrzymywaliśmy od ks. Włodzimierza Czetwertyńskiego267
i hr. Jadwigi Potulickiej268, która umyślnie z naszą wiadomością,
dla tego celu poczęła bywać w Zamku.
Z tego, o czym wspominałem, widać, że mieliśmy urozmaicone życie. Wrażenia rozdwajały naszą egzystencję, na przykład
jednego dnia z rana zwierzał mi się niejaki, o ile pamiętam, [Kazimierz] Mikuliński, późniejszy agitator „Frondy”, suchotnik i desperat, ze swoich zamiarów zgładzenia [Gieorgija] Skałłona i tegoż
dnia o 12 w południe byłem na Zamku u Skałłona, przedstawiając
mu konieczność uznania stronnictwa nd, mającego swych posłów
w Dumie, za legalne. Uniknęłoby się w ten sposób dwuznacznego
stosunku władzy do nas, bo z jednej strony policja toleruje jawne zebrania stronnictwa w Resursie Obywatelskiej269, z drugiej
266 Karol Mierzejewski (1880–1942), studiował matematykę i fizykę w Warszawie, nauczyciel, inspektor szkolny w Płockiem, należał do „Zetu”, od 1917 członek Ligi
Narodowej, 1919–1927 poseł na Sejm, działacz sn i Akcji Katolickiej.
267 Włodzimierz Światopełk Czetwertyński (1837–1918), ks., absolwent Instytutu Szlacheckiego w Wilnie, prezes Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego,
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Sybiraków–Weteranów,
podczas i wojny światowej kierował warszawskim Komitetem Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce.
268 Jadwiga Maria z Wołowskich Potulicka (1873–1967), hr., od 1892 małżonka Antoniego Gabriela hr. Potulickiego (1856–1919), działaczka warszawskich organizacji
charytatywnych.
269 Resursa Obywatelska w Warszawie – budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście
64, w l. 1861–1939 siedziba Warszawskiej Resursy Kupieckiej.
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grozi ich zamknięciem. Skałłon, aczkolwiek się zrazu skrzywił,
obiecał pomówić o tej sprawie z [Władimirem] Kokowcewem270,
który miał przyjechać do Warszawy, ale już po odpowiedź się nie
zgłaszałem i zebrania się odbywały do wybuchu wojny. U Skałłona byłem z polecenia Dmowskiego, o czym oczywiście Skałłon
nie wiedział.
Muszę się podzielić przekonaniem, jakie wyrobiłem sobie
o członku Ligi [Narodowej], Aleksandrze Zawadzkim. Miałem go
pod koniec jego działalności za agenta Ochrany271. Grał on znakomicie rolę płomiennego agitatora narodowego i przejmował
się tą rolą tak dokładnie, że miewał zapewne nieraz złudzenie
o szczerości swego zdania o Lidze i Stronnictwie. Po „wsypach”,
do których należał, aresztowano rozmaitych naszych działaczy,
tymczasem on chodził bezpieczny po mieście, mówiąc, że się
ukrywa. Kiedyś rzucił mi od niechcenia, że utrzymuje stosunki
z kimś z Ochrany, żeby uzyskiwać cenne informacje. Gdy wyjeżdżaliśmy na zjazd do Krakowa, a on już należał do „Frondy”,
telefonował do mieszkań przypuszczalnych członków zjazdu, aby
się upewnić, kto wyjechał. Osobiście sam go przy takim telefonie
do mnie przyłapałem, tj. poznałem jego głos. Co do jego bezinteresowności nie miałem żadnych złudzeń. Ponieważ dzięki mojej
inicjatywie ord[ynat Maurycy hr.] Zamoyski został wyprowadzony na prezesa [Centralnego] Towarzystwa Rolniczego i dlatego
Zawadzki przypuszczał, że mam wpływ na ordynata, chciał, abym
go promował na głównego administratora ordynacji. Za czasów
okupacji niemieckiej Zawadzki stanął od razu po stronie niemieckiej i otrzymywał znaczne od Niemców uposażenie, sądząc
choćby z tych koncesji, z jakich publicznie korzystał. Może moje
przekonanie co do wartości Zawadzkiego jest mylne, powinno
270 Władimir Nikołajewicz Kokowcew (1853–1943), hr., ziemianin, ros. polityk, 1904–1914
minister finansów.
271 Ochrana – ros. tajna policja polityczna, istniejąca od 1881 do 1917.
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być skonfrontowane przeto z poglądami, jakie sobie o nim inni
członkowie Ligi wyrobili.
Wybuchła wojna. Uczuciowo stanęło społeczeństwo po stronie antyniemieckiej, widząc w zwycięstwie niemieckim pogrom,
jeżeli nie zagładę żywiołu polskiego, w wyniku czego rozumowo
[opowiedziało się] po stronie rosyjskiej. Zgłosiłem się do Dmowskiego, gdy poczęto mówić o tworzeniu pułków polskich w zaborze rosyjskim, ze skromną ofiarą i prosiłem, aby mnie zapisano
do przyszłej armii polskiej. Balicki, który jeździł do Stawki272
w sprawie tworzenia polskiej siły zbrojnej, wrócił stamtąd z pustymi rękamij. Dmowski, zapewne w obawie, aby nurtująca w społeczeństwie nienawiść do Moskali nie wzięła góry nad trzeźwą
orientacją polityczną, postanowił związać możliwie silnie Polskę
z Koalicją i tworzył nastroje uczuciowe dla Rosji. Ale prasa nasza
popadła w przesadę. „Dwugroszówka”273 przede wszystkim przybrała ton wstrętny i ordynarny. Widziałem, jak co dnia powiększały się szeregi ludzi protestujących przeciw nastrojom uczuciowym dla Rosji i jak nasze szeregi rzedniały. Przeciwnikom
dawaliśmy broń do ręki. Rzucano w nas zabójcze pociski, kto
zajrzy do ówczesnej prasy, zezującej w stronę Austrii, lub po
prostu zwalczającej nd, odczyta popularne, przyjmujące się na
bruku stolicy i po całym kraju frazesy: „przez walkę z Rosją do
niepodległości”, „Narodowej Demokracji [dalej: nd] sługi moskiewskie”, „współczesne pokolenie tylko dla potęgi ciemiężcy
walczyć umie” itd. itp.
Jak wiele straciliśmy na wpływach i popularności, stwierdzałem jeszcze w 1918 r. podczas przygotowania wyborów do Sejmu,
gdy ludzi nie można było skupić pod sztandarem nd i w moim
j

Uwaga na marginesie: „Balicki nie jeździł, był tam Władysław Grabski, Stanisław
Wojciechowski. Podobno później jeździł Balicki”.
272 Stawka – kwatera główna ros. Naczelnego Dowództwa.
273 Poprawnie: „Gazeta Poranna 2 Grosze” – endecki dziennik informacyjny wydawany
w Warszawie w l. 1912–1929.
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okręgu legalizowałem ad hoc Związek Pracy Narodowej i dzięki takiej etykiecie przeprowadziłem na 5 mandatów 4 członków nd274.
Konieczność zachowania umiaru, postępowania oględnego z drażliwą opinią narodową tym bardziej była wskazana, że
nie mieliśmy szerokiej i zwartej organizacji w kraju. Masówki
Dmowski dawno zlikwidował, uważając je za kule u nogi w prowadzeniu trzeźwej polityki w Dumie, ludzie zaś będący pod jego
wpływami nie byli wówczas dość silnie organizacyjnie związani.
Pamiętam, kiedy po wybuchu wojny znalazłem się w gabinecie
redakcji u [Stanisława] Kozickiego i pytaliśmy się wzajemnie, co
robić, nasunęło się zaraz drugie pytanie, tym razem bez odpowiedzi – z kim robić?k
Pogląd teoretyczny na naszą organizację w wielu z nas był
następujący. Liga była ideową kierowniczą instancją polityczną,
stronnictwo zaś jednym ze środków działania. W zasadzie można
było, należąc do Ligi, należeć niekoniecznie do nd, a nawet należeć do innych stronnictw o charakterze narodowym i takowe
prowadzić w duchu ligowym. Tak było następnie z posłem [Józefem] Chacińskim275 i posłem [Ludomiłem] Czerniewskim276,
którzy należeli do Chrześcijańskiej Demokracji. Oczywiście
o wallenrodyzmie nikt nie myślał i nie obsyłano wrogich narodowemu duchowi organizacji. Natomiast niejeden członek
k

Uwaga na marginesie: „Od pierwszego dnia wojny Liga była wyraźnie zorientowana po stronie ententy, ale Ant. Marylski wówczas frondujący i założyciel Stronnictwa Narodowego stał na uboczu”.
274 W okręgu nr 15 Błonie – Grójec – lewy brzeg Wisły wybrani zostali narodowi demokraci: B. Malewski, A. Marylski, ks. M. Nowakowski, J. Orzechowski oraz S. Majewski z nzr.
275 Józef Chaciński (1889–1954), prawnik, 1909–1913 sekretarz miesięcznika „Prąd”,
organizator akcji oświatowej w kołach Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, od 1919 zasiadał we władzach naczelnych chadecji; w 1915 przyjęty do Ligi
Narodowej, 1922–1930 poseł na Sejm.
276 Ludomił Artemiusz Czerniewski (1883–po 1937), nauczyciel, działacz oświatowy,
w 1915 przyjęty do Ligi Narodowej, od 1916 działacz Stronnictwa Chrześcijańskiej
Demokracji, 1919–1927 poseł na Sejm.
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masonerii według mego wyczucia znajdował się między nami,
lecz ci nie pełnili dwuznacznej funkcji politycznej, niosąc tylko
ciężar lekkomyślnie kiedyś uczynionych zobowiązań. Masonem
był dr [Zbigniew] Paderewski (via dr [Władysław] Baranowski,
krewny Paderewskiego), zresztą o nim najwięcej miałby do powiedzenia Dmowskil . [Gustaw] Simon, [Stanisław] Bukowiecki prawdopodobnie do loży należeli. W stronnictwie było ich
więcej, sądzę, że Franciszek Nowodworski277 (via [Karol] Benni278) otarł się o masonerię, ale dawno wystąpił z grona czynnych masonów. Podobno Balicki, z czasów gdy był socjalistą, o lożę zawadził.
Widząc ferment w swoim otoczeniu i stykając się z błądzącymi samopas ludźmi, buntującymi się przeciw zbyt gwałtownym
nastrojom rosyjskim, postanowiłem ich związać organizacyjnie
poza stronnictwem nd, do którego nie weszli, wystąpiłem dlatego
ze stronnictwa i skupiłem ich przy tygodniku, który założyłem:
„Nowym Ognisku”. Z Ligi nie wystąpiłem, przeciwnie, postanowiłem całą robotę prowadzić w duchu ligowym. Na razie nie mogłem
od Ligi otrzymywać wskazówek, gdyż Liga się nie zbierałam. Była
chwila dla mnie przykra, ponieważ zostałem posądzony o odstępstwo, lecz niebawem zarzuty odpadły i brałem udział we wznowionych zebraniach Ligi. Przedstawiam półtora rocznika „Nowego
Ogniska” i mogę z dumą powiedzieć, że ani jednego zdania nie
mam potrzeby dziś odwoływać, mimo że posiadałem nie zawsze
sforną gromadkę, niewyrobioną politycznie, rwącą w rozmaitych
l

Uwaga na marginesie: „Te wiadomości są bardzo nieścisłe. Dr Paderewski był
politykiem zupełnie wrogo usposobionym do dr. Baranowskiego”.
m
Uwaga na marginesie: „Liga się zbierała, ale Marylskiego trzymała poza nawiasem”.
277 Franciszek Nowodworski (1859–1924), adwokat, publicysta, od 1905 działacz sdn,
poseł do ros. i i ii Dumy Państwowej, 1914–1915 członek Komitetu Narodowego
Polskiego w Warszawie, od 1922 prezes Sądu Najwyższego rp, nast. prezes Trybunału Stanu.
278 Karol Benni (1843–1916), dr med., członek Towarzystwa Popierania Przemysłu
Ludowego, organizator tzw. piątków warszawskich.
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kierunkach, muszę też zaznaczyć, że działając przez pewien czas
bez kontaktu z Ligą w zupełnym odosobnieniu organizacyjnym,
zrobiłem pożyteczną wówczas robotę.
Sztab stronnictwa [sdn] przeniósł się do Rosji, pozostali członkowie zostali nie tylko bezczynnymin, lecz nawet wskutek nagonki
piłsudczyków, socjalistów, masonów i rozmaitych pseudo-niepodległościowców, odsuwani i bojkotowani we wszystkich poczynaniach, jakie się w tych czasach rodziły na bruku warszawskim. Już we
wrześniu 1915 zdołali się skupić w powstającym z inicjatywy, o ile
mnie pamięć nie myli, bezpartyjnego [Mariana] Zbrowskiego279,
Ludwika Włodka i Karola Kozłowskiego, M[iędzypartyjnego]
K[oła] P[olitycznego].
Ta okoliczność, że wystąpiłem ze stronnictwa, wytworzyła dla
mnie objawy zaufania wszystkich tych niepoczytalnych żywiołów,
które siłą rzeczy fatalnym zrządzeniem losu zająć mogły decydujący wpływ na wypadki polityczne po wejściu Niemców w 1915 roku
do Warszawy. Do 5 sierpnia 1915 r. grupa osób skupionych około
„Nowego Ogniska” nie stanowiła stronnictwa, dopiero z wejściem
Niemców ogłosiłem, że tworzymy stronnictwo: Stronnictwo Narodowe [dalej: sn]. Należeli do nas ziemianie, inteligencja miejska
i luźno związany odłam młodzieży niepodległościowej, czytający
„Action Française”280 i podający się za nacjonalistów i uczniów
[Charles'a] Morrasa281. Bezsprzecznie na prawicy byliśmy jedynym
n

Uwaga na marginesie: „Nie byli bezczynni, bo po zajęciu Warszawy 4 sierpnia 1915
już 7 sierpnia zebrała się Rada Stronnictwa Narodowego i co niedzielę się zbierała,
podtrzymywała »Gazetę Poranną« i w czasie okupacji bardzo ją rozwinęła (redaktor
Przemysław Mączewski, administrator Mieczysław Hoffman)”.
279 Marian Zbrowski (1872–1943), adwokat, działacz polityczny, od 1915 działacz
Stronnictwa Narodowego, 1915–1918 członek Międzypartyjnego Koła Politycznego,
w 1917 zasiadał w Radzie Departamentu Spraw Politycznych Tymczasowej Rady
Stanu, od 1918 w Związku Budowy Państwa Polskiego.
280 Action Française – franc. skrajnie prawicowy (nacjonalistyczny, monarchistyczny)
ruch ideowo-polityczny, powstały w końcu xix w.
281 Poprawnie: Charles Marie Maurras (1868–1952), franc. myśliciel polityczny, filozof,
krytyk rządów demokratycznych.
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i poważnym ugrupowaniem, niezbędnym dla rozwydrzonej lewicy, o ile chodziło o jakieś wystąpienia polityczne w imieniu kraju,
a nie samej lewicy, a poza tym, jakem wspomniał, rachowano na
nas jak na obóz, który można będzie wygrać.
W dzień wkroczenia Niemców do Warszawy 5 sierpnia 1915 r.
już o 12 w południe urządził Artur Śliwiński282 w lokalu Stowarzyszenia Literatów i Dziennikarzy na ulicy Brackiej zebranie,
na które zaprosił wszystkie ugrupowania, oczywiście oprócz
nd. Na porządku dziennym było uchwalenie tekstu manifestu,
ogłaszającego niepodległość Polski i oplakatowanie takowego
na murach stolicy. Miałem zaraz możność zażegnania głupstwa,
bo taka literatura na murach Warszawy nie miała istotnego znaczenia, natomiast ubierała naszego odwiecznego wroga w aureolę
opiekuna sprawy polskiej. Zaprotestowałem przeciw podobnemu
wystąpieniu. Do mojego protestu przyłączył się Straszewicz283,
w rezultacie mimo wykrzykników Sosnkowskiego [zapewne: Śliwińskiego] udało mi się rozbić zebranie.
Dwudziestego dziewiątego sierpnia [Stanisław] Downarowicz284, przedstawiciel N[aczelnego] K[omitetu] N[arodowego]
[dalej: nkn], zwołał zebranie dla zawiązania komitetu narodowego, który miał uchwalić, że Król[estwo] Polskie oświadcza się
za Austrią. Udało mi się nie dopuścić do takiej uchwały.

282 Artur Śliwiński (1877–1953), historyk, publicysta, działacz pps Frakcji Rewolucyjnej
i Polskiej Organizacji Narodowej, 1915–1916 prezes Centralnego Komitetu
Narodowego w Warszawie, 1917 sekretarz trs, prezes Stronnictwa Niezawisłości
Narodowej, 1919–1922 wiceprezydent m. Warszawy, 1922 premier rządu, 1935–1937
senator rp.
283 Zapewne Bohdan Straszewicz (1882–1920), drukarz, publicysta, dziennikarz, wydawca, redaktor „Dziennika Polskiego” (1913–1915), „Ojczyzny i Postępu” (1916–1918)
i „Kuriera Warszawskiego”, członek Grupy Pracy Narodowej.
284 Stanisław Downarowicz (1874–1941), inż., działacz socjalistyczny, zastępca szefa
Departamentu Wojskowego nkn, jego przedstawiciel w Warszawie, 1919–1920
szef administracji w Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich, 1921–1922 minister
spraw wewnętrznych, wojewoda poleski.
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Niedługo potem [6 września] odbyło się zebranie u [Stanisława] Patka285 dla zawiązania Rady Narodowej, obejmującej wszystkie stronnictwa z wyjątkiem Narodowej i Socjalnej Demokracji.
W zebraniu brali udział wybitni masoni Warszawy: Patek, [Rafał] Radziwiłłowicz286, [A.] Śliwiński, dr [Kazimierz] Natanson287,
[Michał] Łempicki288 i inni.
Wystąpiłem z protestem przeciw zestawieniu nd i sd [Socjalnej Demokracji] i z gorącą pochwałą nd i oświadczyłem,
że Stronnictwo Narodowe w Radzie Narodowej nie weźmie
udziału.
Zdaje się we wrześniu 1915 r. wybrałem się końmi – koleje
jeszcze stały – do Otwocka, żeby poznać się z Piłsudskim, internowanym w tej miejscowości na życzenie Zdzisława Lubomirskiego (z ust Lubomirskiego słyszałem, że robił skuteczne starania
u Niemców o wydalenie Piłsudskiego z Warszawy)289. Celem mojej
wycieczki było podsunięcie Piłsudskiemu myśli, aby połączył
Legiony z polską formacją wojskową w Rosji. W odpowiedzi na
to usłyszałem takie wynurzenie: „gdyby Polska miała dostać niepodległość z rąk rosyjskich, takiej Polski bym nie uznał”. Siedziałem u niego pięć godzin i odniosłem wrażenie, że rozmawiałem
z jednym z najgłupszych ludzi w Polsce, a to nie jest byle co, bo
285 Stanisław Patek (1866–1944), prawnik, dyplomata, działacz Stronnictwa Radykalno-Narodowego, 1917 lider Zjednoczenia Stronnictw Demokratycznych, 1919–1920
minister spraw zagranicznych, następnie na różnych stanowiskach dyplomatycznych.
286 Rafał Radziwiłłowicz (1860–1929), lekarz psychiatra, działacz społeczny, od 1905
w Związku Postępowo-Demokratycznym, następnie w Związku Chłopskim
i Lidze Państwowości Polskiej, 1920 pierwszy Wielki Mistrz Loży „Polacy Zjednoczeni”.
287 Kazimierz Eryk Natanson (1853–1935), prawnik, finansista, bankier, poseł do ros.
i Dumy Państwowej, w 1916 działacz Ligi Państwowości Polskiej, członek trs.
288 Michał Łempicki (1856–1930), inż. górnictwa, przemysłowiec, dyr. Towarzystwa
Zakładów Starachowickich, 1912 poseł do ros. Dumy Państwowej, podczas i wojny
światowej zwolennik państw centralnych, członek trs (kierownik Wydziału Spraw
Wewnętrznych, od 1917 członek Komisji Wojskowej).
289 Józef Piłsudski przebywał w Otwocku od 20 viii do 2 ix 1915.
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czego jak czego, ale głupców u nas wszak nie brak. Gdy Piłsudski
chciał porozumieć się z Kołem Międzypartyjnym290 i gdy mnie
zaproponowano, abym się dołączył do delegacji, którą do niego
Koło wysłało, odmówiłem, chcąc sobie zaoszczędzić kawiarnianej
dyskusji. Koledzy po powrocie z tych pertraktacji odnieśli takie
samo wrażenie jak ja co do wartości Piłsudskiego i twierdzili tak
jak ja, że to jest dziwnie głupi człowieko.
Do dziś dnia zdania o nim nie zmieniłem.
Zawsze z racji wystąpienia mego ze stronnictwa zapraszany
byłem na zebrania polityczne w małym kółku, gdzie zbierali się
historycy, jak [Józef ] Siemieński, [Witold] Kamieniecki291, jakiś
żydek i kilku innych panów, których nazwisk nie pamiętam. Zebrania te miały smaczek masoński, a uczestnicy byli w kontakcie
z Augustem Zaleskim292, obecnym ministrem spraw zagranicznych, przebywającym wówczas zagranicą. Ustalano tam kierunek
dla przyszłej polityki polskiej, uznając, że Polska ma misję cywilizacyjną na Wschodzie i wyłącznie w tym kierunku winna iść
nasza ekspansja, o Zachodzie nie wspomniano jednym słowem.
Zorientowawszy się, że to nie dla mnie kompania, przestałem
bywać u tych panów.
Warto tu, gdy wspomniałem o masonach, nadmienić o ustosunkowaniu się Niemców do warszawskich masonów, mianowicie,
o

Uwaga na marginesie: „Przez pewien okres czasu w Kole Międzypartyjnym miano wprost przeciwne zdanie o Józefie Piłsudskim, który i o stosunku do Rosji
wypowiadał się zupełnie inaczej. Najściślejszy kontakt miał z J. P. p. Zygmunt
Chrzanowski, który [słowo nieczytelne] mógł źródłowo o tym stosunku
powiedzieć”.
290 Poprawnie: Międzypartyjne Koło Polityczne w Warszawie w l. 1915–1918 skupiało
ugrupowania opowiadające się po stronie orientacji antyniemieckiej.
291 Witold Kamieniecki (1883–1964), historyk, dyplomata, członek trs, 1918 prezes
Związku Budowy Państwa Polskiego, prof. uw, 1919–1922 poseł na Sejm, 1928–1935
senator rp.
292 August Zaleski (1883–1972), dyplomata, polityk; 1915–1917 emisariusz Zjednoczenia
Organizacji Niepodległościowych, nast. Rady Stanu i Rady Regencyjnej w Wielkiej
Brytanii, od 1919 w służbie dyplomatycznej rp, 1947–1972 prezydent rp na
uchodźstwie.
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zdaje mi się, na drugi dzień po ich wejściu do Warszawy policja
niemiecka wtargnęła do lokalu, gdzie miało się odbywać zebranie
masońskie i tylko dzięki temu, że w ostatniej chwili zmieniono
miejsce schadzki, nie nakryto zebrania; chodziło im zapewne
o wykrycie machinacji austriackiej, gdyż w Kongresówce grasowała
głównie loża budapesztańska z bardzo czynnym inż. Łempickim.
Później Niemcy założyli [lożę] polsko-niemiecką pod kierunkiem
[Kazimierza] Kierskiego293 (zdaje mi się, że odgrywa on jeszcze
pewną rolę w Księstwie Poz[nańskim]), do niej należał też redaktor
„Godziny Polskiej” [Cezary] Zawiłowski294, opatentowany katolik.
Jeden z uczestników tej loży zgłosił się z rewelacjami do Wł[adysława] Jabłonowskiego, po czym w moim mieszkaniu, wobec
kilku zaproszonych przez Jabłonowskiego, dał nam wiele szczegółów o tej spelunce. Nazwisko tego pana z pewnością pamięta
Jabłonowski.
Matactwa nkn na terenie Królestwa odpierałem w „Nowym
Ognisku”. W listopadzie wskazałem nkn i [Władysławowi Leopoldowi] Jaworskiemu295 po prostu drzwi (Nr 38–39), co wywołało
burzę u austrofilów i pogróżki przeciw mnie. Może w doniesieniach [Ludwika] Kulczyckiego296 do rządu austriackiego, że jestem
„niebezpieczny” nie było przesady, bo rzeczywiście systematycznie paraliżowałem akcję austriacką. O ile ostre warunki cenzuralne
pozwalały, wśród wierszy wskazywałem na Koalicję.
Tymczasem moje stronnictwo wymagało radykalnej operacji.
Mimo antycentralnego treningu, przez który przeprowadziłem
Stronnictwo Narodowe, spostrzegłem na boku poza moimi pleca293 Zapewne Kazimierz Kierski (1873–1944), prawnik, prezes Oddziału Prokuratorii
Generalnej w Poznaniu, bibliofil.
294 Cezary Zawiłowski, dziennikarz, redaktor krakowskiego „Głosu Narodu", od 1915
„Dziennika Polskiego” w Częstochowie, od 1917 „Godziny Polskiej”.
295 Władysław Leopold Jaworski (1865–1930), prof. prawa uj, lider konserwatystów
krakowskich, 1914–1916 prezes nkn.
296 Ludwik Kulczycki (1866–1941), socjolog, działacz socjalistyczny, podczas i wojny
światowej polityk aktywistyczny, członek Ligi Państwowości Polskiej.
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mi jakieś znaki porozumiewawcze z okupantami. W krótkim czasie
odkryłem źródło złych wpływów. Powodem demoralizacji był profesor Józef Wierusz-Kowalski297, późniejszy nasz poseł w Hadze.
Profesora łączyły zażyłe stosunki z Berlinem jeszcze z czasów
przedwojennych, kiedy w ogóle żaden uczciwie myślący Polak nie
mógł mieć nic wspólnego z Niemcami. Opuściwszy swą katedrę
fizyki na katolickim uniwersytecie we Fryburgu, pozyskał takąż
katedrę w 1916 r. na Uniwersytecie i Politechnice w Warszawie
i tu stał się człowiekiem zaufania niem[ieckiego] Minist[erstwa]
Spr[aw] Zagr[anicznych]. Powierzono mu poza tym z Berlina
misje najbardziej sekretne do Szwajcarii. Ożeniony był z siostrą
Wojciecha Rostworowskiego, który znów był szwagrem Adama
Ronikiera298, obaj zaś ci panowie należeli do zarządu Stronnictwa Narodowego i ulegli podszeptom [Wierusza-] Kowalskiego.
Nadto moja młodzież „niepodległościowa” była w kontakcie z Piłsudskim. Starałem się wyjaśnić sytuację przez uchwalenie przez
zjazd stronnictwa rezolucji przypominających wytyczne zasady,
obowiązujące członków naszego obozu. Zasady te były uchwalone,
lecz nie oddziałały one na zmianę poglądów Rostworowskiego
i Ronikiera oraz kilku, co prawda nielicznych, ich adherentów.
Miałem dwie drogi wyjścia: albo zrobić rozłam i pozbyć się centralizujących osobników, albo samemu opuścić stronnictwo, czyli
takowe rozwiązać, bo choć to wygląda na przechwałkę, nikt poza
mną nie umiał operować zrzeszeniem politycznym.
Wybrałem tę drugą drogę. Usunąłem się, nie nadając sprawie
rozgłosu. Ostatni numer „Nowego Ogniska” wyszedł w marcu
297 Józef Wierusz-Kowalski (1866–1927), fizyk, 1894–1915 prof. Uniwersytetu we Fryburgu,
po wybuchu wojny aktywny w Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce w Vevey, od 1915 prof. Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego, nast.
poseł rp przy Watykanie, w Hadze, Wiedniu i Ankarze.
298 Adam Ronikier (1881–1952), architekt, 1916–1917 i 1940–1943 prezes Rady Głównej Opiekuńczej, 1917 założyciel Centrum Narodowego, 1918 delegat Rady Regencyjnej w Berlinie.
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1916 r. po przeszło rocznej egzystencji (13 luty 1915 – 11 marzec
1916 r.) i Stronnictwo Narodowe się rozpadłop . Nasz kierunek
przedstawiało mocno Koło Międzypartyjne, nie należało więc
rozproszkowywać sił narodowych, gdybym o tych względach nie
pamiętał, mogłem ze Stronnictwem Narodowym nie schodzić
z widowni i znajdować ujście dla zadowolenia swych osobistych
ambicji politycznych. Dziś mam może tę pociechę, że Narodowa
Demokracja występująca kolejno pod nazwą Zjednoczenia Narodowego, Związku Ludowo-Narodowego, ostatecznie przezwała
się Stronnictwem Narodowym. Jestem więc najdawniejszym
członkiem Stronnictwa Narodowego.
Rostworowski i Ronikier wpadli w objęcia Niemców. Spotkała ich przeto ciężka kara za wyłamywanie się ze Stronnictwa
Narodowego.
W sekretariacie Koła Międzypartyjnego reprezentowałem od
samego jego powstania (zdaje się wrzesień 1915 r.) Stronnictwo
Narodowe, a po jego rozwiązaniu zostałem tam jako bezpartyjny.
Pierwsze zebranie Ligi zwołał Wł. Jabłonowski. Komisarzem
został energiczny [Tadeusz] Kobylański299, a po nim [Ludomił]
Czerniewski. Ten ostatni zgubił listę członków Ligi, która się dostała do rąk Andrzeja Niemojewskiego i ten ją ogłosił w „Myśli
Niepodległej”300.
p

Uwagi na marginesie: „1) Nie odpowiadają tedy prawdzie wzmianki Mari[ana] Seydy
o Stronnictwie Narodowym. W jego dziele: Polska na przełomie dziejów. Na str. 336
pisze M. S.: »Beseler postanowił oprzeć się na ugrupowaniach umiarkowanych, na
Str. Nar., które tymczasem opuściło było szeregi Koła Międzypartyjnego«. Ten ustęp
odnosi się do chwili przed 5 listopada 1916, tj. do czasów, kiedy już od 7 ½ miesięcy
Str. Nar. nie istniało. Również i wzmianki na str. 362 nie są zgodne z prawdą. 2)
Stronnictwo Narodowe rozpadło się zaraz po wystąpieniu A. Marylskiego. Istniało
pewien czas do końca 1916 roku. Nazywano je »Stronnictwem Marylskiego bez
Marylskiego«. Przewodził tam Wojciech Rostworowski i Marian Zbrowski”.
299 Tadeusz Wiktor Kobylański (1890–1970), inż., działacz „Zetu” i „Zarzewia”, od 1915
w Lidze Narodowej, współzałożyciel Zjednoczenia Narodowego, od 1916 zasiadał w Międzypartyjnym Kole Politycznym.
300 „Myśl Niepodległa” – pismo religioznawcze, wolnomyślicielskie i antyklerykalne
wydawane w Warszawie w l. 1906–1931.

150

Brakło nam literatury, która by bez obsłonek zwalczała
Niemców na terenie ich okupacji. Napisałem broszurę Od Jasnej Góry do Hellberga i wydałem ją w maju 1916 r.301. Pomagał
mi w wydaniu Kobylański i [Stefan] Olszewski302, obecny redaktor „Gazety Warszawskiej”. Ta broszura doprowadziła Niemców
do wściekłości i pilnie szukali jej autora. Pod koniec lata doszła
mnie wiadomość, że ktoś z lewicy wskazał Feld-Polizei mnie jako
autora. Byłem śledzony, zresztą bardzo niezgrabnie, od rana do
nocy, nawet w teatrze siadał przy mnie opiekun, ale w sprawach
politycznych i nastąpić mających dalszych wydawnictw mogłem
się porozumiewać z Kobylańskim, ponieważ mieszkał w tym samym domu co ja i nocą po zamknięciu bramy byliśmy bezpieczni.
Ale przyszła wiadomość, że policja po seriach czcionek w drukarniach warszawskich zaaresztowała drukarza, co do którego miała
podejrzenie, zresztą zupełnie słuszne, że składał moją broszurę.
Drukarz nie zdradził tajemnicy, choć dłuższy czas przesiedział
w więzieniu, wreszcie dobrano się do mnie i pięciu szpicli zrobiło najszczegółowszą u mnie rewizję, oczywiście bez rezultatu.
[Gerhardt] Mucius303, reprezentant i krewny [Theobalda von]
Bethmana Hollwega304, skazał mnie na wywiezienie do obozu
jeńców. Nadchodził w mej obronie akt listopadowy305 i [Antoni]
Żychliński306, człowiek Zivil Verwaltung307, zrobił przedstawienie
301 Broszura: Od Jasnej Góry do Hellberga, [Warszawa] 1916.
302 Stefan Olszewski (1890–1935), dziennikarz, redaktor „Gazety Porannej”, „Gazety
Warszawskiej”, „Przeglądu Wszechpolskiego” i „Warszawskiego Dziennika
Narodowego”; 1915–1918 sekretarz Międzypartyjnego Koła Politycznego, od 1918
członek Ligi Narodowej.
303 Poprawnie Gerhardt von Mutius (1872–1934), niem. dyplomata, 1914 wysłannik rządu
w Petersburgu, 1915–1917 przedstawiciel niem. msz przy generał-gubernatorstwie
w Warszawie.
304 Theobald von Bethman Hollweg (1856–1921), niem. polityk, minister spraw wewnętrznych, 1909–1917 kanclerz Rzeszy i premier Prus.
305 Akt 5 listopada 1916.
306 Antoni Żychliński (1874–1929), prawnik, adwokat w Lublinie, od 1915 współorganizator polskiego sądownictwa, 1924–1925 minister sprawiedliwości.
307 Zivilverwaltung – niem. Zarząd Cywilny przy Generał Gubernatorstwie w Warszawie.
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u rządu niemieckiego, że nie wypada wywozić człowieka w takiej chwili, u którego rewizja niczego nie wykryła. Żychliński,
który przeglądał moje akta w Feld-Polizei, powiedział mi, że
było w nich około 100 doniesień na mnie. Kochani rodacy. Gdy
w 1919 r. Mucius był reprezentantem Niemców w komisji likwidacyjnej w Paryżu, prosiłem [Kazimierza] Olszowskiego308,
naszego tam przedstawiciela, aby mu powiedział, że broszurę
ja rzeczywiście pisałem.
Moja broszura przełamała lody. W 1916 r. [A.] Nowaczyński
napisał Szopkę warszawską309, Pręgierz, ja następnie napisałem
List otwarty do ks. Zdzisława Lubomirskiego, w 1917 r. [Wł.] Jabłonowski Zarazę310, Ludwik Włodek W sprawie polityki narodowej,
[Adam] Szelągowski Nasza niepodległość i państwowość, [A.] Nowaczyński Kartki polityczne. Było jeszcze kilka broszur, które
Liga wydała, a których w moim zbiorze nie posiadam.
Dla ośmieszenia brużdżącego ciągle ks. [Zygmunta] Chełmickiego311 wydałem ulotkę Pytania i odpowiedzi serafickie312,
którą specjalnie biskupi się bawili, a po otrzymaniu przez Dobieckiego313 informacji, że w Sztokholmie Włosi częstują nas ks.
Aostą jako kandydatem do tronu polskiego, wydałem ulotkę Emanuel, Helena księstwo Aosta. Przyszła para królewska polska314.
Niemcy zrobili gwałt, rozpisując się, że koalicja zasypuje Polskę
308 Kazimierz Olszowski (1865–1933), prawnik, adwokat, dyr. Komisji Windykacji Strat
Wojennych trs, dyr. Departamentu Odszkodowań w Ministerstwie Skarbu, 1919
członek delegacji ekonomicznej Delegacji Polskiej na konferencję paryską, poseł
w Berlinie i Ankarze.
309 Halban [A. Nowaczyński], Szopka warszawska, Warszawa 1916.
310 S. Ostroga [W. Jabłonowski], Zaraza (głos wolny ponadpartyjny),Warszawa 1917.
311 Zygmunt Chełmicki (1851–1922), ks., publicysta, redaktor, wydawca, działacz Stronnictwa Polityki Realnej, 1917–1918 sekretarz Rady Regencyjnej.
312 Pytania i odpowiedzi serafickie czyli Rozmyślania nad żywotem i czynami prałata
Zygmunta Chełmickiego, [Warszawa] 1917.
313 Zapewne Eustachy Dobiecki (1855–1919), ziemianin, konserwatysta.
314 Emmanuel Filiberto d’Aosta (1869–1931), ks., dowódca 3. armii włoskiej, nast.
marszałek, od 1895 jego małżonką była Helena Orleańska (1871–1951).
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gadzinowymi funduszami na agitację, tymczasem wydawnictwo
było uskutecznione taniutko za moje pieniądze, a wizerunki były
zrobione z wydartych sztychów ze starego Almanach de Gotha.
Mogę zaręczyć, że koalicja przynajmniej dotąd wydanych przeze
mnie pieniędzy nie zwróciła.
Podczas okupacji starałem się wznowić pracę polityczną wśród ludu i dla tego celu wszedłem w porozumienie z nauczycielem ludowym Aleksandrem [nazwisko nieczytelne], pomocnikiem [M.] Arcichowskiego oraz późniejszym posłem
Jankowskim315, którzy objeżdżali rzemiennym dyszlem rozmaite miejscowości warszawskiego, radzymińskiego i garwolińskiego powiatów. Sejmik powiatu warszawskiego miałem w swym
ręku, gdyż fikcję wyborów dokonano według listy przeze mnie
ułożonej na żądanie Żychlińskiego. Nadto mieliśmy opanowane
Radę Opiekuńczą pow[iatu] warszawskiego i Towarzystwo Rolnicze, gdzie tu i tam byłem prezesem, słowem podwarszawska
okolica całkowicie była pod naszą dyrekcją.
W Radzie Stanu316, gdzieśmy zwyciężyli, wystąpiliśmy pod
egidą Zjednoczenia Narodowego i mieliśmy członków chłopów.
Rada zasiadała w Towarzystwie Kredytowym m. Warszawy na
[ul. T.] Czackiego, a narady Zjednoczenia odbywały się u mnie
w mieszkaniu przy tejże ulicy. Poseł [Witold] Staniszkis317 winien
dać sprawozdanie w historii Zjednoczenia.
315

316

317

Trudne do identyfikacji: Józef Jankowski (1864–1944), działacz oświatowy na
Podlasiu i Polesiu, 1924–1927 poseł, bądź Jan Stanisław Jankowski (1882–
1953), inż., działacz nzr, 1928–1935 poseł na Sejm, minister pracy i opieki
społecznej.
Rada Stanu – organ ustawodawczy Królestwa Polskiego, złożony z 43 osób mianowanych przez Radę Regencyjną, 12 wirylistów i 55 wybranych przez sejmiki
powiatowe i rady miejskie (iv 1918). Marszałkiem Rady został 14 vi 1918 Franciszek
Pułaski.
Witold Teofil Staniszkis (1880–1941), nauczyciel akademicki, od 1915 prof. Wyższej Szkoły Rolniczej (SGGW); działacz „Zetu”, 1903 prezes ton, od 1905 w Lidze
Narodowej i sdn, jeden z liderów Zjednoczenia Narodowego, 1919–1935 poseł,
zasiadał w kierowniczych gremiach zln i sn.
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W tych czasach Liga zbierała się u dr. [Wacława] Łapińskiego.
Szczegóły działalności Rady Stanu i wyborów do Sejmu Ustawodawczego pamięta tylu ludzi, że tego nie będę przypominał.
Wspomnę natomiast o dwóch niedoszłych zamachach stanu, do
których miałem należeć, o czym zapewnie ludzie albo nie wiedzą, albo zapomnieli. Jeden zamach stanu przeciw Piłsudskiemu przygotowywał jego przyjaciel pułkownik [Henryk] Minkiewicz318, dowódca załogi warszawskiej. Miałem w tym rządzie
objąć stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Gdy w grudniu
wieczorem przyszedłem na Czystą do Minkiewicza, aby omówić
szczegóły zamachu, naznaczonego na 12 w nocy, oświadczył mi
Minkiewicz, że zamachowcy pokłócili się o teki i zamach nie może
dojść do skutku. Potem drugi zamach był omawiany u [Mariana]
Zbrowskiego na ul. Królewskiej, należeć do niego miał między
innymi obecny stuprocentowy sanator, senator [Michał] Wyrostek319. Moi koledzy z Ligi dawali mi carte blanche do działania, ale sami nie chcieli się angażować. Osobiście i ja nie chciałem brać odpowiedzialności za te poczynania, ponieważ prawie
nie było warunków powodzenia. Usunąłem się, do zamachu zaś
nie przyszło.
Za czasów dwóch pierwszych sejmów, do składu których należałem, posłowie z Ligi zbierali się bardzo często. Zebrania odbywały się u mnie na Natolińskiej, potem u [Stanisława] Karpińskiego320
w Banku Spółdzielczym na ul. Zgoda. Na jednym z tych zebrań
318

Henryk Minkiewicz (1880–1940), gen. wp; działacz pps, Związku Walki Czynnej
i Związku Strzeleckiego, oficer ii Brygady Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej,
nast. na różnych stanowiskach w wp.
319 Michał Wyrostek (1876–1953), dr praw, adwokat, działacz ppsd, służył w Legionach
Polskich, współpracownik nkn, ppłk wp, 1930–1935 senator rp.
320 Stanisław Karpiński (1870–1943), ekonomista, finansista, bankowiec, od 1910 i ponownie od 1919 dyrektor Banku Towarzystw Spółdzielczych, 1915 skarbnik Centralnego Komitetu Obywatelskiego, członek zarządu m. Warszawy, członek Ligi
Narodowej, sdn i zln, 1919 minister skarbu, 1922–1927 senator, 1924–1929 prezes
Banku Polskiego.
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wystąpiłem z wnioskiem tworzenia naszej organizacji w wojsku,
ale zostałem z miejsca zakrzyczany.
Liga przestała istnieć. Mimo tylu wyłomów w jej szeregach
przez rozmaite frondy i czasami zdrady scementowała się ostatecznie i miała wszelkie warunki trwania. Zdaniem moim, jej likwidacja jest wielka pomyłką i błędem organizacyjnym. Zapewne wiadomość o jej istnieniu przestała być tajemnicą, ale, jeżeli
stronnictwo się nie rozpadło i nasz kierunek się utrzymywał, to
tylko dzięki Lidze i przywiązaniu do niej jej członków.
Liga miała swoją historię i tradycję, a to należy szanować i na
tym budować. Masoneria między innymi stoi dlatego tak mocno,
że opiera się na ciągłości i że posiada urok rzeczy nienaruszalnej,
mimo że więcej stała się rozkonspirowana jak Liga.
Słabą stroną Ligi była jednostopniowość. Do wspólnych
szeregów do jednego poziomu przyjmowano dużo ludzi małych,
wykazujących się zdolnościami agitacyjnymi, skromnych działaczy, nienadających się do roli kierowniczej ruchu narodowego. Byliby odpowiedni na jakimś niskim tylko stopniu i dopiero po dłuższych próbach powinni byli się stawać kandydatami
na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Dlatego właśnie
gubiono po drodze tylu przygodnych członków. Poza tym nie
starano się wciągać do Ligi ludzi wpływowych czy to pozycją
socjalną, czy stanowiskiem naukowym, czy wreszcie majątkowym. W szeregach Ligi było dużo szarzyzny i mało możliwości
oddziaływania na czynniki decydujące w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i naukowym. Wielkim też błędem Ligi
było zaniedbanie dziedziny wojskowej. Po wysiłku w tworzeniu
Legionu Puławskiego321, korpusu Dowbora[-Muśnickiego] 322,
321

Legion Puławski – polska formacja wojskowa u boku armii ros. utworzona przez
Witolda Gorczyńskiego w 1914, następnie przekształcona w 739. Nowoaleksadryjską
Drużynę.
322 Józef Dowbór-Muśnicki (1867–1937), gen. armii ros. i wp; 1917–1918 dowódca
i Korpusu Polskiego na Białorusi.
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Armii Polskiej we Francji323, jakby zapomniano, że bez wojska
w swym ręku rządzić krajem nie można.
Rezerwuar ludzki, którym Liga rozporządzała, aczkolwiek
najwyższych zalet moralnych, nie okazał się wszakże tak wszechstronnym, jak tego wymagała polska racja stanu.
Z tym wszystkim doprawdy z bólem i żalem przychodzi się
dziś żegnać ze współtowarzyszami pracy, którzy przetrwali tyle,
którzy walczyli całe życie z zaparciem się siebie, dalecy od szukania osobistych korzyści, zawsze wierni sprawie narodowej.
Zamiast uzupełnić braki, przerobić organizację, co było najlepszego w Polsce skazano na rozproszenie.
Antoni Marylski
Warszawa, dn. 25 lutego 1932 r.
Aleja Szucha nr 8
P.S. Nie robię żadnych zastrzeżeń co do ujawnienia mego nazwiska
i co do spożytkowania udzielonych informacji.
A[ntoni] M[arylski]
323 Armia Polska we Francji („Błękitna”) utworzona w 1918 pod dowództwem gen.
Józefa Hallera.

ZABÓR AUSTRIACKI
Wspomnienia i relacje: Zdzisława Próchnickiego,
Stanisława Grabskiego, Stanisława Rowińskiego

Relacja Zdzisława Próchnickiego
[o Lidze Narodowej]

Spis żyjących b[yłych] członków grupy
lwowskiej L[igi] N[arodowej]
a) pozostali w naszym obozie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zygmunt Wasilewski, Warszawa, redakcja
„Myśli Narodowej”
Józef Hłasko, Warszawa, red[akcja] „Gazety Warszawskiej”
Piotr Panek, Lwów, [ul.] Tarnowskiego 66
Dr Edmund Moszyński324, kancelaria adw[okacka]
Lwów, [ul.] Marka 2
Dr Jan Gwalbert Pawlikowski, Lwów, [ul.] 3 Maja 5
Stanisław Kośmiński325, em[erytowany] Urzędnik
Ossolineum, Lwów Zakład Bilińskich
Dr Jan Rozwadowski, Lwów, [ul.] Cłowa 3
Dr Stanisław Grabski326, Lwów Uniwersytet

324 Edmund Emilian Moszyński (1877–1935), dr praw, adwokat, prezes Czytelni
Akademickiej we Lwowie (1898), członek Centralizacji „Zetu” (1900–1901), komisarz
lwowskiej grupy Ligi Narodowej (od 1904), działacz sdn i tsl.
325 Stanisław Kośmiński (1864–1933), publicysta, redaktor, sekretarz lwowskiego
Ossolineum (od 1899), kontroler Skarbu Narodowego w Rapperswilu (1900),
członek „Zetu”, Ligi Polskiej (od 1889) i Ligi Narodowej (1893), należał do sdn (od
1904), działacz tsl.
326 Zob. biogram na końcu książki.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dr Jan Pieracki327, Lwów, [ul.] Kraszewskiego 7
Dr Edward Dubanowicz, Lwów Uniwersytet
Dr Stanisław Stroński, Warszawa Sejm
Dr Stefan Dąbrowski, Poznań Uniwersytet
Dr Stanisław Kasznica328, Poznań Uniwersytet
Dr Lucjan Spor329, Lwów, [ul.] Gosiewskiego 4
Dr Stanisław Koźmiński330, em[erytowany] Poseł rp
w Hadze, Supranówka, poczta Podwołczyska
16. Dr Ludwik Bykowski331, Poznań Uniwersytet

327 Jan Franciszek Pieracki (1872–1940), dr praw, adwokat we Lwowie, radny miejski
(1912–1927), członek Komitetu Głównego i Komitetu Wykonawczego sdn oraz
Ligi Narodowej (od 1910), prezes Zarządu Okręgowego i wiceprezes Zarządu
Dzielnicowego zln, członek „Straży Narodowej”, Zarządu Okręgowego i Komitetu
Głównego sn; przewodniczący rad nadzorczych „Lwowskiego Kuriera Porannego”
i „Kuriera Lwowskiego”; poseł rp.
328 Stanisław Wincenty Kasznica (1874–1958), prawnik, prof. nauk społecznych
Akademii Rolniczej w Dublanach (1912–1918), następnie prof. administracji
i prawa administracyjnego Uniwersytetu Poznańskiego (od 1920); członek
Ligi Narodowej i sdn (1905–1908), jeden z liderów grupy „Rzeczpospolitej”
i Zjednoczenia Narodowego, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie (1913–1914), szef
sekcji administracyjnej msw (1919), senator rp (1922–1927); zasiadał w organach
kierowniczych zln i schn.
329 Lucjan Julian Szpor (1871–1943), dr praw, urzędnik bankowy, dyr. Oddziału
Hipotecznego Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie; działacz „Zetu”,
komitetu miejskiego sdn, Ligi Narodowej (od 1914), wiceprezes Organizacji
Narodowej iv okręgu Lwowa, wiceprezes Związku Głównego Organizacji Narodowej Wschodniej Małopolski (od 1921), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Kresami, członek komisji waloryzacyjnej przy Ministerstwie Skarbu rp.
330 Stanisław Zdzisław Koźmiński (1877–1938), dr praw, dyplomata; związany z endecją,
członek Ligi Narodowej (od końca 1915), Zjednoczenia Narodowego, Komitetu
Opieki nad Żołnierzem Polakiem (od 1917), redaktor tajnych pism ln (1917–1918),
jeden z prezesów Tymczasowego Komitetu Rządzącego we Lwowie (1918–1919);
delegat Komitetu Narodowego Polskiego w Bukareszcie, następnie w służbie
dyplomatycznej rp (1919–1927); członek Zarządu Okręgowego sn we Lwowie
(1928–1934).
331 Ludwik Ferdynand Bykowski (1881–1948), zoolog, pionier pedagogiki eksperymentalnej, nauczyciel gimnazjalny we Lwowie, prof. Akademii Weterynaryjnej we
Lwowie, a od 1927 prof. Uniwersytetu Poznańskiego, członek Ligi Narodowej (przed
1905), sdn, grupy „Rzeczpospolitej” (1909–1914) i Zjednoczenia Narodowego
(1917–1919), kierował Wydziałem Oświaty Komisji Rządzącej (ii–iii 1919); działacz zln
i sn, publicysta pism narodowych; represjonowany przez władze komunistyczne.
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17. Dr Emil Schmidt332, em[erytowany] Prezes
P[owszechnej] K[asy]O[szczędności]
18. Jan Zamorski333, Pińsk
19. Dr Stanisław Głąbiński, Lwów, [ul.] Czereśniowa 10
20. Dr Jan Socha334, sędzia apelacyjny, Lwów
21. Brygadier Czesław Mączyński335, Lwów,
[ul.] Marka 15
22. Dr Jan Opieński336, Lwów, [ul.] Senatorska 5
23. Dr Zdzisław Próchnicki, Lwów, [ul.] Kurkowa 29

332 Emil Antoni Schmidt (1868–1940), dr praw, ekonomista, dyr., a od 1914 prezes
Zarządu Banku Oszczędnościowego w Krakowie, naczelnik Wydziału Skarbu
Polskiej Komisji Likwidacyjnej (1918–1919) i Komisji Rządzącej (1919), następnie dyr.
Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie (1926–1927); działacz tsl w Tarnopolu
i Krakowie, członek Ligi Narodowej (przyjęty przed 1905), Komitetu Głównego i Komitetu Wykonawczego sdn (od 1910), współpracownik „Gazety Warszawskiej”
i „Przeglądu Wszechpolskiego”.
333 Jan Zamorski (1874–1948), filolog, publicysta, redaktor, nauczyciel gimnazjalny
w Tarnopolu, działacz oświatowy, członek organów naczelnych tsl, poseł do
austr. Rady Państwa (1909–1918) i na Sejm Krajowy (1913–1914), członek Komitetu
Głównego sdn, Ligi Narodowej (od 1910), prezes Stronnictwa Chrześcijańsko–
Ludowego i Narodowego Związku Chrześcijańsko-Narodowego (od 1913), więziony przez władze austriackie, następnie wcielony do wojska; delegat Komitetu
Narodowego Polskiego w Rzymie (1917–1918), członek Zarządu Głównego i od
1923 prezes Rady Naczelnej zln; poseł rp (1919–1927).
334 Jan Nałęcz Socha (1871–1938), dr praw, działacz społeczny, sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie; działacz „Zetu”, Ligi Narodowej i sdn (od 1904/1905), następnie zln, owp i sn; należał do Krajowego Towarzystwa Opieki nad Sierotami,
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami, Akcji Katolickiej, Towarzystwa Św. Wincentego a Paulo.
335 Czesław Jan Mączyński (1881–1935), polonista, płk wp, nauczyciel gimnazjalny
w Przemyślu, działacz „Zetu”, sdn i Ligi Narodowej, redaktor „Teki”, współpracownik
pism narodowych, członek Rady Nadzorczej Drużyn Bartoszowych, organizator
Polskich Kadr Wojskowych, komendant obrony Lwowa (xi 1918); członek sc hn
i Zarządu Okręgowego sn; poseł rp (1922–1927).
336 Jan Onufry Opieński (1864–1938), lekarz, działacz społeczny i oświatowy w Żółkwi,
członek zarządów tg „Sokół” i tsl, współzałożyciel i członek Komitetu Głównego
sdn, od 1914 w Lidze Narodowej, następnie prezes Rady Wojewódzkiej zln,
owp i Rady Naczelnej sn (od 1929); działacz Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Kresami, prezes Towarzystwa Higienicznego.
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24. Dr Jan Czekanowski337, prof. Uniw[ersytetu], Lwów,
[ul.] Stryjska 24
b) nie należą już do naszego obozu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gabriel Sokolnicki338, rektor Politechniki, Lwów
Adam Szelągowski339, Lwów, [ul.] Długosza 27
Felicja Popławska340, Warszawa
Antoni Sadzewicz341, Warszawa
Dr Władysław Michejda342, Cieszyn
Dr Adam Skałkowski, Poznań Uniwersytet
Dr Kazimierz Jarecki343, em[erytowany] prof.
gimn[azjum], Lwów, [ul.] Kopernika 50

337 Jan Czekanowski (1882–1965), antropolog, etnolog, prof. Uniwersytetu Lwowskiego
(1913–1940), związany z endecją, od 1916 członek Ligi Narodowej, pracownik
Biura Prac Kongresowych, ekspert Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową
w Paryżu (1919), współpracownik pism narodowych, należał do zln; następnie
prof. Uniwersytetu Poznańskiego.
338 Gabriel Michał Sokolnicki (1877–1975), inż. elektrotechnik, przedsiębiorca, a od 1921
prof. Politechniki Lwowskiej, działacz koła braterskiego „Zetu”, współpracownik
„Teki”, członek Ligi Narodowej (od 1901), komisarz lwowskiej grupy ln (1902), wystąpił z endecji w 1908, nie akceptując jej orientacji na Rosję.
339 Adam Wiktor Szelągowski (1873–1961), historyk, nauczyciel gimnazjalny, prof.
Uniwersytetu Lwowskiego (1909–1939); członek „Zetu”, sdn i Ligi Narodowej (od
1900); w vi 1926 zerwał z endecją.
340 Felicja z Potockich Popławska (zm. w 1944), tłumaczka, powieściopisarka, od 1884
małżonka Jana Ludwika Popławskiego, działaczka tsl, należała do Ligi Narodowej.
341 Antoni Sadzewicz (1876–1944), polityk, publicysta, redaktor, działacz „Zetu”, od
1895 członek Ligi Narodowej, podczas i wojny światowej w Rosji, referent Rady
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, poseł na Sejm (1922–1927), następnie
związany z sanacją.
342 Władysław Michejda (1876–1937), dr praw, adwokat, radny miejski Lwowa, od 1904
należał do sdn, zasiadał w jego Komitecie Głównym i Komitecie Wykonawczym
(1907–1914), członek Ligi Narodowej; od 1929 burmistrz Cieszyna.
343 Kazimierz Wiktor Jarecki (1878–1939), filolog, publicysta, krytyk literacki, doc.
literatury starofrancuskiej ujk (od 1934), działacz koła braterskiego „Zetu”, członek
Ligi Narodowej i sdn, następnie związany z grupą „Rzeczpospolitej” (1909–1914),
redaktor jej prasowego organu.
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8. Antoni Plutyński344
9. Inż. Stanisław Szczepanowski345, Lwów, [ul.] Mochnackiego 21
10. Dr Bolesław Bator346, Warszawa, Ministerstwo
Przemysłu i Handlu
11. Antoni Ponikowski347, Warszawa, [ul.] Profesorska 4
12. Dr Stanisław Zakrzewski348, prof. Uniw[ersytetu],
Lwów, [ul.] Długosza 5
Z grupy krakowskiej zostali mi w pamięci:
1.

Dr Stanisław Surzycki349, Kraków

344 Antoni Plutyński (1880–1965), ekonomista, przemysłowiec, absolwent prawa
Uniwersytetu Lwowskiego, członek Centralizacji „Zetu” (od 1901), członek Rady
Nadzorczej Spółki „Słowa Polskiego”, należał do Ligi Narodowej i sdn (od 1905),
secesjonista związany z grupą „Rzeczpospolitej”.
345 Stanisław Wiktor Szczepanowski (1882–1961), inż. mechanik, przemysłowiec naftowy, publicysta pism narodowych; należał do koła braterskiego „Zetu”, Ligi
Narodowej (od 1905) i sdn, następnie związany z grupą „Rzeczpospolitej” (1909–
1914) i Zjednoczeniem Narodowym (od 1917).
346 Bolesław Stanisław Bator (1883–1939), dr praw, sędzia, działacz koła braterskiego „Zetu”, należał do Ligi Narodowej i sdn (1905–1908), sekretarz Biura Prac
Kongresowych msz (1918–1919), współpracownik Komitetu Narodowego Polskiego
w Paryżu, kierownik Biura Prasowego Delegacji Polskiej w Paryżu, naczelnik
Wydziału Prasy i Propagandy msz, następnie pracował w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu; poseł rp (1924–1927).
347 Antoni Ponikowski (1878–1949), inż., prof. Politechniki Warszawskiej, 1917–1918 minister oświaty w rządzie Rady Regencyjnej; 1921–1922 premier i minister WRiOP;
należał do Ligi Narodowej, secesjonista.
348 Stanisław Zakrzewski (1873–1936), historyk, prof. Uniwersytetu Lwowskiego,
redaktor; należał do sdn (prezes komitetu miejskiego, członek Komitetu
Wykonawczego) i Ligi Narodowej (1906–1912); senator rp (1928–1935), prezes
pth, członek pau.
349 Właściwie: Stefan Surzycki (1864–1936), prof. Studium Rolniczego uj, organizator
i pierwszy dziekan Wydziału Rolniczego, działacz Towarzystwa Kółek Rolniczych,
współzałożyciel „Zetu” (1886), członek Ligi Narodowej (od 1893), członek Komitetu
Głównego sdn (do 1908), secesjonista (1911), działacz Straży Polskiej, Organizacji
Obrony Kresów Zachodnich, Drużyn Bartoszowych, wiceprezes Klubu Narodowego, organizator Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
w Puławach (1916), następnie członek zarządów zln, sc hn, owp, Towarzystwa
„Rozwój” i sn.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stanisław Rymar350, Kraków, [ul.] Topolowa 52
Stefan Natanson, Warszawa, [ul.] Foksal 16a (nie)
Dr Marian Starzewski351, Kraków Salvator
Wincenty Sikora352, Kraków, [ul.] Sebastiana 7
Dr Antoni Mikulski353, Kraków, [ul.] Straszewskiego 22
Prof. dr Franciszek Bujak354, Lwów Uniwersytet
Antoni Kolarz355 (dyr. Patronatu Spółdzielni Rolniczej)
Dr Roman Rybarski356, Warszawa Sejm (nie)

350 Stanisław Rymar (1886–1965), dr praw, adwokat w Krakowie, redaktor, działacz
oświatowy, 1916–1919 dyrektor Biura Centralnego tsl, członek Towarzystwa
Emigracyjnego i Towarzystwa „Ziemia Polska”, członek Ligi Narodowej (od 1909)
i jej komisarz na zachodnią Galicję, działacz sdn (komitetu miejskiego i Komitetu
Głównego), zln i sn, 1922–1927 i 1930–1935 poseł na Sejm, 1945–1947 członek
Komitetu Legalizacyjnego sn.
351 Marian Włodzimierz Starzewski (1869–1942), dr praw, ekonomista, urzędnik kolei;
należał do „Zetu”, Ligi Narodowej, prezes komitetu miejskiego sdn w Krakowie,
członek Komitetu Głównego sdn, prezydium Organizacji Obrony Kresów
Zachodnich, Straży Polskiej i Klubu Narodowego, naczelnik Wydziału Komunikacji
Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej (1919), działacz zln i sn.
352 Wincenty Sikora (1878–1958), nauczyciel gimnazjalny, kurator szkolny, redaktor,
publicysta, członek władz naczelnych tsl, należał do „Zetu” i Ligi Narodowej (od
1914), zarządu sdn, zln, owp i sn (prezes koła krakowskiego 1928–1935).
353 Antoni Jan Mikulski (1878–1951), dr filozofii, redaktor, publicysta, nauczyciel,
wizytator Okręgu Szkolnego Lwowskiego, działacz oświatowy, członek władz
naczelnych tsl i „Sokoła”, należał do sdn i Ligi Narodowej (przyjęty w 1914).
354 Franciszek Bujak (1875–1953), historyk, prof. uj, uw i ujk, działacz koła braterskiego
„Zetu”, od 1903 w Lidze Narodowej, członek Komitetu Głównego sdn (1909–1912),
zasiadał w zarządzie „Straży Polskiej”, Związku Niezależności Gospodarczej
i Związku Międzypartyjnego (1917); minister rolnictwa rp (1920).
355 Antoni Piotr Kolarz (1883–1967), dr praw, organizator spółdzielczości rolniczej,
należał do tsl, „Sokoła”, tkr, Towarzystwa „Straż Polska”, Związku Niezależności
Gospodarczej i Związku Międzypartyjnego, członek Ligi Narodowej, sdn i Rady
Wojewódzkiej zln na Zachodnią Małopolskę.
356 Roman Franciszek Rybarski (1887–1942), ekonomista, historyk, doc. skarbowości
(1913) i prof. uj (1917–1920), następnie Politechniki Warszawskiej i uw; członek
Ligi Narodowej (od 1910) i sdn, redaktor „Roku Polskiego” (1916–1919), należał do
Związku Niezależności Gospodarczej i Związku Międzypartyjnego (1917), następnie
w kierowniczych gremiach zln, owp i sn, poseł rp (1928–1935), wiceminister skarbu
i b. dzielnicy pruskiej (1920–1921).
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10. Dr Stanisław Rowiński357, Kraków, Rynek 33–34
11. Dr Władysław Konopczyński358, Kraków Uniwersytet
12. Dr Tadeusz Grabowski359, Poznań Uniwersytet
[...]qRównież żywy oddźwięk znalazła w r. 1897 kampania „Przeglądu Wszechpolskiego” przeciwko ugodowcom warszawskim przy
sposobności pobytu cara Mikołaja ii w Warszawie. W r. 1896/7
próbował [Kazimierz] Wróblewski360 zainicjować wśród młodzieży wskrzeszenie tajnej organizacji. Próba ta jednak trwała
krótko i pozostała bez następstw. Natomiast w r. 1898 weszła już
lwowska młodzież akademicka w styczność z organizacją „Zetu”,
co znalazło swój wyraz w podjętym od jesieni 1898 wydawnictwie „Teki”361. Pierwszymi lwowskimi członkami tej organizacji
byli prawdopodobnie ówcześni prezesi Czytelni Akademickiej362:

q
Początek tekstu nie zachował się.
357 Stanisław Jan Rowiński (1872–1952), dr praw, adwokat w Krakowie, działacz władz
naczelnych tg „Sokół”, członek Ligi Narodowej (od 1900), jej komisarz w Krakowie
(1905–1914), zasiadał w Komitecie Głównym sdn, zastępca naczelnika Wydziału
Wojskowego Polskiej Komisji Likwidacyjnej (xi 1918–i 1919), prezes sdn, członek
Rady Naczelnej zln (od 1919) i sn.
358 Władysław Aleksander Konopczyński (1880–1952), historyk, prof. uj, redaktor pism
narodowych, członek Ligi Narodowej i jej komisarz na Kraków (1918), członek
Biura Prac Kongresowych Delegacji Polskiej w Paryżu (1919), poseł rp (1922–1927),
zasiadał w kierowniczych organach sdn, zln, owp i sn.
359 Tadeusz Ludwik Grabowski (1871–1960), historyk literatury, romanista, prof.
uj (1909–1919), następnie Uniwersytetu Poznańskiego; redaktor, członek Ligi
Narodowej (przyjęty przed 1910, wykluczony w 1919/1910), zasiadał w zarządach
sdn (prezes komitetu miejskiego w Krakowie 1912–1914), „Straży Polskiej”, Ligi
Spolszczenia Miast, Towarzystwa „Ziemia Polska” i zln.
360 Kazimierz Marian Wróblewski (1873–1906), dr filozofii, filolog, literat, publicysta,
dziennikarz, nauczyciel gimnazjalny, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim,
redaktor „Dziennika Cieszyńskiego”, należał do koła braterskiego „Zetu”, Ligi
Narodowej i sdn.
361 „Teka” – organ prasowy młodzieży akademickiej wydawany we Lwowie od 1898.
362 Czytelnia Akademicka – największa organizacja akademicka we Lwowie; jej prezes
uważany był za przedstawiciela młodzieży.
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śp. Jan Leszczyński363 w r. 1897/8 i Adam Skałkowski w r. 1898/9.
W przemówieniu programowym Leszczyńskiego na obchodzie
mickiewiczowskim Czytelni Akademickiej w maju 1898 znalazło się bardzo wyraźnie i niewątpliwie z programem „Przeglądu
Wszechpolskiego” związane przeciwstawienie haseł kierunku
narodowego hasłom socjalistycznym oraz mocne podkreślenie
rozumowych, a nie tylko uczuciowych podstaw wiary w odzyskanie zjednoczenia i niepodległości.
Nawiązanie węzłów młodzieży lwowskiej z „Zetem” nastąpiło
w czasie obchodu setnej rocznicy urodzin Mickiewicza i odsłonięcia jego pomnika w Warszawie w 1898 r.364. Ja wówczas w życiu
młodzieży lwowskiej już nie brałem udziału, gdyż jesienią 1898 r.
wyjechałem do Heidelbergu: pisałem jedynie do „Teki” parę artykułów w latach 1899 i 1900.
W sierpniu 1899, wracając z Heidelbergu przez Szwajcarię,
odwiedziłem na prośbę śp. Wróblewskiego pp. Miłkowskich365
w Genewie, na krótko przed ich przeniesieniem się do Zurychu.
Zastałem śp. Miłkowskiego leżącego na sofie i bardzo wyczerpanego i osłabionego. Jak się w parę lat później dowiedziałem,
wizyta moja nastąpiła bezpośrednio po owym pamiętnym posiedzeniu Komisji Skarbu Narodowego w dniu 15 sierpnia 1899 r.,
które śp. Miłkowski opisał szczegółowo w 1905 r. w swojej książce
Skarb Narodowy Polski. Nieco o Lidze Narodowej. Na posiedzeniu tym śp. Miłkowski domagał się przekazania odsetek Skarbu Narodowego Lidze Narodowej w Królestwie i starał się o to
w długiej i bardzo ostrej dyskusji z innymi członkami Komisji,
363 Jan Leszczyński (1876–1920), historyk, redaktor, publicysta, studiował na ul, prezes Czytelni Akademickiej od 7 ii 1898, współzałożyciel braterskiego koła „Zetu”,
redaktor odpowiedzialny „Teki” (1900); członek Ligi Narodowej i sdn (1905–1908),
następnie związany z grupą „Rzeczpospolitej”, działacz Drużyn Bartoszowych
i Towarzystwa „Ziemia Polska”.
364 Uroczystości odbyły się 24 xii 1898.
365 Zygmunt Miłkowski i jego żona Zofia z Wróblewskich Miłkowska (1840–1906).
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a w szczególności z śp. E[rnestem] Adamem366, na których wniosek Komisja większością głosów uchwaliła tylko przekazać Lidze
2/3 odsetek na pracę oświatową w Królestwie. O tym wszystkim
oczywiście w czasie wizyty nie wiedziałem. Na życzenie śp. Miłkowskiego wstąpiłem następnie w Rapperswilu367 do śp. Karola
Lewakowskiego368, który mi dał transport cegiełek Skarbu Narodowego z poleceniem doręczenia ich we Lwowie śp. Bolesławowi Ancowi369.
Po powrocie do Lwowa na jesieni 1899 r. Adam Skałkowski proponował mi wstąpienie do tajnej organizacji młodzieży,
na co się nie zgodziłem, mając jeszcze wówczas skrupuły formalistyczne przeciw należeniu do tajnej organizacji. Z redakcją
„Teki” pozostawałem jednak nadal w styczności, a również od 1899
prenumerowałem aż do końca bez przerwy „Przegląd Wszechpolski” i stamtąd po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu
Ligi Narodowej, której odezwa została umieszczona w numerze
„Przeglądu” ze stycznia r. 1900.
Artykuły polityczne „Przeglądu Wszechpolskiego” i zawarte
w nim enuncjacje Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w b. zaborze rosyjskim przedrukowywał w pierwszych latach
w lwowskiej prasie codziennej najchętniej ówczesny organ ludowców, [Henryka] Rewakowicza370, [Bolesława] Wysłoucha i [Jana]
366 Ernest Adam (1868–1926), dr praw, finansista, działacz gospodarczy, oświatowy
i społeczny, należał do „Zetu”, Ligi Narodowej od 1895, współzałożyciel i członek
władz naczelnych sdn, poseł na Sejm Krajowy (1908–1914), członek Tymczasowego
Komitetu Rządzącego we Lwowie (1918–1919), poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–
1922), senator rp (1922–1926), działacz zln.
367 Rapperswil w Szwajcarii, siedziba Polskiego Muzeum Narodowego.
368 Karol Lewakowski (1836–1912), adwokat, polityk, współzałożyciel Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego (1894) i Stronnictwa Ludowego (1895).
369 Bolesław Anc (1841–1909), inż., uczestnik powstania 1863, pracował w kolejnictwie
we Francji, Bułgarii, od 1898 we Lwowie.
370 Henryk Rewakowicz (1837–1904), działacz polityczny, redaktor, dziennikarz,
współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Demokratycznego (1894) i Stronnictwa
Ludowego (1895).
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Stapińskiego371, „Kurier Lwowski” i nawzajem też „Przegląd
Wszechpolski”. Zajmował przez pierwszych kilka lat życzliwe
stanowisko wobec ruchu ludowego, zwalczając natomiast ostro
ks. [Stanisława] Stojałowskiego372 za jego ówczesne sympatie
rosyjskie. Tym się też tłumaczy, że i ówczesna młodzież narodowa stosunkowo najbardziej spośród istniejących stronnictw
sympatyzowała ze stronnictwem ludowym, a w czasie wyborów
do Rady Państwa w październiku 1900 r. „Teka” umieściła mój
artykuł Kilka słów o solidarności Koła Polskiego we Wiedniu,
oświadczający się za ograniczeniem solidarności tylko do pewnych spraw. Ostatnim echem tych sympatyk między młodzieżą
narodową a ludowcami był wybór Jakuba Bojki373 z miasta Lwowa
do sejmu galicyjskiego w lecie r. 1901, przeprowadzony w znacznej mierze agitacją narodowej młodzieży akademickiej. Zawarty
jednak w tych wyborach sejmowych kompromis ludowców z ks.
Stojałowskim wywołał na jesieni 1901 r. bardzo ostry atak [Jana
Ludwika] Popławskiego w „Przeglądzie Wszechpolskim” i od tej
chwili nastąpiło silne poróżnienie polityczne, które już w marcu
1902 r. znalazło swój wyraz w poparciu kandydatury prof. Głąbińskiego przeciw Stapińskiemu przy wyborze uzupełniającym
posła z miasta Lwowa do wiedeńskiej Rady Państwa.
Na jesieni 1901 r. odbyła się głośna manifestacja młodzieży
polskiej przed konsulatem niemieckim z powodu Wrześni, kierowana przez młodzież narodową (m.in. Stanisław Stroński).
Jesienią 1901 r. nastąpiły również pierwsze zaburzenia ruskie
na lwowskim uniwersytecie, zakończone secesją Rusinów. Zabu371

Jan Stapiński (1867–1946), działacz ludowy, redaktor i wydawca „Przyjaciela Ludu”,
poseł do Rady Państwa (1898–1900, 1907–1918) i na Sejm Krajowy (1901–1914),
prezes Rady Naczelnej psl 1908–1913, nast. psl Lewicy.
372 Stanisław Stojałowski (1845–1911), ks., działacz polityczny i społeczny, redaktor
„Wieńca i Pszczółki”, kierował Stronnictwem Chrześcijańsko-Ludowym, 1898–1911
poseł na Sejm Krajowy.
373 Jakub Bojko (1857–1943), rolnik, publicysta, współzałożyciel SL i psl, 1914–1918
prezes psl „Piast”, poseł na Sejm Krajowy (1895–1914) i do Rady Państwa (1897–1918).
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rzenia te wywołały świadomy zorganizowany odpór ze strony
młodzieży polskiej, kierowanej przez tajną organizację „Zetu”.
Już w r. 1901 uznała ln potrzebę wydawania we Lwowie własnego codziennego organu i objęła w tym celu „Wiek xx-ty”. Przypominam sobie, że śp. Wróblewski, przybywszy wówczas chwilowo
z Cieszyna, gdzie bawił od września 1900, do Lwowa, namawiał
mnie do przystąpienia do spółki wydawniczej powyższego pisma.
Pismo jednak miało słabe podstawy i wkrótce przestało wychodzić,
a natomiast szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało się Lidze
wówczas pozyskać „Słowo Polskie”374. Pismo to było własnością
spółki wydawniczej, której głównymi udziałowcami byli śp. Stanisław Szczepanowski375 i jego szwagrowie, śp. Wacław Wolski376 i śp.
Kazimierz Odrzywolski377. Po śmierci śp. Szczepanowskiego główni udziałowcy pisma byli stopniowo coraz bardziej niezadowoleni
zarówno z wyników gestii finansowej, jak też z kierunku politycznego pisma, które na gruncie galicyjskim hołdowało programowi
tzw. skoncentrowanej demokracji o zabarwieniu liberalnym, reprezentowanej przez śp. [Tadeusza] Romanowicza i [Tadeusza]
Rutowskiego378, a w swoich korespondencjach z Warszawy zajmowało stanowisko niezdecydowane i od czasu do czasu stawało
się echem warszawskich ugodowców. „Przegląd Wszechpolski”
374 „Słowo Polskie” – dziennik wydawany we Lwowie, główny organ prasowy
galicyjskiej endecji od iii 1902 do vi 1915 (i po wznowieniu 1918–1928).
375 Stanisław Szczepanowski (1846–1900), inż., ekonomista, przedsiębiorca naftowy,
w 1889 założył Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Naftowego, poseł
do Rady Państwa (od 1886) i na Sejm Krajowy (od 1889).
376 Wacław Wolski (1865–1922), inż., konstruktor, pionier polskiego przemysłu
naftowego, współzałożyciel Krajowego Związku Producentów Ropy, członek
Ligi Narodowej (od 1905), Komitetu Głównego i Komitetu Wykonawczego sdn.
Jego żoną była poetka Maryla Wolska.
377 Kazimierz Odrzywolski (1860–1900), inż., przemysłowiec naftowy, działacz
społeczny w Schodnicy, gdzie założył kasę chorych, dwie szkoły i kółko rolnicze.
Jego żoną była Zofia Wolska, siostra Heleny Szczepanowskiej.
378 Tadeusz Klemens Rutowski (1852–1918), dr filozofii, dziennikarz, mecenas sztuki,
1888–1900 poseł do Rady Państwa i 1893–19144 na Sejm Krajowy, wiceprezydent
od 1905, następnie prezydent m. Lwowa (1914–1915).
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za te ugodowe korespondencje zaatakował w r. 1900 czy 1901 bardzo ostro ówczesną współpracowniczkę „Słowa Polskiego” Gabrielę Zapolską379, przypisując te korespondencje jej wpływowi; nie
wiadomo jednak, czy winę w tym kierunku ponosiła rzeczywiście
Zapolska, czy też inny ówczesny współpracownik „Słowa Polskiego”, który był równocześnie współautorem „Scriptora” [Erazma Piltza] O naszej młodzieży i naszych stronnictwach skrajnych.
Z niezadowolenia głównych udziałowców spółki wydawniczej
„Słowa Polskiego” skorzystała ln i przez swoich ludzi śp. Jana
Popławskiego oraz Zygmunta Wasilewskiego i Józefa Hłaskę utworzyła tzw. spółkę dzierżawną „Słowa Polskiego”, która od spółki
wydawniczej wzięła w dzierżawę pismo i drukarnię, a następnie
w r. 1905 obie spółki zlały się w jedną. Pośrednikiem pomiędzy
spółką wydawniczą a Ligą stał się członek „Zetu” i późniejszy
prezes Czytelni Akademickiej oraz jeden z pierwszych lwowskich
członków ln Antoni Plutyński, który niebawem później ożenił się
z córką śp. Szczepanowskiego. Objęcie „Słowa [Polskiego]” przez
nową redakcję nastąpiło w styczniu 1902 r. Naczelnym redaktorem
został Zygmunt Wasilewski, redaktorem politycznym Jan Ludwik
Popławski, a sekretarzem redakcji od września 1902 do lipca 1903
Kazimierz Wróblewski, następnie zaś Józef Hłasko. Równocześnie
Roman Dmowski z „Przeglądem Wszechpolskim” przeniósł się
do Krakowa. Jednym z pierwszych czynów politycznych nowej
redakcji było poparcie i przeprowadzenie wspomnianego wyżej
wyboru Głąbińskiego przeciw Stapińskiemu do Rady Państwa.
Plutyński stał się również pośrednikiem między nową redakcją
a prof. Głąbińskim, który nie znając nikogo z nowych redaktorów,
zwrócił się do niego z prośbą o pośrednictwo w redakcji celem zamieszczenia w „Słowie [Polskim]” jego szeregu artykułów Zamach
na polskość Uniwersytetu Lwowskiego, wydanych następnie przez
379 Gabriela Zapolska [Maria Gabriela Janowska] (1857–1921), aktorka, dramatopisarka,
powieściopisarka, publicystka.
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„Słowo [Polskie]” w osobnej broszurze380. Artykuły te w połączeniu z poprzednią kampanią młodzieży na uniwersytecie stały się
punktem zwrotnym w całym nastroju politycznym społeczeństwa
polskiego w Galicji Wschodniej i początkiem świetnego ożywienia
całej prasy narodowej w tej dzielnicy.
Jednym z pierwszych ognisk jawnej pracy kulturalnej obozu
demokratyczno-narodowego na tym terenie stało się tzw. Koło iv,
czyli mieszane Towarzystwo Szkoły Ludowej we Lwowie, które
początkowo pozostawało pod przewodnictwem śp. Franciszka Rawity Gawrońskiego381, zięcia T[eodora] T[omasza] Jeża, a w r. 1900
wybrało swoim przewodniczącym śp. Ernesta Adama i przybrało
nazwę: Koło im. T.T. Jeża. W zarządzie tego Koła znalazło się kilku wybitniejszych lwowskich przedstawicieli Demokracji Narodowej. W kwietniu 1902 za namową mego kolegi z Prokuratorii
[Skarbu], dr. Władysława Szydłowskiego382, wpisałem się do tego
Koła i znalazłem się na jego walnym zgromadzeniu, które miało
wybrać delegatów na walny zjazd 18 i 19 maja 1902 r. w Krakowie.
Na tym zgromadzeniu po raz pierwszy poznałem śp. Jana [Ludwika] Popławskiego, na którego wniosek zgromadzenie poleciło
wybranym delegatom przedstawić na walnym zjeździe umotywowane żądanie skierowania głównej działalności Towarzystwa
i przeważnej części jego funduszów na Małopolskę Wschodnią.
Zostałem wybrany jednym z delegatów i otrzymałem polecenie
referowania tych wniosków na walnym zjeździe z obszerniejszym
statystycznym uzasadnieniem. Popławski brał również udział
w walnym zjeździe jako delegat. Na tym walnym zjeździe poznałem również po raz pierwszy śp. Zygmunta Balickiego, który jako
członek Zarządu Głównego wygłosił na pierwszym uroczystym
380 S. Głąbiński, Zamach na Uniwersytet Polski we Lwowie, Lwów 1902.
381 Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930), historyk, etnograf, publicysta, dziennikarz,
członek Ligi Narodowej (1900–1912).
382 Władysław Szydłowski (1859–?), dr praw, urzędnik Prokuratorii Skarbu we Lwowie,
sekretarz Rady Nadzorczej Kasy Kredytowej, działacz tsl.
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plenarnym posiedzeniu programowy referat: O znaczeniu oświaty
narodowej. Ku naszemu zdumieniu wnioski nasze po ostrej dyskusji z śp. Wilhelmem Feldmanem uzyskały w imiennym głosowaniu
większość 2/3 głosów. Było to pierwsze zwycięstwo naszego punktu widzenia w sprawie ruskiej na terenie krakowskim, a zarazem
pierwsze policzenie naszych sił w tsl, w którym niespodziewanie
ujrzeliśmy się bez żadnej agitacji z naszej strony w tak znacznej
większości i w większości tej utrzymywaliśmy się odtąd przez lat
28. Wnioski same okazały się zresztą niebawem zbyteczne, bo
dzięki wybuchłym w tym samym roku strajkom rolnym ruskim
i w ogóle dzięki przypływowi energii narodowej społeczeństwa
polskiego w Galicji wschodniej od jesieni tegoż roku rozpoczął
się olbrzymi przyrost nowych kół i czytelń i w ogóle wzrost całej
działalności tsl w Małopolsce Wschodniej, trwający bez przerwy
aż do wybuchu wojny światowej.
W r. 1902 założyliśmy we Lwowie Szkołę Nauk Politycznych383, która również od pierwszej chwili znalazła się pod przeważającymi wpływami naszego obozu i przez szereg lat następnych
we wszystkich programach swoich wykładów uwzględniała bardzo
silnie pierwiastki trójdzielnicowe, dając stale wykłady statystyki
ludnościowej oraz geografii fizycznej i gospodarczej całej Polski,
polityki ekonomicznej ogólnopolskiej i ustroju państwowego
wszystkich trzech mocarstw zaborczych.
W r. 1902 również powstała we Lwowie formalnie grupa ln.
Na jesieni 1902 Wróblewski i Leszczyński proponowali mi wstąpienie do niej, od czego znowu ze względów formalistycznych
się uchyliłem. O ile mi wiadomo, pierwszym komisarzem grupy
lwowskiej był Gabriel Sokolnicki, który jednak niebawem później
383 Szkoła Nauk Politycznych – konstytuujące zebranie odbyło się 22 iii 1902, propagowała tematykę ekonomiczną, administracyjną i polityczną na ziemiach polskich;
przewodniczący: Władysław Ochenkowski, zastępcy: Władysław Studnicki i Ludwik
Przysiecki.

172

złożył komisarstwo, jak się zdaje już wówczas krytycznie patrząc
na politykę ln. Następnym komisarzem przez szereg lat był Edmund Moszyński, a po nim, o ile się nie mylę, Józef Hłasko.
W r. 1903 policzyliśmy zwycięsko nasze siły na wiecu narodowym we Lwowie384, udaremniając w komisji organizacyjnej
wiecu wniosek ludowców (śp. Szczepana Mikołajskiego385) o wytworzeniu skomplikowanej organizacji ponadpartyjnej, która
byłaby mogła skrępować zupełnie naszą politykę ogólnopolską,
podporządkowując ją większości dzielnicowych stronnictw galicyjskich. W poufnych naradach w tej sprawie przed wiecem
poznałem po raz pierwszy Romana Dmowskiego. Na wiecu najwybitniejsze referaty znalazły się w rękach naszych ludzi, jak np.
referat Dmowskiego O wychowaniu narodowym, Głąbińskiego
O ludności polskiej w Galicji Wschodniej (podstawowa na długie
lata praca statystyczna) i Wróblewskiego O stosunkach narodowościowych na Śląsku Cieszyńskim.
Z końcem r. 1903 i początkiem r. 1904 władze Ligi przystąpiły do zorganizowania w Galicji jawnego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. W dniu 6 stycznia 1904 r. odbyło się w tej
sprawie pierwsze zebranie przygotowawcze w mieszkaniu prof.
Głąbińskiego, w którym prócz niego wzięli udział: śp. Jan Popławski, śp. Ernest Adam, śp. Leonard Tarnawski i ja, a nadto także
dr Tadeusz Dwernicki386 i śp. Michał Grek387, którzy w dalszych
zebraniach nie brali już udziału i do stronnictwa nie przystąpili.
Zebranie uchwaliło zwołać na dzień 17 stycznia 1904 r. do hotelu
George’a zjazd organizacyjny, na którym zebrało się około 60 ludzi.
384 i Wiec Narodowy odbył się we Lwowie w d. 31 v–1 vi 1903 z udziałem 800 uczestników.
385 Szczepan Mikołajski (1861–1929), dr med., pracował we Lwowie, działacz psl, członek red. „Kuriera Lwowskiego”.
386 Tadeusz Dwernicki (1868–1946), dr praw, adwokat we Lwowie, związany
z demokratami, w 1918 obrońca legionistów podczas procesu w Marmarosz Sziget.
387 Michał Grek (1863–1929), dr praw, adwokat, publicysta, związany z psl, poseł do
Rady Państwa i na Sejm Krajowy.
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Zjazd uchwalił zaproponowane przez Popławskiego zasady programu i wybrał komisję programowo-organizacyjną celem przygotowania szczegółowego programu i zorganizowania stronnictwa.
Komisja ta wybrała mnie swoim referentem i w szeregu posiedzeń
przedyskutowała i z pewnymi zmianami przyjęła opracowany
przeze mnie projekt programu.
Na niektóre zebrania tej komisji przyjeżdżał również z Krakowa Dmowski i po jednym z tych zebrań zwrócił się do mnie
z ponowną propozycją wstąpienia do Ligi. Pamiętam każde słowo
tej rozmowy. Propozycję przyjąłem i jesienią 1904 r. uczestniczyłem stale w zebraniach grupy lwowskiej Ligi. Komisarzem grupy
był wówczas Edmund Moszyński, a członkami śp. Jan [Ludwik]
Popławski, Zygmunt Wasilewski, Józef Hłasko, Piotr Panek, śp. Leonard Tarnawski, Jan Gwalbert Pawlikowski, śp. Ernest Adam,
śp. Jan Leszczyński, śp. Marcin Ernst388 (rzadko obecny), śp. Jan
Kasprowicz389, Gabriel Sokolnicki, śp. Tadeusz Moszyński, Antoni
Sadzewicz, śp. Stanisław Biega, śp. inż. Kazimierz Bronikowski,
Adam Szelągowski, Stanisław Kośmiński (zwany „biskupem”),
śp. Ignacy Domagalski390 i jego żona śp. Karolina391, która jednak
podobnie jak Felicja Popławska nie brała nigdy udziału w posiedzeniach grupy.
Od r. 1906 należał do grupy również Jan Rozwadowski, adw[okat] dr Władysław Michejda, obecnie burmistrz Cieszyna,
oraz Stanisław Grabski, później należał krótko prof. Stanisław
388 Marcin Ernst (1869–1930), astronom, prof. UL (od 1907), przyjęty do Ligi Narodowej
w 1900, uczestnik prac nad utworzeniem sdn, współpracownik „Słowa Polskiego”.
389 Jan Kasprowicz (1860–1926), poeta, literaturoznawca, prof. UL (od 1909), członek
korespondent pau, redaktor, członek Ligi Narodowej (od 1900).
390 Ignacy Domagalski (1879–1931), finansista, redaktor, publicysta, członek Ligi Narodowej (od 1897), Polskiego Zjednoczenia Narodowego na Śląsku Cieszyńskim,
Rady Naczelnej zln (od 1919); kierownik oddziału pko w Warszawie (od 1923).
391 Karolina ze Smoleńców Domagalska (1864–1953), zasiadała w dyrekcji Towarzystwa
Wydawniczego we Lwowie, przewodnicząca Koła Pań w Cieszynie, należała do
„Zetu” i Ligi Narodowej.
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Zakrzewski, a na krótko przed wojną wszedł w skład grupy dr Jan
Pieracki. Od r. 1911 należał również do grupy śp. Leonard Stahl392.
W czasie swego pobytu we Lwowie w r. 1902/3 i następnie
przez kilka ostatnich miesięcy życia w r. 1906 brał również udział
w posiedzeniach grupy lwowskiej śp. Kazimierz Wróblewski. W tym
samym mniej więcej czasie ze mną weszli w skład grupy lwowskiej również starsi zetowcy lwowscy: Adam Skałkowski, Kazimierz Jarecki, Antoni Plutyński, Edward Dubanowicz, Stanisław
Stroński, Stefan Dąbrowski, Stanisław Kasznica, Stanisław Szczepanowski (junior), Bolesław Bator, później także przez krótki czas
pobytu we Lwowie w latach 1905 i 1906 Antoni Ponikowski. Na jego
wniosek również przyjęta została do grupy Jadwiga Kubalówna393,
moja obecna żona, ale również jak inne kobiety nie brała udziału
w żadnych posiedzeniach. Po zorganizowaniu grupy poselskiej nd
w Radzie Państwa w r. 1907 weszli w następnych latach kolejno
w skład L[igi Narodowej] posłowie: Aleksander Skarbek i Józef
Ptaś394. Z prowincji wschodniogalicyjskiej należeli do L[igi] Emil
Schmidt z Tarnopola i Stanisław Gruszecki395 z Kołomyi, a później,
o ile mi się zdaje, Jan Zamorski, skład Komitetu Krajowego i Komitetu Centralnego był dla nas oczywiście tajny, wyczuwaliśmy
392 Leonard Andrzej Stahl (1866–1929), dr praw, adwokat we Lwowie, radny miejski
i wiceprezydent m. Lwowa (od 1911), prezes komitetu miejskiego oraz członek
Komitetu Głównego i Komitetu Wykonawczego sdn, w 1911 przyjęty do Ligi
Narodowej, prezes Wydziału Wykonawczego Komisji Rządzącej (1919), zastępca
Komisarza Generalnego Rządu (do iii 1919); działacz zln i sn.
393 Jadwiga z Kubalów Próchnicka (zm. 1942), nauczycielka, należała do „Zetu” i Ligi
Narodowej (od 1906), wiceprzewodnicząca Związku Okręgowego tsl we Lwowie.
394 Józef Ptaś (1864–1942), dr praw, sędzia, poseł do Rady Państwa (1907–1918),
wiceprezes Koła Polskiego we Wiedniu (1911), członek Ligi Narodowej (od 1907),
Komitetu Głównego i Komitetu Wykonawczego sdn, wiceprzewodniczący Polskiej
Komisji Likwidacyjnej, naczelnik Wydziału Sprawiedliwości Komisji Rządzącej
(1919).
395 Stanisław Gruszecki (1863–?), urzędnik skarbowy od 1896, sekretarz skarbu
w Kołomyi, działacz tsl (członek Zarządu Głównego), prezes zarządu pow.
tkr, Pokuckiej Kasy Włościańskiej, wiceprezes Polskiej Organizacji Narodowej
w Kołomyi i Peczeniżynie, członek Ligi Narodowej, Komitetu Głównego sdn i Rady
Naczelnej zln (od 1919).
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jednak, że członkami Komitetu Krajowego byli prawdopodobnie
Popławski, Adam, Pawlikowski i Tarnawski.
Głąbiński aż do r. 1916 odmawiał wstąpienia do L[igi Narodowej], uważając za niewłaściwe, aby jawne stronnictwo polityczne
podlegało równocześnie kierownictwu władz tajnych i jawnych.
Dopiero w czasie wojny po reaktywowaniu grupy w r. 1916 zgodził
się wejść w jej skład ze względu na ówczesną konieczność pracy
konspiracyjnej w zaborze austriackim.
Na posiedzeniach grupy omawiało się przeważnie sprawy
polityki stronnictwa, zwłaszcza w dwóch innych dzielnicach. Pamiętam w szczególności, że na pierwszym posiedzeniu jesienią
1904 r., na którym byłem obecny, Popławski referował nam o pobycie Dmowskiego w Japonii i o jego spotkaniu w Tokio z przedstawicielem pps, którego nazwiska nam jednak nie wymienił396.
Poufność w tej sprawie była tak ściśle przestrzegana, że gdy po
listopadowej manifestacji na placu Grzybowskim w r. 1904 397
pojawiła się w „Słowie Polskim” lekka aluzja do stosunków pps
z Japonią, Dmowski czynił o to redakcji ostre wyrzuty. Pamiętam,
że w tej redakcji Popławski bardzo silnie podkreślił, iż Dmowski
nie przyjął w żadnej formie ofiarowanej mu przez rząd japoński
gościny i pokrycia kosztów pobytu, aby w niczym nie uzależniać
polityki polskiej od japońskiej.
Pamiętam dalej, że na jednym z pierwszych posiedzeń odbyła się ożywiona dyskusja nad tzw. deklaracją zbiorową przeciw
absolutyzmowi rosyjskiemu, na której obok wszystkich stronnictw konstytucyjnych rosyjskich i fińskich była również podpisana polska Liga Narodowa. Krytykowaliśmy w szczególności to,
że w deklaracji tej, podkreślającej m.in. postulat przywrócenia
konstytucji fińskiej, nie było żadnych postulatów co do Polski;
396 Podczas pobytu w Tokio Roman Dmowski spotkał się 11 i 14 vii 1904 z Józefem
Piłsudskim.
397 Demonstracja odbyła się 13 xi 1904.
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wyjaśnił nam jednak Popławski, że wszelkie podkreślenie w tej
deklaracji postulatów polskich byłoby tylko pomniejszeniem
naszego programu niepodległości i zjednoczenia ziem polskich,
gdyż równorzędnie z postulatem fińskim mógłby być podniesionym chyba tylko postulat przywrócenia konstytucji Królestwa Kongresowego. O ile mi wiadomo, deklarację tę imieniem
Ligi mieli podpisać Dmowski i Balicki, referował nam zaś o niej
Popławski po przyjeździe z Krakowa, prawdopodobnie z posiedzenia K[omitetu] K[rajowego] albo K[omitetu] C[entralnego].
Poza posiedzeniami grupy L[igi Narodowej] cały rok 1904
i 1905 wypełniła dalsza organizacja stronnictwa w kraju, która
wreszcie w grudniu 1905 r. doprowadziła do wielkiego zjazdu organizacyjnego. Zjazd ten po trzydniowych posiedzeniach, z których
jedno trwało blisko 20 godzin, zatwierdził ostatecznie program
i zasady organizacji stronnictwa i wybrał Komitet Główny398.
Pomiędzy grupą starszych członków L[igi] i Stronnictwa
a grupą młodszych zetowców, skupiającą się początkowo około
„Teki”, istniały od początku pewne różnice zdań, które znajdowały
swój wyraz w „Tece” w artykułach A. Sępa (Plutyńskiego) i B. Sępa
(Batora), o patriotyzmie i nacjonalizmie. Młodzi dowodzili, że
stronnictwo nie powinno mieć programu nacjonalistycznego, lecz
program państwowy polski, który uważa Polaków za gospodarzy
tego kraju tak, jakby Państwo Polskie już istniało i wysnuwa stąd
dla siebie prawa i obowiązki wobec całej ludności tego państwa.
Na wytworzenie się tych poglądów oddziaływał w dużej mierze
Szymon Askenazy, który w tej grupie miał kilku swoich uczniów,
a ponadto wywierał duży wpływ także i na innych członków tej
grupy. W praktycznej polityce ta różnica teoretyczna poglądów
nie dawała się jednak odczuwać, natomiast przychodziło już wówczas niekiedy do różnic zdań w innych sprawach. Tak np. w r. 1903
398 ii zjazd sdn odbył się 8–9 xii 1905 we Lwowie.
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młodzież lwowska postanowiła ogłosić list otwarty do Akademii
Umiejętności przeciw jej udziałowi w zjeździe historyków słowiańskich w Petersburgu. Dmowski podejrzewał w tym wpływ
Askenazego i jego niechęci do Akademii Umiejętności i starał się
młodzież od tego odwieść, kierując się nie tyle względami ogólnej
polityki naszego obozu, która wówczas w naszym obozie była silnie
antyrosyjska, ile raczej względami na powagę najwyższej polskiej
instytucji naukowej. Młodzież nie usłuchała jednak perswazji i list
został ogłoszony w „Tece”399.
Z końcem r. 1905 Dmowski zawiesił wydawnictwo „Przeglądu Wszechpolskiego” w Krakowie i przeniósł się do Warszawy:
niebawem zaś, w październiku czy listopadzie 1906 r., wyjechał
za nim i Popławski, którego już później nie widziałem. Przed
samym jego wyjazdem wszedł w skład redakcji „Słowa Polskiego” Edward Dubanowicz po powrocie ze studiów zagranicznych
i grupa byłych zetowców w Lidze spodziewała się, że Dubanowicz
zajmie miejsce Popławskiego jako redaktor polityczny „Słowa”.
Niebawem jednak w początkach r. 1907 wszedł w skład redakcji
także Stanisław Grabski i siłą faktu zajął od razu miejsce redaktora
politycznego. Dubanowicz, czując się skazanym w redakcji na rolę
nieodpowiadającą jego zdolnościom, ustąpił w czerwcu czy lipcu
1907 r. z redakcji, a sprawa jego ustąpienia wywołała dyskusję
także na grupie L[igi Narodowej]. Bezpośrednim powodem jego
ustąpienia z redakcji był spór z Wasilewskim o artykuł redakcji
z powodu obsadzenia katedry po śp. Tadeuszu Wojciechowskim400.
Redakcja wyszła z założenia, że katedrę średniowiecznej historii polskiej po Wojciechowskim otrzyma Stanisław Zakrzewski,
a dla Askenazego utworzono równocześnie nową katedrę historii
399 [S. Stroński,] Głos młodzieży w sprawie propagandy zmierzającej do ściągnięcia
uczonych polskich na zjazd historyków i filozofów słowiańskich w Petersburgu,
„Teka” 1904, nr 1.
400 Tadeusz Wojciechowski (1838–1919), historyk, prof. i rektor ul, prezes Towarzystwa
Historycznego we Lwowie, członek Akademii Umiejętności.
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najnowszej polskiej. Stosownie do tego umieściła na pierwszym
miejscu obszerniejszy artykuł o Zakrzewskim, następnie krótszy
o Askenazym. Przeciw temu zademonstrował ostro Dubanowicz
imieniem własnym i swojej grupy.
Nadmieniam przy tej sposobności, że Zakrzewski był wówczas członkiem stronnictwa [sdn] i niebawem później członkiem
L[igi Narodowej], a w roku 1908 wydawał pod egidą stronnictwa
miesięcznik polityczno-naukowy „Ateneum Polskie”401; młodzi
nie ufali jednak w trwałość jego przynależności do nas i mieli
słuszność, gdyż wystąpił z początkiem r. 1912402.
Równocześnie także szersza polityka galicyjska i warszawska
zaczęła dawać nowe powody do zamącenia stosunków między
starszymi a młodszymi. Po pierwszych wyborach do austriackiej Rady Państwa, odbytych w czerwcu 1907 r., Demokracja
Narodowa weszła do Koła Polskiego w bardzo silnej grupie403,
co od razu wywołało ze strony konserwatystów tendencję do
zgrupowania przeciw niej wszystkich innych stronnictw w Kole
Polskim wiedeńskim. Dla zapobieżenia temu zgrupowaniu
grupa nd w Kole, głównie pod wpływem [Rogera de] Battaglii404 i [Ludomiła] Germana405, weszła na jesieni 1907 r. w porozumienie z Polską Demokracją celem stworzenia tzw. Unii
401 „Ateneum Polskie. Miesięcznik poświęcony sprawom kultury” pod red. Stanisława
Zakrzewskiego, wydawany od i 1908 r.
402 S. Zakrzewski wystąpił z Ligi Narodowej w iv 1912 z powodów oportunistycznych
(zabiegał o poparcie władz w staraniach o profesurę zwyczajną, którą uzyskał
11 iv 1913).
403 Uzyskała 16 mandatów, następnie liczyła 21 posłów po wyborach uzupełniających
i przyłączeniu się sympatyków.
404 Roger Józef de Battaglia (1873–1950), baron, przemysłowiec, ekonomista, poseł
do Rady Państwa (1906–1911) i na Sejm Krajowy (1908–1912), członek Komitetu
Głównego sdn (1907–1910), wystąpił ze stronnictwa w vii 1910, odtąd zwalczając
Narodową Demokrację.
405 Ludomił German (1851–1920), dr filozofii, filolog, nauczyciel, krajowy inspektor
szkolny, poseł do Rady Państwa (1907–1918) i na Sejm Krajowy (1912–1914), wiceprezes sdn (1907–1910); po wystąpieniu ze stronnictwa w vii 1910 założył Związek
Demokratyczny.
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Demokratycznej406, która następnie, mając liczną większość
w Kole Polskim, zażądała w listopadzie 1907 ustąpienia dotychczasowego prezesa konserwatysty, Dawida Abrahamowicza407
i wyboru na jego miejsce prezesem Koła Głąbińskiego. Wybór ten
przyszedł do skutku, ale równocześnie przyspieszył wstąpienie do
Koła Polskiego ludowców, wskutek czego zabrakło w Kole stałej
większości, na której nowy prezes mógłby się oprzeć. Grupa młodych w L[idze Narodowej] była raczej zwolenniczką ściślejszego
sojuszu z konserwatystami podolskimi i była bardzo przeciwna
Unii Demokratycznej i w ogóle obejmowania w tych warunkach
przez Głąbińskiego prezesury Koła Polskiego. Na tym tle wybuchły już w listopadzie 1907 r. ostre tarcia, które zaostrzyły się jeszcze
bardziej po rozwiązaniu Sejmu galicyjskiego, dokonanym w grudniu 1907 r., i rozpisaniu nowych wyborów na marzec 1908 r.408.
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe już od paru lat nawoływało do reformy wyborczej sejmowej, zwracając uwagę na to, że
stara ordynacja wyborcza sejmowa, opierająca w kurii mniejszej
własności podział okręgów wyborczych na istniejących powiatach politycznych, daje Rusinom większość w czterdziestu kilku
powiatach i umożliwia im zdobycie czterdziestu kilku mandatów
przy równoczesnym wykluczeniu wszelkiej reprezentacji ludu
polskiego z tych powiatów, o ile Polacy nie zdobędą pewnej liczby
mandatów presją rządową i przekupstwem. Zaradzić temu mogła
tylko rozumna ordynacja wyborcza, wprowadzając albo wybory
proporcjonalne lub reprezentację mniejszości, albo kataster narodowy, albo wreszcie wykrojenie specjalnych okręgów o większości polskiej. Nawoływania te pozostały bez skutku i wybory na
406 Unia Demokratyczna utworzona w x 1907 w wyniku porozumienia sdn i Polskiego
Stronnictwa Demokratycznego; deklarację polityczną Unii z 8 xi podpisało 29
posłów (na 54 członków Koła Polskiego).
407 Dawid Abrahamowicz (1849–1926), ziemianin, konserwatysta, poseł na Sejm Krajowy
(1867–1914) i do Rady Państwa (1875–1918), prezes Koła Polskiego, minister Galicji.
408 Faktycznie wybory odbyły się w poszczególnych kuriach 25 ii, 2, 3 i 6 iii 1908.
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marzec 1908 r. rozpisane zostały na podstawie starej ordynacji
wyborczej, wobec czego stało się jasne, że także i dawne metody
wyborcze w kurii mniejszej własności będą musiały być stosowane. Nie chcąc do tego czynnie przykładać ręki, Stronnictwo
Demokratyczno-Narodowe w dniu 15 stycznia 1908 r. wystosowało do Polskiej Rady Narodowej409 we Lwowie na ręce jej prezesa
śp. Tadeusza Cieńskiego410 pismo z oświadczeniem, że uważa za
stosowne na czas wyborów wstrzymać się od udziału w posiedzeniach Rady Narodowej mających zatwierdzić kandydatury
poselskie i swoich kandydatów w okręgach mniejszej własności
wschodniogalicyjskiej nie zgłasza, pozostaje jednak członkiem
Rady Narodowej i popierać będzie jej kandydatów. Wywołało to ze
strony młodych członków grupy L[igi Narodowej] gorące protesty
i niektórzy z nich już wówczas wystąpili ze stronnictwa, pozostając jedynie w grupie L[igi Narodowej], niektórzy zaś uczynili
to dopiero rok później. Wytworzył się przez to po raz pierwszy
stan niepożądany i z natury rzeczy przejściowy, polegający na
tym, że znaczniejsza liczba członków grupy L[igi Narodowej]
przestała należeć do stronnictwa, co wywołało wewnątrz grupy
spory polityczne.
Na drugą połowę r. 1907 przypadło również rozwiązanie drugiej Dumy rosyjskiej i narzucenie nowej ordynacji wyborczej, która przedstawicielstwo Królestwa w Dumie zredukowała z 36 na
14, w tym tylko 12 Polaków. Dmowski atakowany przez ugodowców za to, że swoją niezależną polityką w drugiej Dumie zanadto
silnie dawał uczuć Moskalom rolę języczka u wagi odgrywaną
409 Rada Narodowa we Lwowie utworzona na podstawie decyzji Polskiego Koła
Sejmowego z 30 xii 1906, ukonstytuowana w iii 1907.
410 Tadeusz Celestyn Cieński (1856–1925), ziemianin, konserwatysta wschodniogalicyjski, poseł na Sejm Krajowy (1901–1914), prezes Centralnego Komitetu Wyborczego
(1904–1905), Rady Narodowej (1907–1908, 1910–1914) i Organizacji Jedności Narodowej (1910), członek prezydium Związku Głównego Organizacji Narodowych
Wschodniej Małopolski, następnie senator rp (1922–1925).
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przez Koło Polskie i przez to ściągnął na Królestwo klęskę redukcji mandatów. Zwrócił się podobno wówczas do własnego obozu
i do grup z nim sprzymierzonych z zapytaniem, czy nastrój psychiczny społeczeństwa wytrzyma dalsze klęski, jeśli Koło w trzeciej Dumie prowadzić będzie dalej taką samą jak dotąd politykę.
Otrzymał podobno odpowiedź niezachęcającą. Ponadto zawarte
w połowie r. 1907 porozumienie angielsko-rosyjskie co do Persji nie pozwalało nam już odtąd liczyć jak dotychczas w polityce
międzynarodowej na antagonizm angielsko-rosyjski, lecz wobec
wytwarzającego się potrójnego porozumienia wysuwało dla polityki polskiej naczelne pytanie: czy z Niemcami, czy przeciwko
Niemcom. Wreszcie także zmiana ordynacji wyborczej do Dumy
sprawiała, że Duma ta w porównaniu z obiema poprzednimi przestawała być rzeczywistym parlamentem, a stawała się jedynie
doradczym ciałem administracyjnym, w którym nie było miejsca
na wielką politykę zasadniczej opozycji. Te wszystkie przyczyny
skłoniły Dmowskiego w trzeciej Dumie do zainaugurowania nieco odmiennej niż dotychczas polityki, która jednak w młodszych
szeregach stronnictwa i Ligi [Narodowej] wywołała głosy krytyki.
Niebawem wytworzył się bliższy kontakt między niezadowolonymi członkami grupy lwowskiej i grupy warszawskiej, zwłaszcza
że ci ostatni tak samo rekrutowali się przeważnie z byłych braci
zetowych. Rozłam dojrzał jednak we Lwowie już w r. 1908, podczas
gdy w Warszawie ostateczna secesja [Stanisława] Bukowieckiego,
[Antoniego] Ponikowskiego, [Józefa] Siemieńskiego i [Gustawa]
Simona nastąpiła dopiero w styczniu r. 1911.
Na styczeń 1908 r. zwołano Radę Główną L[igi Narodowej] do
Warszawy. Niezadowoleni członkowie grupy lwowskiej interweniowali przez [Stanisława] Kasznicę u Balickiego, aby również ich
przedstawicieli powołano na Radę Główną. Żądaniu temu Komitet
Centralny uczynił zadość. Pierwotny jednak termin zebrania został w ostatniej chwili odroczony o dwa tygodnie, o czym Balicki

182

telegrafował [Ernestowi] Adamowi z dodatkiem: „zawiadomić
także Kasznicę”. Telegram ten posłał Adam Wasilewskiemu z dopiskiem: „Bądźcie łaskawi zawiadomić naszych ludzi”. Wasilewski
zrozumiał to w ten sposób, że ma zawiadomić tylko naszych ludzi
w ściślejszym znaczeniu i że Kasznicę i jego ludzi zawiadomił już
Adam. Wskutek tego nieporozumienia delegaci młodych pojechali na darmo do Warszawy na wcześniejszy termin, co wywołało
w ich grupie chwilowo wielki żal do Wasilewskiego. Później byli
jednak także i na odroczonym zebraniu, a w szczególności był
spomiędzy nich [Stanisław] Stroński i [Bolesław] Bator. Z naszej
strony był na tym zebraniu [Jan] Rozwadowski, który mi po przyjeździe opowiadał, że Stroński wraz ze swymi towarzyszami na
tym zebraniu zwrócił się do śp. dr. Zbigniewa Paderewskiego
z prośbą o pozwolenie młodym ze strony Komitetu Centralnego
na wydawanie we Lwowie osobnego tygodnika czy też dwutygodnika. Na to Paderewski odpowiedział: „O panowie, jeżeli wy już
chcecie osobne pismo zakładać, to lepiej od razu wystąpcie z Ligi”.
Prawdopodobnie też ta odpowiedź była przyczyną, że do wydawnictwa tego pisma, tj. dwutygodnika „Rzeczpospolita”, przystąpili
we Lwowie dopiero od 1 stycznia 1909.
Na razie przez rok 1908, czy też tylko pierwszą jego połowę,
trwały jeszcze pertraktacje z niezadowolonymi o warunki ich
dalszego pozostania w Lidze. Pertraktacje te z naszego ramienia
prowadził [Józef ] Hłasko. Żądali, aby im pozwolono utworzyć we
Lwowie drugą osobną grupę z osobnym komisarzem. Początkowo
istniała u nas skłonność do zgodzenia się na te żądania, a nawet
chwilowo padło moje nazwisko jako kandydata na komisarza tej
drugiej grupy, ponieważ mój stosunek osobisty do nich był lepszy
niż innych. Wiadomość ta doszła do nich i w toku pertraktacji
zapytali Hłaskę, czy to prawda. Hłasko, niemający jeszcze za sobą
żadnej uchwały, dał im tylko odpowiedź ogólnikową, że rzeczywiście kc nie narzuci im komisarza niemiłego. Na tej podstawie
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spisali i przedłożyli nam protokół, w którym kategorycznie sformułowali swoje warunku i nieobowiązujące oświadczenia Hłaski
w toku rozmów podali w formie uzyskanych już stanowczych
przyrzeczeń („Zebrani przyjmują do wiadomości, że komisarzem
ich grupy będzie p. Próchnicki”). Ten sposób stawiania sprawy
zniechęcił nas tak, że postanowiliśmy zaniechać dalszych pertraktacji i uznać tworzenie drugiej grupy za niepożądane dla spoistości organizacji. Zawiadomieni o tym, wystąpili w ciągu r. 1908
z Ligi, a powrócili do niej dopiero w czasie wojny. O ile mi wiadomo, mieli utworzyć później osobną organizację poufną pod nazwą
Związku Byłych Braci (BB), co żartobliwie nazywaliśmy „beniaminkami Balickiego”. Zdaje mi się, że do tego związku weszli
także później i secesjoniści warszawscy, a pośrednikiem między
lwowskimi a warszawskimi był Stefan Surzycki, który w swojej
osobie łączył obie kwalifikacje, bo był równie bliski duchowo i politycznie „Frondzie” lwowskiej, jak i „Secesji” warszawskiej. We
Lwowie wydawali od r. 1909 do 1914 dwutygodnik „Rzeczpospolita”411 i nazywali się urzędowo grupą „Rzeczypospolitej”, a później,
o ile sobie przypominam, utworzyli pod przewodnictwem śp.
Tadeusza Cieńskiego stronnictwo Jedności Narodowej412.
W stosunku do Narodowej Demokracji zajmowali stanowisko
bardzo ostrej krytyki przez lata 1909 i 1910, tj. przez cały okres
prezesury Głąbińskiego w Kole Polskim, ale równocześnie atakowali bardzo ostro namiestnika [Michała] Bobrzyńskiego za
jego politykę ruską i dlatego złagodzili nieco swój ton krytyczny
wobec Narodowej Demokracji w r. 1911 i 1912, kiedy Bobrzyński
rozpoczął ostre zwalczanie Narodowej Demokracji. Dodać należy, że opozycyjny stosunek tej grupy względem Bobrzyńskiego
411
412
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„Rzeczpospolita. Dwutygodnik Polityczny" ukazywała się we Lwowie w l. 1909–1914.
Wydawcami pisma byli Adam Skałkowski i Stanisław Stroński, funkcję redaktorów
odpowiedzialnych pełnili Józef Browiński i Mieczysław Skałkowski.
Organizacja Jedności Narodowej utworzona w 1910 pod prezesurą T. Cieńskiego,
łączyła konserwatystów wschodniogalicyjskich i secesjonistów z lwowskiej endecji.

ujawnił się już w latach 1908 i 1909. Natomiast Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe przeszło do wyraźnej opozycji przeciw
Bobrzyńskiemu dopiero na wiosnę r. 1910, zarówno wskutek jego
polityki w sprawach ruskich, jak też wskutek jego stanowiska
wobec Głąbińskiego jako prezesa koła.
W lecie r. 1909 redakcja „Rzeczypospolitej” wydała drukiem i rozesłała list otwarty do wszystkich lwowskich członków
stronnictwa przeciw zawartemu wówczas sojuszowi z śp. ks.
Stojałowskim413, który jednak, jak się później okazało, zapewnił
nam w spadku politycznym po nim najwierniejszą i najbardziej
narodowo uświadomioną część ludu wiejskiego we Wschodniej Galicji414.
W styczniu czy lutym 1909 r. odbyło się znów zebranie Rady
Głównej [Ligi Narodowej] w Krakowie, na którym byłem obecny wraz z Janem Rozwadowskim. Przewodniczył zebraniu Józef Świeżyński. Dmowskiego nie było na zebraniu. Bukowiecki
i inni krytykowali ostro, ale rzeczowo, politykę Koła Polskiego
w Dumie. Bronił jej bardzo lojalnie Świeżyński, jako członek
Koła, natomiast śp. [Jan] Harusewicz zajmował stanowisko pośrednie, nie wypowiadając się wyraźnie ani za polityką Koła, ani
przeciw niej, lecz starając się skierować dyskusję na tory ogólniejsze. O ile sobie przypominam, główną osią dyskusji była
kwestia, czy należało w trzeciej Dumie iść z październikowcami, czy też z kadetami. Przypominam sobie również, że na tym
zjeździe słyszałem o jakimś zebraniu okręgowym stronnictwa
w Warszawie sprzed kilku dni, na którym również miała zapaść
uchwała żądająca zmiany polityki Koła. Zdaje mi się, że na tym
zjeździe był także Stefan Surzycki, a o ile mnie pamięć nie myli,
413
414

Grono wydawców „Rzeczpospolitej”, Związek Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego z ks. Stojałowskim, Lwów vi 1909.
Porozumienie zawarte pomiędzy sdn i Stronnictwem Chrześcijańsko-Ludowym
doprowadziło do powstania 18 v 1909 Związku Narodowo-Ludowego; kierownictwo objął Józef Ptaś. Wpływy schl rozciągały się na zachodnią Galicję.
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również Stefan Dziewulski, czego jednak nie jestem pewien. Zebranie odbyło się w Sali Rady Powiatowej w Krakowie. Tydzień
czy w dwa tygodnie po zebraniu dowiedzieliśmy się, że Dmowski
złożył prezesurę Koła i mandat poselski415. Przypisywaliśmy to
powyższym uchwałom, ale wyjaśniono nam później tę rezygnację w inny sposób, mianowicie po prostu jego wstrętem do atmosfery panującej w Dumie i poczuciem, że dalej tej atmosfery
nie wytrzyma.
W lipcu 1910 r. odbyliśmy małe zebranie trójdzielnicowe w czasie obchodu grunwaldzkiego w Krakowie416, w mieszkaniu prywatnym, nie pamiętam czyim ([Stanisława] Rowińskiego?417). Na
zebraniu byli m.in. Dmowski i [Wojciech] Korfanty, który wkrótce
potem opuścił szeregi stronnictwa i L[igi Narodowej]. Przypominam sobie, że na tym zebraniu Dmowski krytykował bardzo ostro
cały program krakowskiego obchodu grunwaldzkiego, ułożony
umyślnie w ten sposób, aby nie było żadnego wspólnego zebrania,
ani bankietu, na którym by mogły nastąpić enuncjacje polityczne
o stanowisku narodu polskiego wobec Niemiec. Przypominam
sobie również, że mówił z goryczą o [Alfonsie] Parczewskim
i [Janie] Harusewiczu, i o stanowisku, jakie zajmowali w Kole
Polskim wobec jego polityki jako prezesa.
Jesienią 1910 r. mieliśmy nowy zjazd Rady Głównej [Ligi Narodowej] we Lwowie w mieszkaniu dr. Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Na zjeździe nie było Dmowskiego, był natomiast Balicki
i Bukowiecki; z innych obecnych przypominam sobie Stefana
Natansona. Przypominam sobie ogólnie, że wraz z Bukowieckim
zajmowałem krytyczne stanowisko wobec polityki K[omitetu]
Centralnego; żadnych jednak szczegółów nie pamiętam. Zdaje
415
416
417
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Dmowski złożył mandat poselski 8 ii 1909.
Uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie
15 vii 1910.
Faktycznie u dr. Stanisława Rowińskiego.

mi się, że musiała być jakaś dyskusja o ewentualnych orientacjach politycznych na wypadek wojny, bo przypominam sobie
odosobniony zresztą głos jednego z uczestników, który wypowiedział się, że na wypadek zwycięstwa mocarstw centralnych
najkorzystniejszym dla nas byłoby przyłączenie całej Polski do
Niemiec i zapewnienie nam przez to trybuny parlamentarnej
w Berlinie, w uporządkowanych stosunkach prawnych.
Przypominam sobie także, że w pewnej chwili dyskusji któryś z przedstawicieli Królestwa (zdaje mi się, że Balicki, ale nie
jestem pewny) apelował do nas o złagodzenie nieco ostrza naszej
walki ze stańczykami, gdyż to utrudnia naszym ludziom w Królestwie konsolidację społeczeństwa przy naszym programie, a w
szczególności stosunek do realistów. Pamiętam wreszcie, że na
tym zjeździe przy wyborze członków kc dowiedziałem się od
kogoś w prywatnej rozmowie, że Dmowski prosił specjalnie o to,
ażeby nie wybierać Bukowieckiego, gdyż mimo serdecznej przyjaźni, jaka ich łączy, obecność Bukowieckiego w kc powoduje
nieskończenie długie dyskusje polityczne.
W r. 1911 nastąpiło przerwanie strajku szkolnego w Królestwie przez Dmowskiego. Bezpośrednim tego powodem był pogrzeb [Bolesława] Prusa418 w Warszawie, na którym młodzież
z prywatnych szkół polskich w ostry sposób wystąpiła przeciw
młodzieży z państwowych szkół rosyjskich. Dmowski stanął wówczas na stanowisku, że strajk szkolny spełnił już swoje zadanie,
gruntując prywatne szkolnictwo polskie i doprowadzając je do
tych rozmiarów, na jakie pozwalała zamożność społeczeństwa, ale
dalsze trwanie strajku już szkolnictwa prywatnego nie powiększy,
a natomiast będzie tylko kopaniem przepaści pomiędzy młodzieżą zamożną, która może sobie pozwolić na szkoły prywatne lub
uniwersytety zagraniczne, a młodzieżą ubogą, skazaną bez swojej
418

Bolesław Prus zmarł 19 v 1912, pogrzeb na cmentarzu Powązkowskim odbył się
22 v tegoż roku.
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winy na szkolnictwo państwowe. Uważał zresztą za obłudę, jeśli
się pozwala młodzieży wyjeżdżać na studia wyższe w głąb Rosji,
a nie pozwala się jej studiować w Królestwie. Hasło przerwania
strajku szkolnego przyspieszyło secesję z L[igi]. Byłem wówczas
w lipcu 1911 w Warszawie i na życzenie [Antoniego] Ponikowskiego odbyłem konferencję z nim oraz z [Józefem] Siemieńskim
i [Gustawem] Simonem, którzy pragnęli przeze mnie poinformować Lwów o swoim stanowisku; na bieg spraw jednak oczywiście
w żadnym kierunku wpłynąć nie mogłem.
W tym miejscu muszę zrobić małą dygresję, aby dać świadectwo prawdzie, dziś już mało komu znanej. Zarówno przed wojną, jak i w ostatnich latach rozmaici secesjoniści naszego obozu
powoływali się chętnie na autorytet śp. Popławskiego, twierdząc,
że po jego śmierci sprzeniewierzyliśmy się jego kierunkowi. Na
podstawie kilkuletniej z nim znajomości mogę zadać kłam tym
twierdzeniom. Trudno oczywiście robić przypuszczenia, jakie
stanowisko byłby zajmował w rozmaitych pomniejszych sprawach polityki polskiej, gdyby żył. Stwierdzić należy, że miał zawsze silną orientację antyniemiecką i bez dzielnicy pruskiej nie
wyobrażał sobie silnej Polski. „Głupia Polska bez Poznania” – te
słowa naszych przodków cytował w jednym z artykułów wstępnych w „Przeglądzie Wszechpolskim”. Bronił zawsze [Aleksandra]
Wielopolskiego i jego polityki. Na wspomnianym wyżej zjeździe
organizacyjnym stronnictwa [sdn] w grudniu 1905, kiedy pod
koniec owego prawie dwudziestogodzinnego zebrania została
nas już tylko garstka, oświadczył nam wyraźnie, że strajk szkolny
w Królestwie uważa za głupi, a jakkolwiek zakrzyczany wówczas
przez nas nie podtrzymał swojego stanowiska i do końca życia
nie zwalczał strajku, to jednak niewątpliwie gorącym jego zwolennikiem nie był. Zmienił też w ostatnich latach swój sąd o ks.
Stojałowskim, jakkolwiek w latach 1899 do 1901 zwalczał go bardzo ostro. Śp. Stanisław Biega opowiadał mi o jednej z ostatnich
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swoich rozmów z nim w r. 1906, w której Popławski ostrzegał, aby
zbyt ostro nie zwalczać ks. Stojałowskiego, bo będziemy kiedyś
musieli z nim robić sojusz.
W r. 1912, jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny bałkańskiej, byłem na zjeździe Rady Głównej w Krakowie, na którym był
m.in. Dmowski, Balicki, Hipolit Wąsowicz419, [Teofil] Waligórski,
[Wacław] Łapiński i inni. Z obrad zjazdu nie przypominam sobie
jednak żadnych szczegółów.
Na jesieni 1912 r. po wybuchu wojny bałkańskiej zarysowała
się już jaskrawo różnica orientacji austriackiej i przeciwniemieckiej. Pamiętam z tego czasu obszerniejsze zebranie międzypartyjne w ratuszu u śp. [Tadeusza] Rutowskiego, gdzie byli obecni
prawie wyłącznie zwolennicy orientacji antyrosyjskiej. Zdaje
mi się, że był tam także [Władysław] Sikorski420, ale nie zabierał
głosu. W dyskusji Tadeusz Smarzewski421, nie oświadczając się
wyraźnie po żadnej stronie, przepowiadał jednak, że z chwilą
wybuchu wojny cała Galicja pójdzie za Austrią. Ja zaryzykowałem
twierdzenie, że w chwili, gdy galicyjskie formacje wojskowe niepodległościowe pójdą do Królestwa walczyć przeciwko Rosji, nie
należy wykluczać tego, że w walce z Niemcami lud polski Królestwa wystąpi zbrojnie przeciwko Niemcom. Rzucili się na to
gwałtownie śp. [Tadeusz] Rutkowski, śp. [Józef ] Hudec422 (poseł
pps z miasta Lwowa) i śp. Witold Lewicki423; ci dwaj ostatni zawołali: „Nadzwyczajne! Nadzwyczajne!”.
419

Hipolit Dunin-Wąsowicz (1874–1943), ziemianin, prezes Towarzystwa Rolniczego
Ziemi Dobrzyńskiej, wiceprezes Towarzystwa Rolniczego i Centralnego
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego; członek Ligi Narodowej (od 1904).
420 Władysław Sikorski (1881–1943), inż., gen., polityk, działacz niepodległościowy,
premier.
421 Tadeusz Smarzewski (1857–1938), inż., publicysta, właściciel dóbr Kobyla pow.
Dobrowody.
422 Józef Hudec (1863–1915), drukarz, działacz Polskiej Partii Socjal–Demokratycznej
Galicji i Śląska, poseł do Rady Państwa (1907–1915).
423 Witold Franciszek Lewicki (1859–1931), dr praw, ekonomista, redaktor, publicysta,
poseł do Rady Państwa (1890–1900), dyr. Banku Zaliczkowego we Lwowie.
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Przypominam sobie również w tym samym czasie na jednym
z zebrań dyskusyjnych, urządzanych przez [Stanisława] Kasznicę w lokalu Klubu Angielskiego przy ul. Czarnieckiego 4, jakąś
dyskusję o sytuacji międzynarodowej, z referatem dr. Stefana
Iszkowskiego424. Pamiętam, że w tej dyskusji zabierałem głos, dowodząc, że cała polityka budowy kolei strategicznych od szeregu
lat w Galicji Wschodniej wskazuje na to, iż zamiarem Austrii jest
iść raczej na okupację Wołynia, Podola i Ukrainy, a natomiast
zajęcie Królestwa pozostawić Niemcom. Przypominam sobie,
że polemizował ze mną Władysław Studnicki425, argumentując,
że zamiary okupacji strategicznej w czasie wojny nie dowodzą
jeszcze planów aneksji po wojnie i że w oparciu o mocarstwa
centralne można w tej wojnie zdobyć niepodległość Polski. Mimo
wszystko jasnej i jednolitej orientacji politycznej na wypadek
wojny w naszej grupie nie mieliśmy. Pamiętam, że kiedy zebraliśmy się w redakcji „Słowa Polskiego” po wybuchu pierwszej
wojny bałkańskiej i po pierwszych zwycięstwach Serbii, Bułgarii
i Grecji nad Turkami, [Jan] Rozwadowski proponował wysłanie telegramu gratulacyjnego, ja jednak sprzeciwiałem się temu,
przyznając się otwarcie do sympatii tureckich. Rozwadowski nie
przeczył, że jako ludzie prywatni Turcy są większymi od Greków
i Jugosłowian dżentelmenami, ale jako politycy są okrutnikami i barbarzyńcami. A zresztą zdaniem jego jest ogromna różnica wartości charakteru narodowego pomiędzy Serbami a Bułgarami na korzyść tych ostatnich. Pamiętam również, że w tym
czasie spotkałem przypadkowo mego przyjaciela, a sympatyka
naszego obozu śp. Konstantego Wojciechowskiego426, który wy424 Stefan Iszkowski (1880–?), dr praw, komisarz pow. Namiestnictwa we Lwowie.
425 Władysław Gizbert-Studnicki (1866–1953), publicysta, redaktor, związany początkowo
z socjalistami, endecją, ludowcami, następnie lewicą niepodległościową;
germanofil.
426 Konstanty Wojciechowski (1872–1924), historyk literatury, nauczyciel gimnazjalny,
prof. historii literatury polskiej ul (od 1916), członek Akademii Umiejętności.
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raził wobec mnie zapatrywanie, że na wypadek wojny nasz obóz
powinien wystąpić z hasłem zjednoczenia całej Polski choćby
pod berłem rosyjskim. Pamiętam, że pogląd ten uderzył mnie
wówczas jako zupełnie nowy i odosobniony nawet w naszym
własnym obozie.
Skrępowane względami na cenzurę austriacką „Słowo Polskie”
nie mogło również jasno i pozytywnie sformułować całkowitej
naszej orientacji i programu na wypadek wojny. Mimo to jednak była w jego stanowisku w r. 1912/13 znaczna różnica w porównaniu ze stanowiskiem, jakie musiało zajmować w r. 1908/9
w czasie przesilenia aneksyjnego bośniackiego, kiedy prezesura
Głąbińskiego w Kole Polskim zmuszała jeszcze nasz organ do
zajmowania pozytywnego stanowiska państwowego austriackiego. Obecnie w czasie wojny bałkańskiej już tych skrupułów nie
miało i zajęło wobec orientacji, szerzonej już podówczas przez
przedstawicieli tajnej Komisji Tymczasowej Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych, stanowisko wyraźnie krytyczne, które jednak także i w naszym obozie wywołało zaraz w początkach wojny niezadowolenie i zarzuty niejasności i czysto
negatywnego charakteru.
Czujność policji austriackiej w stosunku do nas była już wtedy
obudzona. Przypominam sobie, że kiedy jesienią 1912 r. z inicjatywy
grupy „Rzeczypospolitej” ([Organizacji] Jedności Narodowej)
zwołany został przez śp. Tadeusza Cieńskiego do Pieniak trójdzielnicowy zjazd polityków polskich427, na który spodziewano
się także przybycia Dmowskiego, wówczas dyrektor lwowskiej
policji [Józef ] Reinländer428 odwiedził dr. Jana Gwalberta Pawlikowskiego i oznajmił mu, że słyszał pogłoskę, jakoby Dmowski
miał u niego mieszkać, przychodzi więc go ostrzec, że musiałby
427 Poufny zjazd polityków polskich orientacji antyniemieckiej w Pieniakach k. Brodów
(majątek Tadeusza Cieńskiego) odbył się w d. 15–19 ix 1912.
428 Józef Reinländer (1871–1941), dr praw, radca rządowy, dyr. policji we Lwowie.
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Dmowskiego aresztować. Wiedząc o tym, nie urządzaliśmy już
zjazdu Rady Głównej w kraju, lecz w r. 1913 w Berlinie429, a w r. 1914
w Wiedniu430.
Przypominam sobie również z tych czasów (od 1912 do
1914 r.), że z powodu wykrycia sprawy szpiegowskiej pułkownika
austriackiego sztabu generalnego Polaka [Alfreda] Redla431 „Słowo
Polskie” zamieściło artykuł zawierający jakąś aluzję do stosunków
naszego tzw. obozu niepodległościowego ze sztabem austriackim
i do możliwych przy tym prowokacji. Z powodu tego Władysław
Studnicki odgrażał się przed jednym z moich przyjaciół, że obije
[Zygmunta] Wasilewskiego, co wywołało między nim a wspomnianym moim przyjacielem sprawę honorową, załagodzoną przez
sekundantów. Pamiętam wreszcie, że w zimie 1913/14 w czasie
ostatniej sesji nowo wybranego i niebawem rozwiązanego Sejmu Krajowego we Lwowie odbyło się tajne posiedzenie pełnego
Koła Sejmowego z udziałem posłów polskich do Rady Państwa,
na którym toczyła się obszerna dyskusja nad sytuacją międzynarodową, a poseł Hipolit Śliwiński432, czy też śp. Aleksander
Lisiewicz433, zaprezentował podobno Kołu na tym posiedzeniu
desygnowanego „naczelnego wodza wojsk polskich” na wypadek wojny. O tej sprawie „Słowo Polskie” zamieściło wówczas
obszerny artykuł wstępny.
Na Radzie Głównej w Berlinie ani w Wiedniu nie byłem, przypominam sobie jednak, że Piotr Panek, który był na Radzie Głów429 4–7 ii 1913.
430 19–22 iv 1914.
431 Alfred Redl (1864–1913), ur. we Lwowie, oficer austr. kontrwywiadu, szpiegował na
rzecz Rosji; po wykryciu popełnił samobójstwo.
432 Hipolit Śliwiński (1866–1932), architekt, prezes Polskiego Stronnictwa Postępowego,
poseł do Rady Państwa (1911–1918), członek Komisji Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych.
433 Aleksander Lisiewicz (1859–1916), dr praw, adwokat we Lwowie, współzałożyciel
Polskiego Stronnictwa Postępowego, poseł do Rady Państwa (1911–1918) i na Sejm
Krajowy (1913–1914).
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nej w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1914 r., opowiadał mi później
o stanowisku zajętym na tym zebraniu przez Dmowskiego. Dmowski zapowiedział wówczas wyraźnie, że wojna wybuchnie jeszcze
w tym samym roku i że w naszym interesie leży, aby nie tylko
skończyła się zwycięstwem ententy, ale nadto ażeby trwała długo,
gdyż w razie krótkiego trwania nie przyniesie żadnej korzyści
sprawie polskiej bez względu na to, która strona zwycięży. Również Stanisław Grabski miał już wówczas informacje od jednego
z polskich jenerałów armii austriackiej, że mocarstwa centralne przygotowują przeciw entencie tzw. wojnę zapobiegawczą
(präventivkrieg), którą rozpoczną wczesną jesienią, gdyż wtedy
drogi rosyjskie są najsuchsze i najlepsze dla wkraczających wojsk.
W styczniu 1913 r. odbył się we Lwowie obchód 50. rocznicy
powstania styczniowego, w którym wzięliśmy udział zgodnie
z innymi stronnictwami polskimi. Mieliśmy wprawdzie z Warszawy instrukcje, aby obchodu tego nadmiernie nie rozdymać i nie
nadawać mu charakteru manifestacji wojennej, ale w programie
obchodu lwowskiego nie widzieliśmy niczego, co by tym instrukcjom się sprzeciwiało. Główny referat na Akademii w ratuszu,
wygłoszony przez sędziwego Józefa Kajetana Janowskiego434,
członka Rządu Narodowego, imponujący siłą i płynnością wygłoszenia nie tylko nie obejmował żadnych aluzji wojennych na
chwilę bieżącą, ale przeciwnie, zawierał przyjęty hucznymi oklaskami ustęp, w którym były wyraźne słowa sympatii pod adresem
nazwy „wszechpolaków” i wyrażenie zdziwienia, że ktokolwiek
może w tej nazwie widzieć coś złego.
Na terenie wewnętrznej polityki galicyjskiej dużym dla nas
zadośćuczynieniem była w początkach r. 1913 dymisja namiestnika
[Michała] Bobrzyńskiego435 spowodowana enuncjacją biskupów
434 Józef Kajetan Janowski (1832–1914), architekt, sekretarz stanu Rządu Narodowego
w powstaniu styczniowym.
435 Bobrzyński podał się do dymisji 17 iv 1913.
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polskich przeciw zbyt korzystnemu dla Rusinów projektowi sejmowej ordynacji wyborczej. Nowy namiestnik [Witold] Korytowski436 złagodził ostrze walki przeciw nam, ale mimo to traktował
nas w dalszym ciągu jako stronnictwo opozycyjne w stosunku do
rządu, co niewątpliwie wiązało się pośrednio z kwestiami międzynarodowej polityki austriackiej, która już wówczas nie miała do
nas zaufania. Nie ustał również zainaugurowany od paru lat przez
Bobrzyńskiego, także niewątpliwie pod wpływem Wiednia, kurs
ostrego zwalczania Starorusinów. Pierwszym zadaniem nowego
namiestnika było przeprowadzenie nowych wyborów do Sejmu
Krajowego, gdyż dotychczasowy sejm wybrany w r. 1908 pod rządami namiestnika [Andrzeja hr.] Potockiego437 i zawierający dzięki wyborom przez niego przeprowadzonym prawie równą ilość
Starorusinów, jak Ukraińców, był przez tych ostatnich od paru
lat udaremniany przez głośną obstrukcję i okazał się niezdolny do
uchwalenia reformy wyborczej. Nowe wybory438, odbyte już bez
popierania przez rząd Starorusinów przeciw Ukraińcom, zapewniły tym ostatnim znaczny przyrost mandatów. Nasze stronnictwo
wyszło bez strat, ale we Lwowie przeprowadziło tylko Głąbińskiego i Adama, gdyż trzeci nasz kandydat Stanisław Grabski upadł
w wyborze ściślejszym przeciw śp. Aleksandrowi Lisiewiczowi,
popartemu zgodnie pod hasłem walki z nami przez wszystkie inne
stronnictwa polskie oraz przez [Ernesta] Breitera i masowo przez
Żydów. W tej kampanii wyborczej używano przeciw nam również
jawnie argumentów oskarżających nas o politykę filorosyjską, a na
jednym z wieców przedwyborczych, urządzonych w szkole Mickie-

436 Witold Korytowski (1850–1923), hr., prawnik, ekonomista, minister skarbu 1906–1908,
poseł do Rady Państwa (1907–1913) i na Sejm Krajowy (1908–1913), namiestnik
Galicji (1913–1915).
437 Andrzej Potocki (1861–1908), hr., ziemianin, konserwatysta, namiestnik Galicji
(1902–1908).
438 Przeprowadzone 30 vi, 3, 4 i 8 vii 1913.
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wicza przez bł[ogosławionego] p. [Natana] Loewensteina439, czy
też bł. p. Tobiasza Askenazego440, pełnili podobno częściowo straż
umundurowani strzelcy. W ciągu r. 1913/14 nowy sejm uchwalił
reformę wyborczą i został z wiosną rozwiązany, a nowe wybory
rozpisano na początek lipca 1914. Grabski przepowiedział jednak
wówczas od razu, że wyborów wcale nie będzie, gdyż z powodu
bliskiej wojny zostaną odwołane i tak się też rzeczywiście stało.
Z życia grupy lwowskiej [Ligi Narodowej] w ostatnim roku
przed wojną pamiętam tylko to, że w tym czasie przyjęliśmy do
niej śp. dr. Tadeusza Pawlikowskiego441, koncepistę Prokuratorii
Skarbu, b[yłego] zetowca krakowskiego, który jednak niebawem
później, bo w dniu wyjścia Moskali ze Lwowa 22 czerwca 1915
zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku. Po wybuchu wojny
przypominam sobie tylko jedno posiedzenie, nawet nie pełnej
grupy L[igi Narodowej], odbyte 27 lub 28 sierpnia bezpośrednio
przed wyjściem Legionu Wschodniego442 ze Lwowa, w mieszkaniu [Zygmunta] Wasilewskiego. Pamiętam, że na tym zebraniu
na wniosek Grabskiego ustalono, że [Aleksander hr.] Skarbek
ma wyjechać z Legionem Wschodnim i dążyć do jego rozwiązania, względnie zlikwidowania, gdyż już wówczas nie było między nami różnicy zdań co do akcji nkn 443 i Legionów. Pamiętam,
439 Natan Loewenstein (1859–1929), dr praw, adwokat, poseł na Sejm Krajowy (1891–
1914) i do Rady Państwa (od 1895).
440 Tobiasz Askenazy (1863–1920), dr praw, adwokat we Lwowie, działacz Polskiego
Stronnictwa Postępowego.
441 Tadeusz Ludwik Pawlikowski (1885–1915), dr praw, pracownik Prokuratorii Skarbu
we Lwowie, od 1913 członek Ligi Narodowej i sdn.
442 Legion Wschodni, utworzony we Lwowie w viii 1914, skupiał członków Drużyn
Bartoszowych, Stałych Drużyn Sokolich i część Polskich Drużyn Strzeleckich, pozostający pod politycznym kierownictwem endecji; rozwiązany po dotarciu do
Mszany Dolnej 22 ix 1914.
443 Naczelny Komitet Narodowy – organ władzy powołany 16 viii 1914 w Krakowie, skupiał przedstawicieli wszystkich opcji politycznych; dzielił się na Sekcję Zachodnią
(Kraków) i Sekcję Wschodnią (Lwów), reprezentował orientację na Austro-Węgry;
we ix–x z nkn wystąpili endecy i konserwatyści wschodniogalicyjscy (następnie
powrócili).
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że wówczas Skarbek wyraził głośno refleksję, iż poruczamy mu
rolę bardzo ciężką i niezaszczytną, ale Grabski odpowiedział
mu argumentami o konieczności i ważności tego zadania, które
ma do spełnienia, i Skarbek bez oporu tę misję przyjął.
W czasie okupacji rosyjskiej, którą przebyłem we Lwowie,
nie odbywaliśmy posiedzeń grupy, lecz pamiętam, że dwa czy
trzy razy schodziliśmy się w mniejszym gronie, raz u [Zygmunta]
Wasilewskiego, a raz u [Jana] Pierackiego.
W październiku lub listopadzie 1915 r. powrócił do Lwowa
prof. Stefan Dąbrowski, który dotychczas pełnił funkcję lekarza w szpitalu wojskowym w Nowym Targu. Zaraz po powrocie zwrócił się do mnie i do [Ernesta] Adama o reaktywowanie
grupy lwowskiej.
Dokładnej daty nie pamiętam, mógłby ją podać tylko p. Dąbrowski lub p. Bykowski, albo p. Kasznica. Oni też byli wraz z Adamem i ze mną pierwszymi członkami reaktywowanej grupy, do
której weszli następnie kolejno śp. Albin Rayski444, dr Lucjan Szpor,
dr Jan Czekanowski, dr Bogusław Longchamps445, śp. Jan Kasprowicz, Edward Dubanowicz, śp. Stanisław Bądzyński, dr Stanisław Koźmiński, dr Marian Gubrynowicz446, dr Stanisław Głąbiński, Adam Skałkowski, Władysław Kozicki, Marceli Prószyński, później po powrocie do Lwowa w r. 1917 śp. Aleksander
Skarbek, a w r. 1918 na wiosnę śp. Leonard Stahl, dr Jan Socha
444 Albin Rayski (1845–1921), ziemianin, absolwent prawa ul, współzałożyciel Czytelni
Akademickiej we Lwowie, poseł na Sejm Krajowy (1889–1914), wiceprezes Rady
Narodowej (1907–1908), członek Rady Naczelnej Towarzystwa „Ziemia Polska”,
Rady Nadzorczej Drużyn Bartoszowych, członek Ligi Narodowej (przyjęty przed
1914), prezes Zjednoczenia Narodowego (1917–1918).
445 Bogusław Karol Longchamps de Bérier (1884–1947), dr praw, adwokat, członek Ligi
Narodowej (od 1914), współzałożyciel i autor deklaracji programowej Zjednoczenia
Narodowego (1917), szef Departamentu Tymczasowego Wydziału Samorządowego
we Lwowie (1919), działacz schn, owp i sn.
446 Marian Ludwik Gubrynowicz (1881–1957), dr praw, urzędnik Prokuratorii Skarbu,
radca skarbu, następnie adwokat we Lwowie, radny miejski, członek Ligi Narodowej, sdn i Rady Dzielnicowej zln (1920); działacz harcerstwa.
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i chwilowo także w r. 1918 dawny zetowiec dr Wawrzyniec Kubala447, który wziął udział tylko w jednym czy dwóch zebraniach.
Zdaje mi się także, chociaż na pewno tego nie pamiętam, że
czasowo byli członkami grupy Stanisław Widomski448 i Stanisław Szczepanowski. Posiedzenia grupy odbywały się z reguły
co soboty na przemian w mieszkaniu [Ludwika] Bykowskiego
przy ul. Bonifratrów L:14, [Stefana] Dąbrowskiego przy ul. Długosza L:12, [Albina] Rayskiego przy placu Akademickim, [Stanislawa] Koźmińskiego przy ul. Potockiego L:49 i moim przy
ul. Kurkowej L:29.
Przypominam sobie, że jedną z pierwszych inicjatyw grupy, a właściwie przede wszystkim Stefana Dąbrowskiego, było
uproszenie ks. Witolda Czartoryskiego449 w styczniu 1916 r., aby
wyjechał do Szwajcarii i tam odbył konferencję z naszymi ludźmi, a przede wszystkim z Dmowskim. Konferencja ta odbyła się,
o ile pamiętam, w dniu 1 lutego 1916, a uchwały jej spisał nam
następnie dosłownie z pamięci ks. Czartoryski. Przypominam
sobie, że mówił wówczas Dąbrowskiemu, iż miał w Szwajcarii
wrażenie, iż jest na posiedzeniu Ligi.
Słyszałem później, że plotki o tym zebraniu zużytkował następnie w angielskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych p. Lewis
447 Wawrzyniec Ludwik Kubala (1885–1967), dr praw, urzędnik Wydziału Krajowego
we Lwowie, należał do „Zetu” i Ligi Narodowej (od 1915), następnie dyr. departamentu w Ministerstwie Skarbu (1924–1926) i wiceprezydent Lwowa (1931–1934).
448 Stanisław Karol Widomski (1885–1968), inż., działacz gospodarczy, członek Centralizacji „Zetu” (1905–1906), prezes Czytelni Akademickiej we Lwowie (1906–1907),
zasiadał w Radzie Naczelnej i Radzie Nadzorczej Drużyn Bartoszowych, członek
sdn i Ligi Narodowej, następnie sekretarz Komitetu Ekonomicznego, dyr. departamentu w Ministerstwie Skarbu.
449 Witold Czartoryski (1864–1945), książę, ziemianin, konserwatysta wschodniogalicyjski, dziedziczny członek austr. Izby Panów, poseł na Sejm Krajowy (1908–1914),
prezes Organizacji Jedności Narodowej (1910), współpracownik Centralnej Agencji Prasowej w Lozannie, uczestnik zjazdu polityków prokoalicyjnych 7–12 ii 1916,
członek–założyciel Komitetu Narodowego Polskiego; należał do schn i sn (prezes
Dzielnicy Lwowskiej), senator rp (1922–1927).
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Namier450 (Ludwik Bernstein Namierowski z Galicji), aby oczernić
Dmowskiego przed rządem angielskim o konszachty z Austriakami. Interpelowany o źródło tej plotki miał się podobno powoływać
na p. Augusta Zaleskiego, dzisiejszego ministra spraw zagranicznych, ten zaś miał się tłumaczyć, że informacje te otrzymał od
p. Szymona Askenazego. Za ścisłość i dokładność tej informacji
oczywiście ręczyć nie mogę.
W tym samym czasie odbyły się kolejno w styczniu, lutym
i marcu 1916 r. trzy zjazdy w Krakowie, w których uczestniczyłem.
Pierwszy i trzeci były zjazdami trójdzielnicowymi i międzypartyjnymi, lutowy zaś tylko zjazdem Komitetu Głównego Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim. Pamiętam,
że w pierwszym zjeździe brali udział z Galicji m.in. Stanisław Głąbiński i Stefan Surzycki, z Królestwa śp. Stanisław Dzierzbicki451,
śp. ks. Jan Gralewski, Adam Ronikier i Wojciech Rostworowski,
a z Poznańskiego śp. Władysław Grabski452 z Kurcewa, późniejszy senator rp, i paru innych, których nie pamiętam. Na trzecim
zjeździe przypominam sobie z Warszawy Stanisława Bukowieckiego i dr. [Wacława] Męczkowskiego, a z Galicji m.in. Jakuba
Bojkę, Władysława Długosza453, śp. Franciszka Stefczyka454 i śp.
Andrzeja Średniawskiego455. Przypominam sobie także, że na lu450 Lewis Bernstein Namier (1888–1960), angielski historyk, polityk, syjonista, ekspert
w bryt. Ministerstwie Propagandy, Informacji i msz.
451 Stanisław Dzierzbicki (1854–1919), ziemianin, działacz społeczny, początkowo
związany z endecją, od 1915 w Lidze Państwowości Polskiej, członek Tymczasowej
Rady Stanu i Rady Stanu, minister rolnictwa w rządzie Rady Regencyjnej.
452 Władysław Grabski z Kurcewa (1867–1927), inż. meliorant, ziemianin, właściciel
Kurcewa w pow. jarocińskim, członek Ligi Narodowej, sdn i Naczelnej Rady
Ludowej (1918–1919), następnie poseł na Sejm (1919–1922) i senator rp (1922–1927).
453 Władysław Długosz (1864–1937), przedsiębiorca naftowy, poseł na Sejm Krajowy (1908–
–1914) i do Rady Państwa (1911–1918), minister Galicji (1911–1913), działacz psl (psl „Piast).
454 Franciszek Stefczyk (1861–1924), działacz spółdzielczy, ekonomista, inicjator spółdzielczych kas oszczędnościowo–pożyczkowych, poseł na Sejm Krajowy (1908–1912),
działacz psl „Piast”.
455 Andrzej Średniawski (1857–1931), rolnik, działacz psl i psl „Piast”, poseł na Sejm Krajowy (1895–1901) i do Rady Państwa (1907–1918).
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towym zjeździe Komitetu Głównego stronnictwa obecny był nie
wiadomo z jakiego tytułu p. Ludwik Kolankowski456, późniejszy
chwilowy Komisarz Cywilny Ziem Wschodnich, który podobno
w prywatnych rozmowach usiłował nakłonić naszych ludzi do
pertraktacji ze Stapińskim o objęcie zamkniętego wówczas przez
rząd austriacki „Przyjaciela Ludu”457, ale na posiedzeniu nie zabierał głosu.
W obradach pierwszego z owych zjazdów długo dyskutowano nad kwestią, jakie mają być postulaty narodowe polskie na
wypadek zwycięstwa mocarstw centralnych, tj. czy przyłączenie Galicji do niepodległego Królestwa i czy trializm w oparciu
o Austrię. Pamiętam, że długą dyskusję przeciął śp. Władysław
Grabski, oświadczając, że jest to dyskusja bezprzedmiotowa, bo
przyjmuje za punkt wyjścia hipotezę zwycięstwa państw centralnych, a tymczasem zwycięstwo to jest niemożliwe i wojna musi
się skończyć zwycięstwem ententy, albo, co najwyżej „kulawą
rozegraną”. Pamiętam także, że obecny na tej dyskusji śp. ks. Jan
Gralewski miał bezpośrednio po tym zjeździe jechać do Szwajcarii i prosiliśmy go, aby poglądy nasze zakomunikował tamtejszym politykom polskim. Dowiedzieliśmy się jednak później, że
w Szwajcarii miał odmówić udziału w konferencji z Dmowskim,
oświadczając, że stawia go jako zwolennika ugody polsko-rosyjskiej na równi z [Erazmem] Piltzem.
Na trzecim tj. marcowym zjeździe r. 1916 Bukowiecki wystąpił
z inicjatywą uchwalenia zbiorowej deklaracji określającej program polityczny polski, na którą mogłyby się zgodzić wszystkie
stronnictwa trójdzielnicowe. Na wniosek ten wszyscy się zgodziliśmy, ale co do treści deklaracji wynikły od razu różnice zdań.
456 Ludwik Kolankowski (1882–1956), historyk, działacz polityczny, od 1918 pracownik
msz, 19 ii–20 iv 1919 Szef Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, prof. usb, nast. umk.
457 „Przyjaciel Ludu” – założony przez Bolesława Wysłoucha, następnie kierowany
przez Jana Stapińskiego organ prasowy psl, wydawany w l. 1889–1933 (i 1946–1947).
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Ja wyraziłem zapatrywanie, że deklaracja musi obejmować oba
naczelne postulaty polityczne polskie, tj. niepodległość i zjednoczenie ziem Polski. Na to odpowiedział Bukowiecki, że deklaracja,
która by wyraźnie mówiła o zjednoczeniu, nie mogłaby liczyć na
jednomyślne przyjęcie stronnictw polskich w Królestwie, gdyż
postulat zjednoczenia jest przez te stronnictwa ciągle uważany
za możliwy do zrealizowania tylko w oparciu o Rosję, które te
stronnictwa wykluczają. Ostatecznie uchwalono, o ile sobie przypominam, jakąś deklarację kompromisową, która nie mówiła
wyraźnie o zjednoczeniu, lecz tylko o niepodległości.
Na zebraniach grupy lwowskiej głównym przedmiotem rozmów i obrad były otrzymywane z rozmaitych stron poufne informacje czy te z zagranicy, czy z innych dzielnic Polski. Z informacji
tych, drobnych komunikatów i ulotek zebrało się całe archiwum
wojenne, które oddałem gdzie należy. Ważnością i obszernością
wybił się w r. 1916 ponad wszystkie informacje znakomity referat statystyczny Stefana Dąbrowskiego o wyczerpywaniu się
materiału ludzkiego w mocarstwach centralnych. Referat ten
przepisany na maszynie przewiózł następnie na własnych plecach do Królestwa nieznany mi z nazwiska zwolennik naszego obozu458, a w Królestwie przedrukowano go w jakiejś tajnej
drukarni prowincjonalnej w kilkuset egzemplarzach jako pokaźną książkę, o której zdaje mi się „Nowa Reforma”459 napisała, że
jest to niewątpliwie praca jakiegoś oficera sztabu generalnego
francuskiego, oparta na relacjach szpiegów. Rozszerzony i uzupełniony następnie, wszedł ten referat w skład znanej książki
p. Stefana Dąbrowskiego Walka o rekruta polskiego podczas oku-

458 Tekst przewiózł w 1917 do Warszawy Włodzimierz Koskowski. Zob. dalej jego
biogram.
459 „Nowa Reforma” – organ prasowy demokratów wydawany w Krakowie w l. 1882–
1928.
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pacji460; w imię prawdy jednak należy na wieczną rzeczy pamiątkę stwierdzić, że wszystkie istotne konkluzje tej książki podał
Dąbrowski już w tym referacie z r. 1916, kiedy były proroczymi
wprost rewelacjami.
Przypominam sobie z wiosny r. 1916 również memoriał do
Koła Polskiego wiedeńskiego przeciw rekrutacji w Królestwie, na
który to memoriał Dąbrowski i śp. prof. Stefan Jentys461 zbierali
także we Lwowie w kwietniu 1916 podpisy najwybitniejszych
uczonych i literatów miasta Lwowa. Podobno śp. prezes Koła
[Polskiego] Leon Biliński462 miał rzekomo na posiedzeniu Koła
powiedzieć, że memoriał ten znalazł się w koszu.
W dniu 3 października 1916 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Polskiego Koła Sejmowego, tj. wszystkich posłów parlamentarnych i sejmowych dla omówienia sytuacji politycznej
i spodziewanego wówczas oświadczenia mocarstw centralnych
w sprawie polskiej, które niebawem w dniu 5 listopada 1916 r.
nastąpiło. Głąbiński, który na to posiedzenie z powodu podrażnienia ślepej kiszki nie mógł jechać, ułożył wówczas wspólnie
z śp. Władysławem Dębskim463 przemówienie programowe, które
następnie Dębski na tym posiedzeniu wygłosił i w którym wyraźnie i mocno podkreślił postulat przyłączenia dzielnicy pruskiej i dostępu do morza. Całą dyskusję na posiedzeniu tego
460 S. Dąbrowski, Walka o rekruta polskiego pod okupacją, wyd. Perzyński, Niklewicz
i Ska, Warszawa 1922.
461 Stefan Jentys (1860–1919), fizjolog roślin, chemik, agronom, socjolog, prof. rolnictwa,
działacz polityczny związany z endecją, po wystąpieniu z sdn jeden z liderów
Zjednoczenia Narodowego (od 1917), członek Związku Międzypartyjnego, działacz
Komitetu Biskupiego Krakowskiego.
462 Leon Biliński (1846–1923), ekonomista, prof. UL, konserwatysta, poseł do Rady
Państwa (1883–1900) i na Sejm Krajowy (1888–1913), minister Galicji i minister skarbu,
prezes Koła Polskiego w Wiedniu (1911–1912, 1915–1917), minister skarbu rp (1919).
463 Władysław Aleksander Dębski (1863–1920), prawnik, sędzia w Złoczowie, następnie
sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie; działacz tsl, tkr, Towarzystwa Narodowego
w Złoczowie i sdn; poseł do Rady Państwa (1907–1918) i na Sejm Ustawodawczy
(1919–1920).
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koła sejmowego stenografował ukradkiem śp. [Ernest] Adam,
a stenogram ten wydaliśmy następnie w drukowanej broszurze
Dwa posiedzenia (3.10 i 12.11 1916 r.), uwydatniając w zestawieniu
tych dwóch posiedzeń jaskrawe przeciwieństwo między pesymistycznym nastrojem pierwszego posiedzenia a bałwochwalczymi
dziękczynieniami na drugim posiedzeniu. Broszurę powyższą
wydaliśmy we Lwowie kosztem grupy na tajnej drukarence, którą skądś zakupił Stefan Dąbrowski. Składaniem zajął się wierny
enperowiec [Narodowa Partia Robotnicza, dalej: npr]464 lwowski,
zecer Władysław Dąbrowski, a odbieraniem i oprawą Michał
Żochowski, zdaje mi się, woźny z Instytutu Chemii Lekarskiej,
wierny wykonawca poleceń Stefana Dąbrowskiego. Na tej samej
drukarni drukował się następnie w r. 1917 i 1918 tajny miesięcznik
grupy lwowskiej „Z chwili”465, w którym najważniejsze artykuły
polityczne były wynikiem dyskusji na grupie. Komplet tego miesięcznika wręczyłem również, gdzie należy. Pismo było rozchwytywane poufnie przez naszych sympatyków. Pamiętam, że jeden
z pierwszych jego numerów wydany był uroczyście czerwonym
drukiem dla uczczenia dekretu [Raymonda] Poincarégo466 z 4 czerwca 1917 r., tworzącego Armię Polską we Francji. Po manifeście
mocarstw centralnych z 12 września 1917 r. zamieściliśmy w tym
miesięczniku obszerną krytykę manifestu, opracowaną w części
przez [Edwarda] Dubanowicza, w części przeze mnie, a podyktowaną przeze mnie Gubrynowiczowi na maszynę.
W lecie 1916 r. otrzymaliśmy bardzo cenne informacje ze
Szwajcarii od pewnego oficera służby wywiadowczej austriackiej,
który odbył konferencję z Głąbińskim, [Ernestem] Adamem i mną
464 Właściwie: Narodowy Związek Robotniczy – nzr, przekształcony w 1920 w Narodową Partię Robotniczą (npr).
465 „Z chwili” – tajne pismo wydawane przez S. Dąbrowskiego i S. Koźmińskiego we
Lwowie od vi 1917 do vii 1918; ogółem ukazało się 13 numerów.
466 Raymond Poincaré (1860–1934), franc. polityk, pięciokrotny premier, prezydent
Francji (1913–1920).
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i wręczył nam pisane na maszynie obszerniejsze memorandum,
zawierające podobno informacje Dmowskiego o stanie spraw
politycznych, a w szczególności sprawy polskiej w mocarstwach
ententy, a zwłaszcza w Anglii. Skąd ten oficer miał to memorandum, oczywiście nie wiem. Memorandum to zawierało m. in. pewne aluzje do stosunków łączących [Davida] Lloyda George’a467
z Żydami. Od nas na pewno to memorandum nie wyszło nigdzie
dalej, ale słyszałem, że podobno w Warszawie wydrukował je
p. [Aleksander] Rosset w zbliżonym do naszego obozu wydawnictwie „Z Dokumentów Chwili”, którego wyszło kilkadziesiąt
broszurek formatu szesnastki, i że podobno Żydzi warszawscy
przetłumaczyli to memorandum i posłali je Lloydowi George’owi,
aby go wrogo usposobić wobec Dmowskiego. U nas we Lwowie,
jak się zdaje, jedynym posiadaczem i to niekompletnego zbioru
tego wydawnictwa był śp. [Ernest] Adam.
Na naszą prośbę jeździł śp. [Ernest] Adam zdaje mi się
z końcem 1916 r. do Warszawy celem porozumienia się z naszymi tamtejszymi ludźmi, a w szczególności z śp. Zbigniewem Paderewskim oraz Władysławem Jabłonowskim i dr Antonim Rządem468. Ci dwaj ostatni mogliby o tej jego bytności i o rozmaitych
jego perypetiach paszportowych podczas tej podróży dać bliższe
informacje.
Radosnym dniem grupy lwowskiej było posiedzenie w kwietniu lub maju 1917 r., na którym zjawił się przybyły świeżo ze
Szwajcarii śp. Aleksander Skarbek. Z kilkugodzinnego jego
opowiadania i odpowiedzi na mnóstwo pytań, którymi go zasypywaliśmy, przekonaliśmy się o zupełnej zgodności naszych
467 David Lloyd George (1863–1945), polityk bryt., liberał, minister wojny (1906)
i premier (1906–1922).
468 Antoni Rząd (1865–1940), lekarz, działacz „Zetu”, Towarzystwa Oświaty Narodowej, Polskiej Macierzy Szkolnej, organizator kół nzr, poseł do Dumy Państwowej
(1906–1910), radny miejski Warszawy, działacz Rady Głównej Opiekuńczej, poseł
na Sejm Ustawodawczy (1919–1922).
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poglądów i przekonań z poglądami naszych ludzi za granicą. Dowiedzieliśmy się wówczas m.in. od niego, że ofiarowano mu już
znacznie wcześniej bezpieczny powrót do kraju pod warunkiem
[złożenia] deklaracji lojalności wobec Austrii i wobec nkn, ale te
warunki odrzucił; obecnie po zwołaniu Rady Państwa pozwolono
mu jako nietykalnemu posłowi wrócić bez żadnych warunków.
Mimo odrzucenia powyższych warunków odmówił jednak w listopadzie 1916 podpisu swego na proteście lozańskim469 przeciw
proklamacji z 5 listopada 1916 r., gdyż żądał, aby w tym proteście
był podkreślony postulat niepodległości Polski, na co jednak podobno śp. Piltz zgodzić się nie chciał.
W maju 1917 wzięliśmy również czynny udział w zainicjowanym przez śp. Franciszka Stefczyka zbieraniu podpisów na
adres do Sejmowego Koła Polskiego, zwołanego na dzień 28
maja 1917 r. Adres ten zaczynał się od słów: „Cały świat uznał
nasze prawo do niepodległości”, a żądał od Koła Polskiego, aby
na uroczystej deklaracji sformułowano maksymalny program
polityczny polski. Równocześnie zainicjowaliśmy też wspólnie z grupą krakowską [Ligi Narodowej] konsolidację jednakowo
z nami myślących w tej sprawie stronnictw w formie Związku
Międzypartyjnego, w skład którego obok Demokracji Narodowej
i „Piastowców” [Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, dalej:
psl „Piast”] weszła jako trzeci człon dawna grupa „Rzeczypospolitej”, pod nazwą Zjednoczenia Narodowego470.
W tym samym czasie, tj. w maju 1917 r., zajął również Głąbiński w imieniu naszego obozu publicznie stanowisko wobec projektu wyodrębnienia Galicji, który na podstawie obietnicy cesarskiej
z 5 listopada 1916 r. ogłoszonej równocześnie z proklamacją dla
Królestwa wypracował wówczas Michał Bobrzyński, będący od
469 Deklaracja datowana: Lozanna 11 xi 1916.
470 Zjednoczenie Narodowe utworzone w Królestwie w 1915, w Galicji latem 1917,
programowo nieróżniące się od sdn, reprezentowało orientację prokoalicyjną.
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paru miesięcy ministrem dla Galicji. Głąbiński w tym publicznym oświadczeniu stwierdził, że wyodrębnienie Galicji przed laty,
w czasach pokojowych, było programem naszego obozu, ale nie
może nim być obecnie w czasie wojny, gdyż tylko zjednoczenie
Galicji z niepodległym Królestwem może zaspokoić jej dążenia
polityczne, a wyodrębnienie byłoby tylko utrwaleniem podziału.
Pamiętna rezolucja Sejmowego Koła Polskiego w Krakowie
z dnia 28 maja 1917 r., proklamująca maksymalny program polityczny polski, tj. żądanie niepodległości i zjednoczenia wszystkich dzielnic z dostępem do morza, była w rzeczywistości dziełem Głąbińskiego, a tylko formalnym jej wnioskodawcą był
śp. Włodzimierz Tetmajer471, któremu Głąbiński ją oddał do
dyspozycji w uzasadnionej nadziei, że wobec niechęci partyjnej
innych stronnictw do nas wniosek Tetmajera łatwiej niż nasz
zostanie przyjęty. W pertraktacjach z dni poprzednich, poprzedzających uchwalenie tej rezolucji, Głąbiński proponował stronnictwom inną rezolucję, która merytorycznie zawierała to samo,
ale mieściła w sobie passus: „mamy nadzieję, że życzliwy nam
cesarz Austrii ujmie tę sprawę w ręce i dopomoże Polakom do zrealizowania powyższego programu”. Kiedy ten ustęp zaatakowano
w dyskusji, Głąbiński odpowiedział: „Ja przecież ten ustęp zamieściłem tylko ze względu na panów w nadziei, że z tym dodatkiem
łatwiej tę rezolucję przyjmiecie i nie będziecie się obawiać zarzutu zdrady stanu z powodu wysuniętego w tej rezolucji postulatu
zjednoczenia wszystkich trzech dzielnic i dostępu do morza”.
Najdłużej opierali się tekstowi rezolucji Tetmajera konserwatyści
krakowscy, ale ostatecznie ustąpili pod naporem ulicy, zorganizowanym przez socjalistów przy naszym współudziale.
Niebawem jednak się pokazało, że sami socjaliści mimo tej rezolucji popadli na powrót w orientację austriacką. Kiedy na jesieni
471

Włodzimierz Tetmajer (1862–1923), artysta malarz, członek Ligi Narodowej, działacz
psl i psl „Piast”, poseł do Rady Państwa (1911–1918).
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1917 r. po nowych zwycięstwach austriackich nad Włochami pod
Tolmein [Tolmino] Głąbiński miał przemawiać imieniem Koła
Polskiego przy prowizorium budżetowym, przedłożył na komisji
parlamentarnej Koła projekt swojego przemówienia, w którym
wyraźnie przytaczał rezolucję z 28 maja 1917 jako program narodu
polskiego. Wówczas sprzeciwili się temu przytoczeniu socjaliści,
[Ignacy] Daszyński i bł[ogosławiony] p. Herman Diamand472, a po
długim sporze zgodzili się na powołanie na rezolucję, ale bez
przytaczania jej dosłownego brzmienia.
W miesiącach następnych walka nasza przeciw orientacji
austriacko-niemieckiej zaostrzała się coraz bardziej. Kiedy jesienią 1917 r. Rada Przyboczna komisarza rządowego miasta Lwowa,
którym był już wówczas po powrocie z Rosji śp. [Tadeusz] Rutowski, nazwała ul. Pańską ulicą Boehma-Ermollego473, młodzież
nasza urządziła przeciw temu demonstrację, a w mieście krążył
wiersz, którego każda zwrotka kończyła się słowami: „to dał nam
Boehm-Ermolli”. Kiedy nowo mianowana Rada Regencyjna udała
się z wizytą do Berlina i tam jej przedstawiciel ks. Zdzisław Lubomirski474 wygłosił do cesarza Wilhelma przemówienie, w którym
witał w nim bojownika nowych zasad, mających zapanować nad
światem, urządziliśmy przeciw temu wiec protestacyjny w dniu
5 stycznia 1918 r. w Sali Towarzystwa Pedagogicznego, którego
rezolucję prezydium wiecu (śp. Wojciech Biechoński475) przesłało
Radzie Regencyjnej, a oprócz tego wydrukowaliśmy je w ulotce
472 Herman Diamand (1860–1931), prawnik, działacz ppsd Galicji i Śląska, poseł do
Rady Państwa (1908–1918), działacz nkn.
473 Eduard Freiherr Boehm-Ermolli (1856–1941), austr.-węg. generał, dowodził 2. armią,
która 22 vi 1915 zajęła Lwów.
474 Zdzisław Lubomirski (1865–1943), książę, ziemianin, konserwatysta, członek Rady
Regencyjnej (1917–1918), senator rp (1928–1938).
475 Wojciech Biechoński (1839–1926), ekonomista, pionier spółdzielczości, prezes
Towarzystwa Uczestników Powstania 1863 r., kierował Związkiem Organizacji
Narodowych i Klubem Narodowym we Lwowie (od 1911), działacz „Sokoła”, członek
Komitetu dla Poparcia Fundacji im. R. Dmowskiego (1920).
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znajdującej się we wspomnianym wyżej moim zbiorze. Przypominam sobie żywo to posiedzenie w mieszkaniu Stefana Dąbrowskiego przy ul. Długosza L:12, na którym omawialiśmy berlińską
podróż Rady Regencyjnej. Siedzieliśmy naokoło wielkiego stołu
w jadalni, a Kasprowicz, nie biorąc udziału w dyskusji, pochylił
się nad arkuszem papieru i coś pisał. Po chwili skończył i odczytał nam mocno niecenzuralny wiersz, zaczynający się od słów:
Niech lud się radością przenika,
Niech pychą się nadmie jak miech,
Jednego miał ongi królika,
Dziś za to ma królów aż trzech.
Wiersz ten krążył potem w licznych odbitkach.
Kiedy miesiąc później stronnictwa austrofilskie stworzyły nową organizację tzw. Zjednoczonych Kół Pracy Narodowej
i zwołały zjazd tych Kół na dzień 2 lutego 1918 r. do Lwowa do
ratusza, urządziliśmy przeciw temu masową demonstrację w rynku, która zapełniła tłumem młodzieży cały rynek. W czasie tej
demonstracji rozdawano masowo napisaną przez nas ulotkę na
papierze niebieskim, piętnującą całą obłudę polityki austriackiej
wobec Polski i wykazującą szkodliwość austriackiego rozwiązania
sprawy polskiej. Ulotka była napisana wspólnie przez Kasznicę,
Koźmińskiego i mnie. W godzinach wieczornych demonstracje młodzieży samorzutnie się powtórzyły, gdyż na wiadomość
o wspólnej kolacji uczestników zjazdu w hotelu Krakowskim
młodzież uformowała pochód, który przez ulicę Batorego i Pańską usiłował się dostać do hotelu Krakowskiego. Przeciw temu
wystąpiła policja i na rogu ul. Batorego i Pańskiej wachmistrz
Jóźków zastrzelił ucznia gimnazjalnego śp. Mariana Czerkasa476,
476 Marian Czerkas (1901–1918), uczeń v klasy filii iv gimnazjum we Lwowie, zastrzelony
2 ii 1918.
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którego pogrzeb trzy dni później stał się olbrzymią manifestacja
całego Lwowa.
Tydzień po manifestacjach z 2 lutego 1918 r. przyszły telegramy o pokoju brzeskim477 i zachwiały nawet najskrajniejszymi austrofilami. Zjednoczone Koła Pracy Narodowej uchwaliły
się rozwiązać, a całe społeczeństwo podjęło manifestacje przeciw traktatowi, w których nasz obóz przodował. Głąbiński złożył godność tajnego radcy i odesłał order, a wiadomość o tym
ogłosił tego samego dnia w ratuszu na wiecu ówczesny członek
stronnictwa, inż. Zdzisław Warchałowski478, wśród hucznych
oklasków. Generał Józef Haller479, wypowiadając posłuszeństwo
Austrii i przechodząc przez kordon pod Rokitną wraz ze swoją
brygadą, zawiadomił o tym Głąbińskiego listem pisanym naprędce ołówkiem. Dnia 18 lutego 1918 r. odbył się masowy protest
całego Lwowa przeciw traktatowi, połączony z wstrzymaniem
ruchu tramwajów i wszelkiej pracy w biurach i urzędach oraz
z olbrzymim pochodem, w którym wzięli udział wszyscy urzędnicy państwowi, i licznymi mowami przedstawicieli wszystkich
stronnictw, na podstawie zgodnego porozumienia.
W rynku przemawiali m.in. Głąbiński i dr Włodzimierz Koskowski480, podówczas członek filialnej tajnej organizacji kierowanej przez Stefana Dąbrowskiego481. Przed gmachem sejmowym
477 Pokój brzeski zawarty pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją
a bolszewicką Rosją, proklamował m.in. niepodległe państwo ukraińskie z włączoną do niego Chełmszczyzną.
478 Zdzisław Warchałowski (1874–?), inż., członek Galicyjskiej Izby Inżynierskiej we
Lwowie (sekretarz 1912–1913), należał do sdn, następnie naczelnik wydziału
w Ministerstwie Robót Publicznych (do 1932).
479 Józef Haller (1873–1960), dowódca ii Brygady Legionów, następnie ii korpusu
Polskiego na Wschodzie i Armii Polskiej we Francji, gen. wp.
480 Włodzimierz Koskowski (1893–1965), lekarz, farmakolog, prof. ujk; działacz „Zetu”,
Zjednoczenia Narodowego i Ligi Narodowej (od 1918), organizator protestu wobec
zawarcia traktatu brzeskiego, członek Akademickiego Komitetu Wykonawczego
(ix 1918).
481 Chodzi o Zjednoczenie Narodowe.
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przemawiał Skarbek, którego mowę słyszałem wówczas z bliska;
w mowie tej były wyraźnie wypowiedziane słowa, że „w dniu dzisiejszym cały naród polski wypowiada wojnę Austrii”.
W tym samym dniu 18 lutego 1918 r. w godzinach popołudniowych jawna nasza organizacja stronnictwa musiała niestety
rozstrzygnąć także sprawę naszego udziału w tymczasowej radzie
miejskiej, zamianowanej wówczas przez namiestnika [Karla]
Huyna482. Rząd austriacki od dłuższego czasu rozważał sprawę
zastąpienia dotychczasowej doradczej Rady Przybocznej Komisarza Rządu jakimś surogatem autonomicznej Rady Miejskiej.
Ostatnia legalna rada miejska została rozwiązana 30 czerwca
1915 r., a zebranie jej zwołane w lipcu 1915 dla uchwalenia rekursu zdekompletowali radni z polskiej demokracji. Legalne
reaktywowanie samorządu było możliwe tylko przez rozpisanie
nowych wyborów na podstawie starej ordynacji, czemu sprzeciwiali się jednak socjaliści i inne grupy lewicowe, a rząd również tych wyborów się obawiał, gdyż przez ministra dla Galicji
[Juliusza] Twardowskiego483 sondował we Lwowie opinię, czy
wybory mogłyby przynieść zwycięstwo Narodowej Demokracji.
Nowej ordynacji nie można było nadać, bo mógłby ją legalnie
uchwalić tylko Sejm Krajowy, którego nie było. Rząd zdecydował
się więc zamianować tymczasową radę ze 100 członków, niemającą prawa wyboru prezydium, ale poza tym powołaną przy
mianowanym komisarzu rządowym do wszystkich statutowych
czynności rady miejskiej. Do tej rady powołał przede wszystkim
żyjących i przebywających we Lwowie członków rady rozwiązanej
z r. 1915 – ale nie wszystkich, gdyż chciał w ramach stu radnych
zrobić miejsce dla socjalistów, postępowej demokracji i Rusinów oraz dla tzw. Klubu Społeczno-Narodowego dr. [Antoniego]
482 Karl Georg Huyn (1857–1938), austr. gen., ostatni namiestnik Galicji.
483 Juliusz Twardowski (1874–1945), polityk, ostatni minister Galicji (vi 1917–vii 1918),
następnie prezes Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu (od v 1919).
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Wereszczyńskiego484. Z naszych b[yłych] radnych przebywało
wówczas we Lwowie tylko jedenastu, ale rząd mianował z nich
tylko dziewięciu. W naszym własnym gronie były różnice zdań:
czy stanąć na stanowisku ściśle legalnym i nie przyjmować nominacji (Głąbiński i ja), czy dla obrony interesu narodowego przeciw
grożącym mu w mieście niebezpieczeństwom wejść w skład rady
(Ernest Adam i Romuald Kwiatkowski485). Na posiedzeniu klubu
w dniu 18 lutego 1918 r. ten drugi pogląd zwyciężył.
W austriackiej Izbie Panów486 uroczysty głos protestu przeciw traktatowi brzeskiemu podniósł arcybiskup [Józef ] Teodorowicz487, któremu za to złożyliśmy hołd w licznej deputacji i wręczyliśmy mu adres z licznymi podpisami w ozdobnej skórzanej
oprawie wykonanej przez śp. Marię z Malickich Tomaszewską
(siostrzenicę Zofii Strzałkowskiej488), u której wówczas tę oprawę
zamawiałem. Pamiętam, że brałem udział w tej deputacji i zdaje
się przemawiałem do ks. arcybiskupa.
Z końcem marca 1918 r. Głąbiński wraz z naszą grupą poselską wystąpił z Koła Polskiego w Wiedniu, oświadczając, że po traktacie brzeskim musimy głosować przeciw budżetowi, względnie
prowizorium budżetowemu. O tych wypadkach w Kole Polskim
484 Antoni Wereszczyński (1878–1948), prawnik, urzędnik Wydziału Krajowego i radny
m. Lwowa, związany z endecją, członek „ściślejszego” komitetu miejskiego sdn,
secesjonista (iv 1912); w xi 1913 współzałożyciel Związku Społeczno-Narodowego;
w xi 1918 członek Polskiego Komitetu Narodowego, od 1922 prof. nauk prawnych
Politechniki Lwowskiej.
485 Romuald Kwiatkowski (1860–1940), nauczyciel, działacz oświatowy, inspektor
szkolny we Lwowie, radny miejski, prezes Towarzystwa Nauczycieli Ludowych
M. Lwowa i Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wiceprezes „Sokoła–Macierzy”, członek lwowskiego zarządu sdn.
486 Izba Panów – izba wyższa austr. parlamentu (Rady Państwa).
487 Józef Teofil Teodorowicz (1864–1938), ks. arcybiskup wyznania ormiańskiego,
członek Izby Panów w Wiedniu, poseł–wirylista na Sejm Krajowy (1901–1914), należał
do Ligi Narodowej, współpracownik Zjednoczenia Narodowego i sc hn; poseł
i krótko senator rp (1919–1922).
488 Zofia Strzałkowska (1861–1923), nauczycielka we Lwowie, działaczka społeczna,
pisarka.
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wydaliśmy również ulotkę na papierze pomarańczowym w wiadomym zbiorze.
W tym samym czasie wydaliśmy również znowu dzięki Stefanowi Dąbrowskiemu drugą większą broszurę polityczną Cele
wojny światowej489, która zawierała najważniejsze dokumenty
międzynarodowe w sprawie polskiej, a przede wszystkim oba
orędzia [Woodrowa] Wilsona490, będące dla naszego obozu wówczas ewangelią nadziei w najcięższych chwilach.
Kiedy na deklarację mocarstw ententy z dnia 3 czerwca
1918 r., uznającą zjednoczenie i niepodległość Polski z dostępem do morza jako jeden z celów wojny, rząd [Jana Kantego]
Steczkowskiego491 w Warszawie odpowiedział znanym protestem,
urządziliśmy przeciw temu masowy wiec w sali „Sokoła Macierzy”.
Równocześnie, czy też wcześniej jeszcze, Stefan Dąbrowski
otrzymał druzgoczące dla Niemiec materiały o nieludzkich rządach ks. [Franza] Isenburga492 na Litwie. Postanowiliśmy je wydać w osobnej broszurze, czego się podjął śp. prof. Stefan Jentys,
niestety jednak rzecz się przewlekła i broszura pojawiła się dopiero w listopadzie 1918.
Już przed pokojem brzeskim, a bardziej jeszcze po nim zaczęli kolejno wracać z Rosji także i nasi ludzie, jak śp. [Leonard] Stahl,
obaj Pawlikowscy (ojciec i syn493), [Jan] Pieracki, [Jan] Socha i inni.
Otrzymywaliśmy wskutek tego coraz więcej wiadomości o Polakach w Rosji, a zwłaszcza o historii zmarnowania armii polskiej.
489 Cele wojny światowej, Lwów 1917.
490 Woodrow Thomas Wilson (1856–1924), prezydent Stanów Zjednoczonych 1912–1920.
491 Jan Kanty Steczkowski (1862–1929), ekonomista, działacz konserwatywny, dyr.
Banku Krajowego Galicji, minister skarbu i premier rządu Rady Regencyjnej (1918),
minister skarbu rp (1920–1921).
492 Franz Josef Isenburg-Birstein (1869–1939), niem. książę, od iii 1917 kierował
wojskowym zarządem na Litwie.
493 Jan Gwalbert Pawlikowski i jego syn Michał Gwalbert Pawlikowski (1887–1970),
publicysta, pisarz, wydawca, redaktor, członek sdn, Ligi Narodowej (od 1917), zln,
owp i sn.
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Na posiedzeniu grupy najwięcej takich ciekawych wiadomości
zreferował nam dzisiejszy poseł Józef Petrycki494, wówczas jeszcze noszący nazwisko Karliczek. Najwięcej jednak wiadomości
otrzymywał Stefan Dąbrowski listownie od działacza ukrywającego się pod pseudonimem Bohdana Jawnuta (Józef Bronisław
Kożuchowski495), który później po powrocie przez krótki czas
należał do nas, ale dziś zajmuje wybitne stanowisko w obozie
rządzącym.
Wskutek uwięzienia Piłsudskiego w r. 1917, a jeszcze bardziej wskutek traktatu brzeskiego nastąpiło na tutejszym gruncie
pewne zbliżenie pomiędzy nami a niektórymi ludźmi z P[olskiej]
O[organizacji] W[wojskowej] [dalej: pow]496. Manifestacje przeciw traktatowi brzeskiemu i ratowanie legionistów z brygady [Józefa] Hallera od więzienia austriackiego odbywało się w znacznej
mierze w porozumieniu i wspólnymi siłami. Również niektórzy
wysłannicy pow do Rosji mieli w tym okresie kontakt z naszymi ludźmi. W miarę zbliżania się upadku Austrii staraliśmy się
temu kontaktowi nadać jakieś stalsze formy i w tym kierunku
odbyliśmy w mieszkaniu [Ludwika] Bykowskiego w ostatnich
miesiącach Austrii z przedstawicielami pow parę konferencji,
które jednak do praktycznych wyników nie doprowadziły.
W ostatnich miesiącach przed rozpadnięciem się Austrii grupa nasza z inicjatywy Stefana Dąbrowskiego podjęła tworzenie
własnej tajnej organizacji wojskowej pod nazwą: Polskie Kadry
Wojskowe497, na której czele stanął członek grupy Czesław Mą494 Józef Petrycki (1889–1937), nauczyciel, publicysta, dziennikarz, redaktor pism
narodowych, działacz lwowskiego „Zetu”, sdn i Ligi Narodowej (od 1916), poseł
na Sejm (1922–1927, 1930–1935), członek Zarządu Głównego zln i sn.
495 Józef Bronisław Kożuchowski (1886–1968), ekonomista, działacz „Zarzewia”, członek
Polskiego Związku Wojskowego, następnie wiceminister przemysłu i handlu rp.
496 Polska Organizacja Wojskowa – tajna organizacja wojskowa istniejąca w l. 1914–1917,
komendantem głównym był Józef Piłsudski, od 1917 Edward Rydz-Śmigły.
497 Polskie Kadry Wojskowe – tajna organizacja wojskowa założona w 1918 pod komendą Czesław Mączyńskiego.
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czyński. Z chwilą okupacji ukraińskiej doszło od razu do porozumienia między polskimi kadrami wojskowymi a lwowską pow,
która nie mając na gruncie lwowskim własnego kandydata, zgodziła się od razu na dowództwo Mączyńskiego w walkach o Lwów.
Już od r. 1917 szukała nasza grupa kontaktu politycznego
z Czechami. W tym celu wysłaliśmy śp. Albina Rayskiego i Jana Kasprowicza na jubileusz Národneho Divadla do Pragi 498,
a w r. 1918 kontakt polityczny posunął się tak daleko, że Czesi
mianowali nawet swego stałego konspiracyjnego przedstawiciela
we Lwowie, którym był niejaki porucznik Karol Locher499 z Lindenheimu (von Lindenheim). W lecie czy też we wczesnej jesieni
1918 odbyliśmy również w mieszkaniu Skarbka przy ul. Dwernickiego 11 liczniejszą konferencję z przybyłymi delegatami
czeskimi, między którymi został mi w pamięci tylko jeden dr
[Přemysl] Šámal500, później o ile mi się zdaje, minister czechosłowacki. Pamiętam z tego zebrania drażliwy epizod, kiedy dr Šámal zapowiedział, że Czesi w swoim państwie będą wywłaszczali
dobra Habsburgów, a przede wszystkim arcyksięcia Fryderyka
Cieszyńskiego501; na to odezwał się Głąbiński: „No, Fryderyka to
już my będziemy wywłaszczali”, co wywołało ze strony Šámala
znaczący przebłysk oczu. W ostatnich dniach, zdaje mi się 25 października 1918 r., odbyliśmy w mieszkaniu Stefana Dąbrowskiego
w paru ludzi konferencję ze śp. dr. Pawłem Kuczerą502, ówczesnym
profesorem bakteriologii we Lwowie, który jako Czech życzliwy
Polsce zażądał tej konferencji dla osiągnięcia z nami jakiegoś porozumienia w sprawie Śląska Cieszyńskiego, ale wyraźnie nam
498 Uroczystości w Pradze odbyły się 13–17 v 1918.
499 Karel Locher (1893–1959), czechosłowacki dyplomata, konsul przy pkl w Krakowie.
500 Přemysl Šámal (1867–1941), prawnik, polityk czechosłowacki, szef kancelarii prezydenta republiki.
501 Fryderyk Maria Albrecht Karol (1856–1936), ostatni ks. cieszyński, głównodowodzący armii austro-węg. (1914–1916).
502 Paweł Ludwik Kuczera [Kučera] (1872–1928), bakteriolog, kierował Zakładem
Higieny ul–ujk (1906–1919).
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oświadczył, że Czesi uważają otrzymanie w całości kolei koszycko-bogumińskiej za konieczność narodową i gospodarczą. Osobiście rozumiał, że Polacy na to zgodzić się nie mogą, ale chciał
koniecznie w imię wyższych wspólnych celów doprowadzić do
jakiegoś porozumienia. Oczywiście konferencja w tych warunkach nie doprowadziła do żadnych rezultatów.
Parę dni później, w dniu 30 października rano dowiedzieliśmy się z telegramów, że władze austriackie oddały administrację
Śląska Cieszyńskiego Polskiej Radzie Narodowej503. Radość nasza
z tego powodu była niestety bardzo krótkotrwała, gdyż dzień
później to samo zrobiono przeciwko nam we Lwowie.
Ogólny ferment umysłów wywołany rosnącym przeczuciem
bliskiego rozpadu Austrii skierował do nas rozmaitych ludzi, którzy czując, że coś trzeba robić dla przygotowania się do tej chwili,
szukali z nami kontaktu. Przypominam sobie, że w ten sposób
zwrócił się do mnie w początkach r. 1918 profesor krakowskiego Studium Rolniczego [Kazimierz] Rogoyski504, skierowany do
mnie przez naszych ludzi krakowskich, który miał wówczas sposobność kilkakrotnych dłuższych rozmów poufnych z cesarzem
Karolem505 i pragnął się z kimś podzielić tragicznym wrażeniem
tych rozmów.
Parę miesięcy później odwiedził mnie adwokat lwowski dr Witold Chołodecki506, wówczas oficer austriacki, który korzystając
z chwilowego pobytu na urlopie we Lwowie przed powrotem na
front, pragnął się z kimś podzielić wiadomościami o nastroju
panującym wśród Polaków w wojsku i wytwarzającym atmosferę
503 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego – reprezentacja ludności polskiej utworzona w Cieszynie 19 x 1918 z inicjatywy Józefa Kiedronia; istniała do 28 vii 1920.
504 Kazimierz Rogoyski (1870–1941), ziemianin, prof. i kierownik katedry uprawy roli
i roślin uj, nast. prof. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
505 Karol i Habsburg (1887–1922), cesarz Austrii i król Węgier 1916–1918.
506 Witold Zbigniew Chołodecki Białynia (1876 – zm. po 1939), dr praw, adwokat we
Lwowie.
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odpowiednią do zorganizowania wśród nich jakiejś konspiracji
antyaustriackiej. Obie te rozmowy praktycznych rezultatów nie
miały i wspominam o nich nie w tym celu, aby powyższe nazwiska
były gdziekolwiek w druku wymieniane, lecz jedynie dla naświetlenia ówczesnego ogólnego nastroju.
Poza polityką konspiracyjną staraliśmy się możliwie podtrzymać w jawnym życiu publicznym normalne funkcjonowanie instytucji będących pod naszym wpływem i w miarę możności używać
tych instytucji jako platformy niezależnej myśli polskiej. Odnosi
się to w szczególności do Towarzystwa Szkoły Ludowej, którego
25-letni jubileusz w r. 1916 obchodziliśmy uroczyście. Ogłosiłem
wtedy w ówczesnym „Kurierze Lwowskim”, pozostającym pod
redakcją Bolesława Wysłoucha, w kwietniu 1916 r. cztery artykuły Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Szkoły Ludowej, które
wyszły następnie w osobnej broszurze507. Sam walny zjazd jubileuszowy we Lwowie połączony był wspólną wieczornicą, na której
przemówienia i śpiewy uwydatniały silnie nastrój antyaustriacki.
Na tradycyjnych akademiach trzeciomajowych w ratuszu
przemawiali stale nasi prelegenci, a to w r. 1916 Ernest Adam,
a w r. 1917 prof. Władysław Konopczyński, który wygłosił odczyt
Bar i Maj z racji 150 rocznicy konfederacji barskiej, wreszcie
w r. 1918 Jan Kasprowicz, którego odczyt przeciwstawiający idealne cele ludzkości doraźnym materialnym celom wojennym
w bardzo przejrzystych aluzjach wskazywał na idealne cele wojny światowej i wywołał entuzjastyczne oklaski, a następnie był
drukowany w całości w „Kurierze Lwowskim”.
Brak własnej jawnej prasy dawał się nam bardzo w robocie
politycznej odczuwać. Wprawdzie ogólna atmosfera polityczna
w kraju w r. 1916 stopniowo wytworzyła wówczas pewne zbliżenie
507 Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Szkoły Ludowej (3 maja 1891 – 3 maja 1916),
napisał dr Zdzisław Próchnicki, nakładem tsl, Lwów 1916.
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między nami a ówczesnym „Kurierem Lwowskim”, jednak bardzo rzadko z tego korzystaliśmy dla umieszczenia tam naszych
własnych artykułów. Poza wspomnianym wyżej moim artykułem
o tsl i odczytem Kasprowicza przypominam sobie, że kiedy po
śmierci Zygmunta Balickiego krakowski „Naprzód”508 w brzydki
sposób rzucił się na jego pamięć, napisałem wówczas przeciw
temu artykuł, który mi Wysłouch najchętniej zamieścił. W podobny sposób skorzystała także nasza grupa krakowska z „Głosu
Narodowego”509. Poza tym kto z nas mógł, prenumerował „Kurier
Poznański”510 o wiele mniej krępowany cenzurą niż pisma galicyjskie i korzystający także z prasy państw neutralnych, w szczególności genewskiej, i z niego czerpaliśmy prawdziwe informacje i otuchę na przyszłość. Pragnęliśmy jednak mieć prócz tego
własny jawny organ miejscowy.
W r. 1918 zaczął Marceli Prószyński511 wydawać we Lwowie
jawny „Tygodnik Narodowy”512, którego jednak wyszło zaledwie
10 numerów, gdyż był w niesłychany sposób kreślony przez cenzurę, a w końcu Dyrekcja policji zabroniła dalszego wydawnictwa.
Z inicjatywy Stefana Dąbrowskiego podjęliśmy wreszcie kroki
celem odzyskania „Słowa Polskiego”, którego kamienica i drukarnia po zawieszeniu pisma z dniem 22 czerwca 1915 r. zostały
rekwizycyjnie zajęte przez drugą armię austriacką, a ta w sposób
zupełnie bezceremonialny i bezprawny wydzierżawiła je spółce
żydowskiej z adwokatem dr. Izraelem Waldmanem513, audytorem
508 „Naprzód” – pismo socjalistyczne (ppsd, pps) wydawane w Krakowie w l. 1892–1948.
509 „Głos Narodu” – zbliżony do chadecji dziennik wydawany w Krakowie w l. 1893–1939.
510 „Kurier Poznański” – dziennik informacyjno-polityczny wydawany w Poznaniu
w l. 1872–1939, od 1906 w rękach endecji.
511 Marceli Wilhelm Prószyński (1881–1956), dr filozofii, filolog, nauczyciel gimnazjalny,
redaktor, publicysta, członek sdn, Ligi Narodowej (od 1914), wiceprezes Związku
Głównego Organizacji Narodowych Wschodniej Małopolski (od 1920), radny
miejski Lwowa, poseł na Sejm (1922–1927).
512 „Tygodnik Narodowy” ukazywał się od 1 i 1918 pod red. M. Prószyńskiego.
513 Izrael Waldmann (1881–1940), dr praw, adwokat, publicysta, syjonista, współpracował z władzami ukraińskimi.
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wojskowym, na czele na wydawnictwo pisma: „Neue Lemberger
Zeitung”. W miarę złagodzenia kursu i postępującego rozprzężenia zorientowaliśmy się, że można już podjąć przedwstępne kroki
celem odebrania budynku i drukarni. W tym celu pozostali we
Lwowie po wyjeździe [Zygmunta] Wasilewskiego i śmierci [Zygmunta] Medyckiego514 członkowie Dyrekcji i Rady nadzorczej spółki dzierżawnej „Słowa Polskiego”, zwołali na grudzień 1917 walne
zgromadzenie spółki dzierżawnej do biura śp. adwokata dr. Kazimierza Czarnika515 celem wyboru nowej Dyrekcji. Na tym walnym
zgromadzeniu mieliśmy dość przykrą dyskusję polityczną z Antonim Plutyńskim, który jako właściciel znacznej liczby udziałów na
to zgromadzenie przybył w mundurze legionowym i miał oczywiście orientację polityczną zupełnie odmienną od nas. Cała jednak
reszta jego rodziny stała po naszej stronie i dzięki temu wielką
większością głosów wybraliśmy nową dyrekcję, do której wszedłem razem z śp. Ernestem Adamem. Daliśmy bezzwłocznie pełnomocnictwo adwokatowi dr. Czarnikowi, który w naszym imieniu wniósł do władz wojskowych austriackich podanie o oddanie
budynku i drukarni, a gdy tego podania nie załatwiono, wytoczył
proces. W procesie tym audytor [Izrael] Waldman najbezczelniej
jawił się w mundurze na rozprawie i usiłował dostarczyć zastępcy Prokuratorii Skarbu argumentów do odparcia naszego żądania skargi. Proces nie doczekał się wyroku, ale we wrześniu 1918
władze wojskowe zawiadomiły nas, że gotowe są dobrowolnie
oddać nam budynek i drukarnię i w pierwszych dniach października dokonała tego oddania komisja wojskowa z śp. generałem

514

Zygmunt Józef Medycki (1866–1916), księgarz, kierownik administracji Spółki
Wydawniczej „Słowa Polskiego” (od 3 iv 1902).
515 Kazimierz Czarnik (1859–1931), dr praw, adwokat we Lwowie, działacz sokoli, prezes
„Sokoła Macierzy” (1900–1918) i Dzielnicy Małopolskiej Sokolej, członek Naczelnej
Komendy Obrony Lwowa (xi 1918), przewodniczący „Pogotowia Narodowego”
(iii 1920).
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Michałem Kuryłowiczem516 na czele. Zastaliśmy drukarnię bez
czcionek, ale budynek i maszyny nie bardzo zniszczone, tak iż
zaraz po wypędzeniu Ukraińców ze Lwowa w listopadzie 1918
mogliśmy wnieść do dyrekcji policji doniesienie o podjęciu na
nowo wydawnictwa dziennika i z końcem grudnia 1918 „Słowo
Polskie” na nowo wychodzić zaczęło517.
Z ostatnich miesięcy Austrii przypominam sobie walny zjazd
tsl w Przemyślu w dniu 28 września 1918 r., który rozpoczął się
pod piorunującym wrażeniem wiadomości, że Bułgaria prosiła
o pokój. Po zagajeniu zjazdu przez śp. prezesa [Ernesta] Bandrowskiego518 zabrał głos Ernest Adam i podał do wiadomości zjazdu
abolicję procesu legionistów w Huszt, stawiając zarazem wniosek
o wysłanie do nich telegramu, który zgromadzenie wśród entuzjastycznych oklasków uchwaliło. Po południu tego samego dnia
mieliśmy w Przemyślu dzielnicowy zjazd stronnictwa z udziałem
Głąbińskiego, który kilka dni później wyjechał do Warszawy i powrócił stamtąd dopiero na ostatnie trzy dni października, już jako
minister spraw zagranicznych w gabinecie [Józefa] Świeżyńskiego, a wyjechał na powrót do Warszawy w ostatniej chwili w dniu
31 października wieczorem.
Ostatni tydzień października mieliśmy gorączkowo zajęty
posiedzeniami. Przypominam sobie, że zaraz po nadejściu wiadomości o mianowaniu rządu Świeżyńskiego mieliśmy posiedzenie
Komitetu Głównego stronnictwa w biurze zarządu Towarzystwa
Pedagogicznego na i p[iętrze] i tam uchwaliliśmy wysłać do Głąbińskiego telegram gratulacyjny. Zimną wodą oblała nas poczta,

516
517
518
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Michał Kuryłowicz (1858 – zm. przed 1937), gen. austr. i gen. wp.
Po wznowieniu „Słowa Polskiego” nr 1 ukazał się 21 xii 1918 pod red. Zygmunta
Raczkowskiego.
Ernest Tytus Bandrowski (1853–1920), chemik, prof. uj, poseł na Sejm Krajowy
(1908–1914), wiceprezydent m. Krakowa (1915–1920), współzałożyciel i prezes
Zarządu Głównego tsl (1898–1920).

która nie przyjęła telegramu polskiego i zażądała niemieckiego.
W ogóle gabinet Świeżyńskiego nie budził w nas entuzjazmu;
skłanialiśmy się raczej do zdania dr. Antoniego Rząda, o którym
doszła nas prywatna wiadomość, że dopóki trwa okupacja w Królestwie, nasi ludzie nie powinni byli do rządu wchodzić. Mieliśmy
również wątpliwości, czy należało przyjmować nominację z rąk
Rady Regencyjnej mianowanej przez okupantów, zwłaszcza że
w gabinecie pozostali dwaj członkowie rządu [Jana Kantego]
Steczkowskiego, współodpowiedzialni za czerwcową odpowiedź
tego rządu na deklarację wersalską mocarstw ententy z dnia
3 czerwca 1918 r. Z drugiej jednak strony uznawaliśmy pozytywną
wartość manifestu Rady Regencyjnej z 7 x 1918 r., zaprzysiężenia wojska na wierność Polsce, zamianowania nowego gabinetu
w pełnym składzie z ministrami spraw zagranicznych i wojny,
z niezatwierdzonym przez okupantów premierem, a wreszcie
objęcia teki spraw zagranicznych przez naszego człowieka, który
od razu rozpoczął urzędowanie od notyfikowania nowego rządu wszystkim mocarstwom ententy. Za dozwoleniem również
dowiedzieliśmy się jeszcze w ostatnich dniach października, że
Rada Regencyjna zamianowała swoim komisarzem na okupację austriacką naszego członka, Juliusza Zdanowskiego519, który
od razu od władz austriackich odebrał urzędowanie. Również
z zadowoleniem czytaliśmy ostatnie wiadomości o utworzeniu
[Polskiej] Komisji Likwidacyjnej [dalej: pkl]520 i objęciu przez
nią władzy w Krakowie; oburzało nas tylko, że pkl odmówiła

519

Juliusz Zdanowski (1874–1937), prawnik, ekonomista, ziemianin, działacz społeczny,
należał do Ligi Narodowej (od 1905) i sdn, mianowany przez Radę Regencyjną
29 x 1918 na Komisarza Generalnego Rządu na obszarze okupacji austr. w Lublinie,
senator rp i prezes klubu senackiego zln (1922–1927).
520 Polska Komisja Likwidacyjna – dzielnicowy organ władzy polskiej utworzony w Krakowie 28 x 1918, ukonstytuowany 1 xi 1918 pod przewodnictwem Wincentego
Witosa.
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podporządkowania się komisarzowi Rady Regencyjnej ks. Witoldowi Czartoryskiemu.
W drugiej połowie października 1918 r. dowiedział się Stefan
Dąbrowski, że w mieszkaniu adwokata ukraińskiego dr. Stefana Barana521, obecnego posła, przy ul. Wyspiańskiego, gromadzi
się skład karabinów i innej broni. Dąbrowski za pośrednictwem
bardzo poważnej osoby, którą on sam może wymienić, ostrzegł
o tym dyrektora policji [J.] Reinländera, który jednakowoż tę
wiadomość zbagatelizował. W ostatnich dniach października
odbywały się gorączkowe posiedzenia w ratuszu i w stronnictwie, na których omawiano potrzebę zorganizowania jakiegoś
pogotowia czy straży. Zdaje mi się, że na jednym z tych posiedzeń w ratuszu obecny był także pułkownik Władysław Sikorski.
Przypominam sobie, że wówczas w ostatnich dniach czytelnicy
pism lwowskich zaalarmowani byli zagadkową wiadomością o zamordowaniu naczelnika sądu w Zbarażu, zdaje mi się śp. radcy
[Józefa] Sterzyńskiego522, którego jakiś nieznany sprawca zastrzelił wieczorem przez okno. Na posiedzeniu w ratuszu opowiadał nam wówczas redaktor [Bronisław] Laskownicki523, że
redakcja „Wieku Nowego”524 chciała telefonem dowiedzieć się
ze Zbaraża bliższych szczegółów o tej sprawie, ale do telefonu
zgłosił się ktoś, kto się przedstawił jako ukraiński komendant
powiatu zbaraskiego. Mimo to nikt naprawdę nie zdawał sobie
sprawy, jak daleko przygotowania Ukraińców do okupacji wojskowej są już posunięte. Przez dwie ostatnie noce październikowe
521

Stepan Baran (1879–1953), dr praw, adwokat, sekretarz Komitetu Narodowego
Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej i członek Ukraińskiej Rady Narodowej (1918–1919), poseł na Sejm rp (1928–1939).
522 Informację o zabójstwie kierownika sądu pow. w Zbarażu Józefa Sterzyńskiego
26 x 1918 zamieściła m.in. „Gazeta Lwowska” nr 245 z 27 x 1918.
523 Bronisław Laskownicki (1866–1944), redaktor, dziennikarz, publicysta lwowski,
prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej (1922–1923).
524 „Wiek Nowy” – dziennik wydawany we Lwowie w l. 1901–1939 pod redakcją
B. Laskownickiego.

220

tj. z 29 na 30 i 30/31 policja lwowska była bez przerwy desygnowana w ostrym pogotowiu; natomiast dnia 31 wieczorem oznajmił podobno policjantom ich przełożony, że dzisiaj mogą się iść
wyspać, bo nic nie będzie. Opowiadał mi to wówczas w czwartek
dnia 31 października wieczorem na posiedzeniu w stronnictwie
nasz członek p. Leon Szczurkiewicz525, wówczas urzędnik pocztowy, a później dyrektor administracyjny Wystawy Poznańskiej
w r. 1929.
Po wyjściu z posiedzenia w Radzie miejskiej i w Stronnictwie
we czwartek dnia 31 października między godziną 11 a 12 w nocy
zaproponował mi p. Szczurkiewicz, oczywiście bez porozumienia z nim proszę jego nazwiska nigdzie w żadnej publikacji nie
wymieniać, abym z nim poszedł na Główną Pocztę do centrali
telefonów międzymiastowych, gdyż na godz. 12 w nocy namiestnik hr. [Karl] Huyn zamówił telefoniczną rozmowę z śp. Aleksandrem Skarbkiem, który jako jeden z wiceprezesów Polskiej
Komisji Likwidacyjnej bawił wówczas w Krakowie i zapowiedział
na dzień następny swój przyjazd do Lwowa razem z [Wincentym] Witosem czy też śp. [Tadeuszem] Tertilem526 celem objęcia
władzy we Lwowie, tak samo, jak to się stało w Krakowie. Dzięki
p. Szczurkiewiczowi rozmowę tę rzeczywiście w centrali telefonicznej podsłuchałem i mogę prawie dosłownie słowa Huyna
powtórzyć: „Graf Skarbek möchte ich sprechen”, a po odezwaniu
się Skarbka mówił dalej: „Herr Graf, ich habe erfahren, dass Sie
525 Leon Szczurkiewicz (1880–1939?), urzędnik pocztowy we Lwowie, radny miejski, członek komitetu miejskiego sdn, Organizacji Narodowej vii okręgu
i Ligi Narodowej (od 1914), działacz tg „Sokół”, uczestnik obrony Lwowa w xi
1918, naczelnik wydziału gospodarczo-ekonomicznego w Ministerstwie Poczt
i Telegrafów (1919–1927), dyr. administracyjny i Powszechnej Wystawy Krajowej
w Poznaniu.
526 Tadeusz Tertil (1864–1925), dr praw, adwokat, burmistrz Tarnowa, poseł na Sejm
Krajowy (1908–1914) i do Rady Państwa (1911–1918), prezes Koła Polskiego w Wiedniu (1918), członek prezydium pkl w Krakowie (od 28 x 1918); członek sdn i Ligi
Narodowej (1906–1912), następnie związany z demokratami.
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morgen namens der polnischen Liquidierungskommison nach
Lemberg kommen. Ich muss Sie dringend bitten, bevor Sie in
irgend einer Weise demonstrativ auftreten, zuerst bei mir vorzusprechen; sonst geht das ganze Land in Flammen auf”527. Nie
pamiętam dokładnie, co mu Skarbek odpowiedział; pamiętam
tylko, że przyrzekł mu być najpierw u niego. Fakt ten dowodzi
moim zdaniem ponad wszelką wątpliwość, że nawet sam Huyn
nie wiedział o tym, iż wszystkie kasarnie lwowskie są już obsadzone przez Ukraińców i że rano Lwów się zbudzi pod ich władzą, a Skarbek nie dojedzie już wcale do Lwowa. Jak się zdaje
więc, prawdziwymi były jego zapewnienia, które parę dni później złożył śp. Leonardowi Stahlowi, zaprosiwszy go do siebie do
opustoszałego pałacu namiestnikowskiego, gdzie internowany
oczekiwał pozwolenia Ukraińców na wyjazd do Wiednia; zaręczał wówczas śp. Stahlowi słowem honoru, że w zmowę władz
wojskowych austriackich z Ukraińcami co do oddania Lwowa
i Galicji Wschodniej nie był wcale wtajemniczony. Jak się zdaje
głównym wykonawcą tej zmowy po stronie władz wojskowych
austriackich był pułkownik [Rudolf ] Pfeffer528 w lwowskiej komendzie korpusu.
O godz. 1.30 w nocy wracałem pieszo z Głównej Poczty do
domu przez opustoszałe spokojne ulice Lwowa. Nic nie zapowiadało tego, co się miało stać za kilka godzin. Pamiętam, że kiedy
przechodziłem ul. Kurkową koło kasarni pod nr 10, zajechał pod
bramę kasarni ciężarowy samochód wojskowy. Brama otworzyła
się i samochód w zupełnej ciszy i milczeniu wjechał na dziedziniec koszar.
527 „Chciałbym mówić z hrabią Skarbkiem... Panie hrabio, dowiedziałem się, że przybywa pan jutro do Lwowa z ramienia Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Nalegam, by
zgłosił się pan do mnie, zanim zdecyduje się pan na jakiekolwiek demonstracyjne
wystąpienie; w przeciwnym razie cały kraj stanie w ogniu” (przeł. J. Kalicka).
528 Rudolf Pfeffer (1864–1940), austr. gen., od v 1918 komendant wojskowy garnizonu
lwowskiego.
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Nazajutrz obudziwszy się w obwieszonym ukraińskimi chorągwiami Lwowie, wybrałem się do śp. Albina Rayskiego na plac
Akademicki, aby szukać zetknięcia z naszymi ludźmi. Dowiedziałem się, że poszedł na posiedzenie do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego529. Udałem się tam i zastałem tam w pokoju
jednego z dyrektorów dość liczne grono osób, m.in. śp. Albina
Rayskiego, śp. Władysława Sapiehę530, śp. Tadeusza Cieńskiego, Adama Głażewskiego, dr. Stanisława Koźmińskiego i innych,
a także przedstawiciela pow kapitana [Zygmunta] Klingera531,
oczywiście ubranego po cywilnemu. Zdaje mi się również, że był
na tym zebraniu Stefan Dąbrowski, który przyszedł bezpośrednio z zebrania młodzieży polskiej w Domu Akademickim przy
ul. Łozińskiego. Przyszedłem już pod koniec dyskusji i żadnych
jej szczegółów nie pamiętam, niedawno jednak słyszałem z niej
od p. Władysława Orobkiewicza532 dwa szczegóły, które powinny
być ku wiecznej pamięci zapisane. Kiedy mianowicie niektórzy
zebrani wyrażali wątpliwość, czy podejmowanie zbrojnej walki
z Ukraińcami jest celowe wobec proklamowania zasad Wilsona, wedle których żadne gwałtownie stworzone fakty dokonane nie mogą decydować na konferencji pokojowej o przyszłych
granicach państwa, Stefan Dąbrowski oświadczył: „Panowie, możecie uchwalać, co chcecie, ale młodzież was nie usłucha, lecz w każdym razie z Ukraińcami bić się będzie”. Kiedy zaś podniesiono

529 Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie – instytucja bankowa założona we
Lwowie w 1841, oferująca długoterminowe kredyty.
530 Władysław Leon Sapieha (1853–1920), książę, ziemianin, członek Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego, Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, poseł na
Sejm Krajowy i do Rady Państwa, działacz kbk.
531 Zygmunt Klinger (1877–1935), dr, działacz Ligi Niezawisłości, pow, członek Komitetu
Obywatelskiego i Polskiego Komitetu Narodowego we Lwowie od 1 xi 1918, mjr wp.
532 Władysław Orobkiewicz (1874 – po 1939), prawnik, naczelnik sądu w Podkamieniu,
sędzia okręgowy we Lwowie, działacz tsl (Zarządu Głównego), zasiadał w zarządzie Związku Obrońców Lwowa, współpracownik „Słowa Polskiego” i „Kuriera
Lwowskiego”.
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w dyskusji, że wojna domowa pociągnie za sobą niszczenia wszystkich dworów polskich w kraju, śp. Tadeusz Cieński oświadczył:
„Niech wszystkie dwory polskie spłoną, byle Galicja Wschodnia
należała do Polski”.
Na tym przełomowym dniu kończę moje wspomnienia o ln
z czasów panowania austriackiego. W czasie okupacji ukraińskiej
Lwowa żadnych posiedzeń grupy nie odbywaliśmy.
We Lwowie, w styczniu 1932 r.
dr Zdzisław Próchnicki

Wspomnienie
prof. Stanisława Grabskiego
o pracach w Lidze Narodowej

Po upadku powstania [styczniowego] zrazu panował był nastrój
cofania się od polityki, przetrwania. Nie było w tym jednak małoduszności. W dalszej kolei pojawiły się dwie koncepcje polityczne, jedna socjalistyczna, łącząca wolność Polski z rewolucją
powszechną, druga stawiająca tezę wolności Polski bez łączenia
tego hasła z rewolucją. Ta druga polityka apelowała do polskości
mas. Należy podkreślić rolę tajnej oświaty ludowej, z działaczy zaś
rolę dr. [Jana] Szmurły533, [Józefa] Hłaski i [Zygmunta] Miłkowskiego. Raczej do tej grupy w dalszej jego ewolucji zaliczyć należy
„Głos”, w którym jednak zaznaczały się i tendencje socjalistyczne,
i chłopomaństwo [Jana Ludwika] Popławskiego. W piętnastoleciu
od przedostatniego dziesiątka xix w. poczynając, daleko większy był wpływ kierunku poprzedniego. Ale w miarę jak młodzi
wchodzili w życie, jak akademicy stawali się kupcami, lekarzami
itd., życie przekonywało ich, że zanim doczekamy się rewolucji
socjalnej, przez propagandę walki klasowej rozbijemy jedność
społeczeństwa. Tak było w kraju. Za granicą zaś przekonywano
się, że obce partie socjalistyczne wcale nie myślą bronić Polski
przed polityką eksterminacyjną burżuazji państw zaborczych.
533 Jan Szmurło (1867–1952), lekarz otolaryngolog, balneolog, redaktor, prof. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (od 1923); należał do „Zetu”, 1890/91 prezes
Bratniej Pomocy uw, działacz oświatowy.
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W tym zakresie ścierano się głównie z socjalistami rosyjskimi,
którzy byli notorycznymi centralistami. Na kongresie w Zurychu,
w roku 1893534, gdy R[óża] Luksemburg535 i [Julian] Marchlewski536 ostro występowali przeciw polskiej trójzaborowej delegacji
([Witold] Jodko537, [Ignacy] Daszyński, St. Grabski – Związek
Zagr[aniczny] Socj[alistów] Polskich538) [dalej: zzsp], uzyskała
delegacja polska uchwałę kongresu o potrzebie przywrócenia
niepodległości Polski głównie przy poparciu socjalnej demokracji
niemieckiej, przeciw Rosjanom (a właściwie Żydom).
Dlatego też w roku 1894 na zjeździe zzsp w Zurychu539 Grabski i [Zygmunt] Balicki wystąpili z żądaniem zerwania z marksizmem i z zasadą bezwzględnej walki klasowej, która nie może
przekraczać ogólnonarodowej solidarności w walce z zaborcami.
Po dyskusji tej dokonały się wybory na nacz[elnego] red[aktora] „Przedświtu”540. Prawowierni stawiali Jodkę, elementy narodowe Grabskiego. Głosowanie trzykrotne dało równość głosów i wtedy Grabski wystąpił, oświadczając, że nie może być
mowy o dalszej pracy wspólnej. Poprzedniego dnia wystąpili ze
Związku Balicki z żoną541. Na zjeździe tym poznał Grabski [Jó534 Międzynarodowy Kongres Socjalistyczny (ii Międzynarodówka) obradował w Zurychu w d. 6–12 viii 1893.
535 Róża Luksemburg (1871–1919), ideolog i działaczka polskiego i niemieckiego ruchu
robotniczego, współzałożycielka sdkpil (1893).
536 Julian Marchlewski (1866–1925), współzałożyciel i działacz sdkpil, należał do założycieli Międzynarodówki komunistycznej, 1920 przewodniczący Tymczasowego
Komitetu Rewolucyjnego Polskiego w Białymstoku.
537 Witold Jodko-Narkiewicz (1864–1924), dr filozofii, działacz socjalistyczny, 1912–1914
sekretarz Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, 1914 organizator Polskiej Organizacji Narodowej, 1915–1917 przedstawiciel
pps w Centralnym Komitecie Narodowym w Warszawie, od xi 1918 w służbie
dyplomatycznej.
538 Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich utworzony na zjeździe paryskim 17–23
xi 1892.
539 i Zjazd zzsp odbył się w Zurychu 28–31 xii 1894.
540 „Przedświt” – wydawany w latach 1881–1920 organ prasowy Socjalno-Rewolucyjnej
Partii „Proletariat”, od 1893 organ zzsp (pps).
541 Gabriela z Iwanowskich Balicka (1871–1962), dr botaniki, działaczka Ligi Narodowej
(od 1893), zln i Narodowej Organizacji Kobiet, 1919–1935 posłanka na Sejm.
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zefa] Piłsudskiego, który był jednym z najgorliwiej oświadczających się za Jodką.
Pod koniec ostatniego dziesiątka lat xix w. za granicą kierunek narodowy równa się co do sił z socjalistami, a w kraju przewaga już jest stanowczo po stronie żywiołów narodowych (zmp).
Organizacja kierunku narodowego wyraża się w Lidze Narodowej, która podówczas opiera się na decentralizacji, na autonomii organizacji filialnych (zmp, „Pet”, tj. organizacja młodzieży
gimnazjalnej, organizacja tajnej oświaty ludowej, organizacja
nauczycieli ludowych, „Polak”). Liga działania tych organizacji
raczej harmonizuje, niż nimi rządzi, raczej wydobywa, niż nadaje tło. I w tym leżała główna siła Ligi. Człowiekiem, który był
właściwym twórcą prac organizacyjnych Ligi, był Balicki, organizatorami bowiem nie byli ani Popławski, ani Dmowski. Balicki
był i organizatorem, i uczonym, twórcą doktryny. Dmowski harmonizował pracę od strony ideologicznej i tu podkreślić należy
rolę „Przeglądu Wszechpolskiego”.
Pierwsze psucie się wewnętrznych stosunków w Lidze łączy
się z usunięciem się z organizacji [Maksymiliana] Malinowskiego542 na gruncie zatargu z [Aleksandrem] Zawadzkim (?). Malinowski był redaktorem „Zorzy”543. Później, po r. 1905, poczęły
tworzyć się ambicje na punkcie stanowisk hierarchicznych, dawniej polegających na obowiązku, teraz stwarzających możność
uprawnień (poselstwo w Dumie, obsada władz autonomicznych
w nadziei). Temu można było zapobiec przy bardzo wysokim takcie osobistym i osobistej skromności. Tego niestety brakło. Są to
542 Maksymilian [Miłguj] Malinowski (1860–1948), nauczyciel, publicysta, 1906 wydawca i red. „Zorzy”, członek Ligi Narodowej (1900–1906), nast. Związku Postępowo-Demokratycznego, Związku Młodej Polski Ludowej i Polskiego Zjednoczenia
Postępowego, 1907 założyciel i red. „Zarania”, działacz psl „Wyzwolenie”, poseł
na Sejm 1922–1935.
543 „Zorza” – tygodnik „dla ludu wiejskiego i miejskiego” wydawany w l. 1866–1939
w Warszawie; od 1886 kierowali pismem K. Pruszyński (Promyk) i M. Miłguj-Malinowski (redaktor 1886–1906), we współpracy z M. Brzezińskim, następnie J. Załuska.
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jednak rzeczy wiążące się z czasami powojennymi i rewolucyjnymi. Wojnę i rewolucję przebyła na ogół Liga zwycięsko, staczając
walkę o polskość gminy i o polskie nauczanie. Dawno przygotowywano w umysłach chłopskich koncepcję walki chłopa o jego
prawo do polskiego języka w urzędowaniu; chodziło Lidze o to,
by chłopa doprowadzić do konfliktu z państwowością rosyjską.
Podkreślić zaś należy odbycie się wielkiego zjazdu chłopskiego544
(po raz pierwszy w dziejach).
Na ten czas przypada przyjęcie Stan[isława] Grabskiego do
Ligi (1906545), po czym niebawem wszedł St[anisław] Grabski
do Komitetu Centralnego. Poprzednio pozostawał w osobistych
stosunkach tak z Kołami Ligi, jak pps, pracując nad zespoleniem
pracy Piłsudskiego i Dmowskiego. Za jego staraniem spotkali
się oni obaj w Krakowie w roku 1904 i później wzięli w Paryżu
udział w zjeździe rewolucyjnych stronnictw rosyjskich. W zimie 1904–05 r. starł się Grabski z Piłsudskim na gruncie sprawy wywołania w Polsce rewolucyjnego ruchu mas jako środka
powstania przeciw Rosji. Grabski argumentował, że masy nie
są nastrojone powstańczo (pobór rekruta przeszedł łatwo), że
wprowadzenie na koniec mas w ruch hasłami socjalnymi zwiąże te masy z Rosją rewolucyjną, że na koniec brak broni. Stosunek do rewolucji stał się dla Grabskiego platformą porozumienia z Ligą.
Po zebraniu się i Dumy został Grabski wydelegowany z ramienia Komitetu Centralnego jako doradca polityczny grupy posłów
polskich w Dumie [v 1906]. Zaistniał był mianowicie konflikt
kompetencyjny pomiędzy Komitetem Centralnym a posłami
polskimi do Dumy, którzy w większości byli członkami Ligi. Przez
swój charakter doradczy miał z jednej strony Grabski wiązać posłów z Ligą, równocześnie zaś usuwał problem bezpośredniego
544 Zorganizowany przez endecję zjazd chłopski w Warszawie 17 xii 1905.
545 Faktycznie w xii 1905.
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zwierzchnictwa Balickiego i Dmowskiego. Niech, w związku z tą
sprawą, wolno będzie uczynić małą dygresję obrazującą rozum
polityczny marszałka [Stanisława] Badeniego546. A mianowicie
Grabski musiał starać się dla wspomnianego celu o zwolnienie
ze swego zajęcia w Wydziale Krajowym547. Ówczesny marszałek
Badeni, rzecz ciekawa, nie przyjął rezygnacji Grabskiego i udzielił urlopu, nawet płatnego. Świadczy to o poczuciu solidarności
wszechpolskiej nawet u konserwatystów. Otóż Badeni przed wyjazdem Grabskiego w czasie dwudniowych rozmów twierdził, że
nie należy wiązać autonomii polskiej z tą Dumą, ponieważ nic
z niej nie będzie; niemożliwy jest taki nagły przeskok od absolutyzmu do rządów konstytucyjnych. Fakty okazały, że rozumowanie to było słuszne. W Dumie jednak posłowie, wychodząc
z założeń więcej uczuciowych niż rozumowych, stali bezwzględnie
tak na stanowisku autonomii, jak i na gruncie polskiego projektu
reformy rolnej. Grabski był temu ostatniemu przeciwny, skoro
jednak stanowiska swego poprzeć nie zdołał, podjął się opracowania projektu, przeciągając przy tym dyskusję. Stanowisko to
aprobowali Dmowski i Balicki. W międzyczasie pierwsza Duma
została jednak rozwiązana548.
Na mocy decyzji Ligi nie związano Koła z demonstracją
w Wyborgu549. Na zapytanie wystosowane do prof. Grabskiego
przez księcia [Gieorgija] Lwowa550, dlaczego posłowie polscy nie
przystępują do demonstracji, odpowiedział zapytany, że podpis
546 Stanisław Marcin hr. Badeni (1850–1912), polityk konserwatywny, od 1883 poseł
na Sejm Krajowy, 1891 członek austr. Izby Panów, 1895–1910 i 1903–1912 marszałek
krajowy w Galicji.
547 Grabski był referentem spraw agrarnych w Wydziale Krajowym we Lwowie.
548 21 vii 1906 r.
549 Po rozwiązaniu Dumy posłowie opozycyjni, kadeci i trudowicy schronili się w Wyborgu, pragnąc kontynuować obrady; uchwalili 23 vii 1906 protest przeciw rozwiązaniu izby, nawoływali do wstrzymania się ludności od płacenia podatków
i służby wojskowej.
550 Gieorgij Jewgieniewicz ks. Lwow (1861–1925), liberalny polityk ros., poseł do Dumy
z partii kadetów, iii–vii 1917 premier Rządu Tymczasowego Rosji.
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Polski będzie oznaczał posłuch społeczeństwa, represje władz,
sukces reakcji, czy jest to pożądane dla opozycji rosyjskiej?
Właściwym jednak terenem pracy Grabskiego był teren galicyjski. Otóż w Galicji wybory do parlamentu austriackiego odbyte
w czerwcu 1907 r.551 dały wielki sukces Demokracji Narodowej, która
stała się w wiedeńskim Kole Polskim grupą najsilniejszą. Konserwatyści jednak wraz z tak zwanymi demokratami przeprowadzili
wybór [Dawida] Abrahamowicza552 na prezesa Koła. Ponieważ zaś
ministrem był [Wojciech] Dzieduszycki, namiestnikiem [Andrzej
hr.] Potocki, marszałkiem [Stanisław hr.] Badeni, wszystkie zatem
czołowe stanowiska były zajęte przez konserwatystów. Natomiast
w zaborze rosyjskim polityką polską kierowała bezwzględnie Demokracja Narodowa [dalej: dn], silny wpływ miała też w zaborze pruskim. Dla jedności polityki polskiej konieczne stało się uzyskanie
wpływu przez dn i w Galicji. Starano się [o] to zrazu w drodze rozmów
prowadzonych z konserwatystami (Grabski, Głąbiński). Między
punktami widzenia konserwatystów i dn zachodziły jednak w tym
czasie znaczne różnice. Gdy przed wojną rosyjsko-japońską dn
była przeciwrosyjska, jako że bała się siły Rosji, konserwatyści byli
prorosyjscy, ceniąc siłę Rosji. Bali się w tym czasie działalności Ligi,
posuwając się aż do zamiaru wydalenia redakcji „Przeglądu Wszechpolskiego” z Galicji (Grabski podsłuchał rozmowę, którą prowadzili
dwaj spomiędzy następujących czterech osób: [Władysław Leopold]
Jaworski, [Jan] Hupka553, [Antoni] Górski554, [Adam] Krzyżanowski555; ci dwaj wyraźnie mówili o potrzebie wydalenia redakcji
551 Wybory do austr. Rady Państwa na terenie Galicji odbyły się 14–31 v 1907.
552 Dawid Abrahamowicz został wybrany na prezesa Koła Polskiego w Wiedniu
16 vi 1907.
553 Jan Hupka (1861–1925), dr praw, polityk konserwatywny, 1898–1914 poseł na Sejm
Krajowy, 1900–1918 poseł do austr. Rady Państwa, 1914–1917 aktywny działacz nkn.
554 Antoni Górski (1862–1928), prawnik, prof. ekonomii uj, polityk konserwatywny,
1905–1918 poseł do austr. Rady Państwa i 1907–1912 na Sejm Krajowy.
555 Adam Krzyżanowski (1873–1963), prof. ekonomii politycznej uj, działacz konserwatywny, od 1914 w nkn, 1928–1931 poseł na Sejm.
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„Przeglądu [Wszechpolskiego]” z Galicji. Informację tę podał Grabski Balickiemu, po czym we Lwowie podjęto akcję u [Leona] Pinińskiego556 jako namiestnika. Prawdopodobnie dzięki temu zamiar
ów nie powiódł się). Otóż i w czasie wojny „Czas” 557 jest prorosyjski. Upadek Rosji odsłonił jej słabość. Wówczas D[emokracja]
N[arodowa] uznała, że skoro Rosja jest słaba, można z nią współpracować, konserwatyści natomiast uznali, że właśnie ta słabość
usuwa podstawę do współpracy. Gdy po zakończeniu wojny japońsko-rosyjskiej zrodził się plan rozbioru Rosji pomiędzy Niemcy
i Austrię, konserwatyści poczęli popierać plany ukraińskie Austrii.
Jeszcze rok 1907 przyniósł antyukraińskie wybory [Andrzeja hr.]
Potockiego, po nich jednak Abrahamowicz i Dzieduszycki poczęli
z ramienia konserwatystów przygotowywać ugodę polsko-ukraińską połączoną z daleko idącymi ustępstwami na rzecz Ukraińców
(wyższe stanowiska w namiestnictwie, utrakwizacja uniwersytetu itd.). Wtedy to na posiedzeniu członków Ligi należących do
zarządów stronnictwa dn w zab[orze] austriackim uchwalono
obalić i prezesa Koła, i ministra. Trzeba było pójść na kompromis
z demokracją ([Juliusz] Leo). Uzyskawszy w tej drodze większość,
wybrano na prezesa Koła Głąbińskiego558, ministrem zaś dla Galicji
został [Władysław] Dulęba (demokrata). W konsekwencji jednak
rozpoczęła się walka dn z [Andrzejem] Potockim, który wówczas
właśnie został zamordowany559 (a zatem w takich samych okolicznościach, jak w naszych czasach [Tadeusz] Hołówko560).
556 Leon Piniński (1857–1938), prof. prawa Uniwersytetu Lwowskiego, polityk konserwatywny, 1889–1898 poseł do Rady Państwa, 1894–1898 poseł na Sejm Krajowy,
1898–1903 namiestnik Galicji.
557 „Czas” – dziennik, organ konserwatystów krakowskich, wydawany w l. 1848–1939.
558 12 vii 1907.
559 Andrzej hr. Potocki został zastrzelony przez ukraińskiego studenta M. Siczyńskiego
12 iv 1908.
560 Tadeusz Hołówko (1889–1931), polityk sanacyjny, prezes klubu bbwr i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw zagranicznych, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 29 viii 1931.
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Kwestia polityki ukraińskiej coraz bardziej staje się kwestią
główną. Dokonana wówczas aneksja Bośni i Hercegowiny wykazuje agresywność polityki austriacko-niemieckiej w stosunku do
Rosji. Trójprzymierze widocznie chce wykorzystać słabość Rosji
ujawnioną w wojnie rosyjsko-japońskiej. W łączności z tym stoi
ukrainofilska polityka Wiednia, która szczególnie brutalnie uwydatniła się po śmierci Potockiego. Jednocześnie mają miejsce rewelacje [Franciszka] Krysiaka561. Coraz wyraźniej staje przed oczami fakt, że idzie się do wielkich przeobrażeń w Europie, w związku
z czym Niemcy i Austria postawiły kartę na Ukrainę. Ze strony
Austrii była to koncepcja „Gross-Habsburg” propagowana przez
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Stańczycy562 chcieli doprowadzić w ramach tej koncepcji do zjednoczenia Królestwa z Galicją.
Zupełnie odmienne tendencje pojawiają się natomiast ze
strony Ligi. Dmowski w Dumie stawia kwestię polską na gruncie państwowości rosyjskiej. Równorzędnie Liga angażuje się
w neoslawizmie, który nie uznawał kwestii ukraińskiej. Dodajmy, że neoslawizm na terenie galicyjskim do pewnego stopnia
przygotowywała polityka Głąbińskiego, szukającego na terenie
parlamentarnym zetknięcia z Czechami i Słoweńcami. Zjazd neosłowiański563, który odbył się w Pradze, nadzwyczajnie zaniepokoił Wiedeń. Wiedeń począł też naciskać na władze galicyjskie
w kierunku podjęcia walki z dn jako elementem antypaństwowym.
Rozwijała się więc coraz silniej świadomość w Wiedniu i w Lidze, że dalsze harmonizowanie dążeń narodowych polskich z polityką austriacką jest nie do utrzymania. Liga decyduje się też
na wciągnięcie społeczeństwa polskiego do walki z Wiedniem
(1908? – rozmowy z Dmowskim i Balickim). Wyrazem tej walki
561

Franciszek Salezy Krysiak (1865–1924), publicysta, red. „Dziennika Poznańskiego” i „Dziennika Berlińskiego”; opublikował dokumenty na temat współpracy
niemiecko-ukraińskiej.
562 Konserwatyści krakowscy.
563 Zjazd neosłowiański w Pradze w vii 1908.
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stał się zjazd stronnictwa we Lwowie, na którym powzięto uchwałę
wymierzoną przeciw namiestnikowi Bobrzyńskiemu564. Istotnym
punktem spornym była sprawa ukraińska i niezależność polityki
polskiej od polityki niemieckiej.
W atmosferze tej walki odbyły się w roku 1911 wybory do parlamentu austriackiego. dn z dwudziestu kilku spadła na sześć
mandatów, nie mogła więc myśleć o kierowaniu Kołem Polskim.
Jedną z pierwszych uchwał nowego Koła po ukonstytuowaniu
się było stwierdzenie identyczności dążeń narodowych polskich
z polityką austriacką. dn głosowała przeciw temu i w ten sposób
postawiona została kropka nad i, uwypuklona została istota walki. Grabski nieustannie prowokuje Bobrzyńskiego i stańczyków,
stara się zaostrzyć walkę. Trzeba bowiem podkreślić, że walki tej
szukała przede wszystkim Liga, mniej zaś Bobrzyński. Bobrzyński
przez pierwszy rok namiestnikostwa starał się o porozumienie
z dn w myśl tradycji współpracy prezesa Koła, namiestnika i marszałka, odbywał rozmowy z kierownikami roboty demokratyczno
-narodowej. Ale i później, po wyborach, walki nie zaostrzał. Kiedy
go spotkała bardzo przykra awantura ze strony młodzieży565, powstrzymał wszelkie represje, a nawet dochodzenia dyscyplinarne
(„Zet”). Także, gdy Liga doprowadziła do wielkiej demonstracji
przeciw utrakwizacji uniwersytetu (pochód spod uniwersytetu
do namiestnictwa), policja nie szarżowała566. A także, gdy w tejże sprawie doprowadzono do protestów rządowych i miejskich
i gdy w sprawie tej wyjechały delegacje, nie pociągnął Bobrzyński
marszałków powiatowych do odpowiedzialności. Jedynymi jego
represjami były przenoszenia urzędników, nieosiągające zresztą
564 Uchwały zjazdu sdn we Lwowie 22–24 v 1910.
565 Namiestnik został znieważony przez grupę młodzieży (na czele ze Stefanem Pasławskim) podczas uroczystej promocji doktorskiej Juliusza Kleinera na Uniwersytecie
Lwowskim 12 xii 1908.
566 Manifestacja we Lwowie odbyła się 5 v 1912 pod kierownictwem S. Grabskiego,
M. Browińskiego i L. Krobickiego.
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zamierzonego skutku. Jednym słowem nie Bobrzyński wywołał
walkę [z] dn. Jego rola polegała raczej na szukaniu porozumienia
dla koncepcji „Gross-Habsburg”.
Z walką z Bobrzyńskim wiąże się sprawa zmiany ordynacji
sejmowej, godzącej w polski charakter kraju. Koło dn zgrupowała się w tej walce cała patriotyczna opinia Galicji Wschodniej.
Wyrazem tego stało się zespolenie z Demokracją Narodową konserwatystów wschodniogalicyjskich, którzy przy wyborach do
parlamentu szli wespół z namiestnikiem, natomiast przy wyborach sejmowych (podolacy [Leona] Pinińskiego, autonomiści
[Tadeusza] Cieńskiego wraz z „Frondą” [Edwarda] Dubanowicza
i [Stanisława] Strońskiego) poszli z Narodową Demokracją. Poszedł z nią i episkopat, który nie mógł współdziałać w Bloku Namiestnikowskim z [Janem] Stapińskim i z socjalistami. Ukazała
się broszura przedwyborcza Czego chcą księża biskupi pisana
przez ks. [arcybiskupa Józefa] Teodorowicza wespół z Grabskim.
Szeroka ta koncentracja sił narodowych była sukcesem Ligi, podobnie jak i wynik wyborów [w vi–vii 1913], który nie dał Blokowi
Namiestnikowskiemu kwalifikowanej większości, a tym samym
uniemożliwił przeprowadzenie zmiany ordynacji wyborczej. Bobrzyński podał się do dymisji567.
Komitet Centralny Ligi na całej przestrzeni tego czasu reprezentują w Galicji Grabski i Pawlikowski. Z początku 1908 r.
w zarządzie Stronnictwa jest Pawlikowski prezesem, Głąbiński
wiceprezesem dla spraw parlamentarnych, Grabski wiceprezesem
dla spraw organizacyjnych. Za prezesury Głąbińskiego, Głąbiński w każdej ważniejszej sprawie wzywał do Wiednia na narady
Grabskiego i Pawlikowskiego. Nie było to jednak słuchanie poleceń Ligi, na terenie Galicji nie było bowiem dyktatury Ligi. Po
prezesurze Głąbińskiego prowadzi w Wiedniu politykę ligową
567 Namiestnik podał się do dymisji 17 iv 1913, przyjętej 5 v 1913.
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[Aleksander] Skarbek. Z wybitnych działaczy ligowych w kraju
wymienić należy Stanisława Biegę, który z ramienia Ligi kierował pracą sokolską w trzech zaborach i w Ameryce jako sekretarz
tajnego trójzaborowego Związku Sokolstwa Polskiego. Ale znów
nie była to dyktatura. Z ramienia Ligi pracowali w tsl [Ernest]
Adam i [Zdzisław] Próchnicki. W Tarnopolu działali w tamtejszym ośrodku polskości [Jan] Zamorski, Celestyn Podlewski568,
Stanisław Srokowski569. Na tle organizacji ziemiańskich rozwijał działalność [Jan] Rozwadowski. Ofiarnością celował Skarbek
(ofiarowanymi pieniędzmi dysponował sam).
Do Małopolski zachodniej weszła Liga przez sojusz z księdzem [Stanisławem] Stojałowskim570, przez stańczyków wściekle
prześladowanym i obrzucanym niemożliwymi oszczerstwami.
Z ramienia dn prowadził Grabski dyskusję z Stojałowskim, obserwując zarazem na wiecach jego stosunek do chłopów. Stojałowski
pieniędzy dla siebie nie brał. Grabski przyszedł do przekonania,
że Stojałowskiemu działa się olbrzymia krzywda; tam przecież,
gdzie działał Stojałowski, można było mówić chłopom o Polsce.
Wespół ze Stojałowskim przeprowadzał Grabski wybory do Sejmu
i parlamentu. Gdy Grabski odwiedzał Stojałowskiego w czasie jego
choroby w Krakowie, zdecydowano następstwo prac powierzyć
po Stojałowskim Zamorskiemu.
Kiedy – na kilka lat przed wybuchem – stało się jasne, że idzie
do wielkiej światowej wojny, postanowiono po naradzie grupy
568 Celestyn Podlewski (1870–1938), dr praw, urzędnik ubezpieczeniowy w Tarnopolu,
działacz tsl, Towarzystwa „Ziemia Polska”, Polskiej Organizacji Narodowej, członek Ligi Narodowej i Komitetu Głównego sdn (od 1909); następnie wykładowca
w Uniwersytecie Poznańskim i w Wyższej Szkole Handlowej.
569 Stanisław Józef Srokowski (1872–1950), geograf, nauczyciel gimnazjalny w Tarnopolu, członek Ligi Narodowej i Komitetu Głównego sdn, działacz oświatowy na
Podolu, a od vii 1915 Ukrainie, w 1916 organizator Wyższych Kursów Naukowych
w Kijowie; pierwszy konsul generalny rp w Prusach Wschodnich, 1923–1924 wojewoda wołyński, wykładowca uj i uw.
570 W v 1909 utworzono Związek Narodowo-Ludowy, łączący organizacje sdn i schl,
następnie Narodowy Związek Chrześcijańsko-Ludowy.
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zaproszonej przez Pawlikowskiego (Grabski, Biega, Adam) przygotowywać na terenie organizacji „Sokoła” polską siłę zbrojną na
wypadek wojny. Postanowienie to zakomunikowali Pawlikowski i Grabski Komitetowi Centralnemu. Koncepcja ta trafiła do
przekonania Balickiemu, sprzeciwiał się jej natomiast Dmowski,
podobnie jak sprzeciwił się tworzeniu polskiej siły zbrojnej po
wybuchu wojny (w której to sprawie rozmawiali z głównodowodzącym Balicki i Wł[adysław] Grabski, a ostatecznie sprawa przeszła w nieodpowiednie ręce [Witolda] Gorczyńskiego571). Komitet
Centralny wyraził jednak zgodę i podjęto na terenie galicyjskim
organizację [Polowych] Drużyn Sokolich i Drużyn Bartoszowych.
Dzięki temu było później możliwe utworzenie Legionu Wschodniego, który nie pozwolił pójść całej młodzieży z Piłsudskim. Pracami tymi kierował [Stanisław] Biega, który wywierał też wpływ na
[Polskie] Drużyny Strzeleckie572 ([Marian] Januszajtis573, [Feliks]
Młynarski574, [Aleksander] Ładoś575).
Na tle tym zaznaczał się konflikt „Sokoła” z rządem austriackim, który popierał robotę wręcz kierowanych przez siebie Związków Strzeleckich. Toteż były ze strony rządu próby opanowania
roboty sokolej ([Piotr] Fijałkowski576, także początkowo – w za571
572
573
574
575
576
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Witold Gorczyński (1878–1929), ziemianin ze Żmudzi, od władz Frontu Południowo-Zachodniego uzyskał zezwolenie na tworzenie polskich oddziałów ochotniczych
w Chełmie (viii 1914).
Polskie Drużyny Strzeleckie – jawna organizacja wojskowa zatwierdzona przez
władze austr. 31 vii 1911; wywodziła się z „Frondy”, Polskiego Związku Wojskowego
(1908–1909) i Armii Polskiej (1910).
Marian Józef Januszajtis-Żegota (1889–1973), inż. rolnik, działacz „Zarzewia” i Polskich Drużyn Strzeleckich, gen. wp, organizator zamachu stanu na rząd Jędrzeja
Moraczewskiego (4–5 i 1919).
Feliks Młynarski (1884–1972), bankowiec, finansista, działacz polityczny, jeden
z liderów „Zarzewia”, następnie Armii Polskiej.
Aleksander Ładoś (1891–1963), dyplomata; działacz „Petu”, podczas studiów we
Lwowie – Ligi Niepodległości i Polskich Drużyn Strzeleckich; od 1919 w msz, następnie poseł w Rydze (1923–1926), konsul generalny w Monachium (1927–1931).
Piotr Fijałkowski (1854–1919), oficer armii austr., absolwent Akademii Wojskowej
w Wiener Neustadt; w 1913 jako emer. płk organizował Polowe Drużyny Sokole,
następnie płk w D.O.G. Lwów.

miarach – [Józef ] Haller). Pierwszy wyraźny konflikt rządu z sokolstwem miał miejsce przy odsłanianiu pomnika grunwaldzkiego.
Rząd sprzeciwiał się masowemu zjazdowi sokolemu.
Co się tyczy prac na terenie Królestwa, to tam w czasie drugiej
Dumy punktem zwrotnym stało się głosowanie Koła za rosyjskim
budżetem wojskowym. Koło stanęło na gruncie państwowości
rosyjskiej, jednak bez żadnych rekompensat. Wywołało to wielki
ferment w całej Lidze i w Komitecie Centralnym. Zachwiało to
jednolitością Ligi, poczęły się zaostrzać fermenty wewnętrzne,
szczególniej od dołu. Na tle tym następowało odpadanie organizacji od dołu, w konsekwencji czego Liga stała się organizacją wielkiej własności ziemskiej i inteligencji miejskiej. Hasłem ostatecznego rozłamu stał się nakaz przerwania strajku szkolnego, czym
zaskoczeni zostali członkowie kół przynajmniej z innych dzielnic.
Z dyskusji orientacyjnych z lat 1912–1914 Liga wyszła nierozbita, przeciwnie, zjednoczona i wzmocniona. Grabski w dyskusjach sprzeciwiał się biernej roli w czasie wojny. Grabski był
w Warszawie po zamordowaniu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Umocnił się wówczas w niedawnej decyzji władz Ligi, przekonując się do głębokości nastroju antyniemieckiego w Warszawie (Wł[adysław] Grabski – Tow[arzystwo] Rolnicze, St[anisław]
Wojciechowski – kooperatyści).
Po wybuchu wojny, gdy widziało się w społeczeństwie pęd do
wojenki, nie można było stanąć na gruncie bierności. Groziło to
utratą wszelkiego wpływu na żywioły młodsze. Toteż po długiej
dyskusji ligowej (Pawlikowskiego i Grabskiego) postanowiono
zacząć formować polską siłę zbrojną jako podstawę żądania od
Austrii postawienia kwestii polskiej od początku wojny. Ponieważ
były wątpliwości, czy Austria stanowisko to przyjmie, postanowiono oddziały tworzyć, lecz zarazem baczyć, by ich zarazem
nie stworzyć. Na terenie wiedeńskim akcję żądania od Austrii
postawienia kwestii polskiej prowadził Głąbiński, do Krakowa
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zaś jako reprezentant C[entralnego] K[omitetu] N[rodowego]577
pojechał Grabski, szukając porozumienia z Komisją Tymczasową Stronnictw Niepodległościowych578. Kraków jednak uważał
stanowisko Lwowa za nonsens i żądał wystąpienia bez postawienia kwestii polskiej. Rozmowa więc nie doprowadziła do niczego
i antagonizm dwu orientacji się zaogniał. Dzięki temu jednak
drużyny strzeleckie we wschodniej Galicji poszły z Ligą, a nawet
w zachodniej Galicji [Aleksander] Ładoś starał się oderwać te
drużyny strzeleckie, które poszły z Piłsudskim. Na dni te przypada następnie zwołanie Koła Polskiego do Krakowa. Wprawdzie
Liga we Lwowie uchwaliła uchylić się od kompromisu, jednak
Skarbek pod wpływem Strońskiego na własną rękę poszedł na
kompromis. Uchwała z 16 viii579 zapadła, zatem wbrew kierownictwu Ligi na terenie b. Galicji (Pawlikowski, Grabski, Biega).
Gdy powstał nkn, zaznaczyła się dążność w kierunku wciągnięcia Legionu Wschodniego do akcji. Ówczesny namiestnik
[Witold hr.] Korytowski jednego razu o pierwszej w nocy żądał
wyruszenia Legionu, twierdząc, że inaczej nie obroni Grabskiego
przed aresztowaniem, na które nalega sztab generalny. Grabski używał jako głównego argumentu przeciw wyruszeniu brak
broni. Wówczas zdecydowano się wysłać Legion na zachód od
linii bojowej. Jeszcze przed wyjściem Legionu580 na posiedzeniu
grupy ligowej w osobach Pawlikowskiego, Grabskiego, Skarbka, Głąbińskiego i [Stanisława] Kasznicy postanowione zostało
rozwiązanie Legionu na gruncie przysięgi. W związku też z tym
577 Centralny Komitet Narodowy we Lwowie, utworzony w końcu lipca 1914, reprezentował narodowych demokratów, podolaków, grupę „Rzeczpospolitej” i mniejsze
ugrupowania.
578 Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
utworzona 10 xi 1912 (od xii 1913 kssn), reprezentowała ugrupowania lewicy
niepodległościowej.
579 Uchwały Polskiego Koła Sejmowego w Krakowie z 16 viii 1914 o utworzeniu Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich.
580 Legion Wschodni opuścił Lwów 31 viii 1914.
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już po zajęciu Lwowa [3 ix 1914] przez Rosję przysłany został
do Skarbka jeden z akademików przez Grabskiego z żądaniem
rozwiązania Legionu581. Politycznym komisarzem przy Legionie
był Skarbek przy pomocy Biegi.
W czasie okupacji rosyjskiej w Galicji zawiązał się stosunek
pomiędzy Lwowem a centralnymi władzami Ligi [Narodowej]
w Warszawie. W Warszawie Liga kierowała podówczas polityką Komitetu Narodowego [Polskiego], który powstał na gruncie
porozumienia się Ligi z realistami582. Do tego to Komitetu został Grabski kooptowany w końcu 1914 r. Komitet Narodowy po
uprzednim omówieniu tych spraw w gronie Ligi powierzył był
Grabskiemu dwie misje, jedną do szefa sztabu generalnego gen.
[Nikołaja] Januszkiewicza583, drugą do min[istra Siergieja] Sazanowa584. W rozmowie z Januszkiewiczem chodziło Grabskiemu
o przekonanie rozmówcy o istnieniu wielkiej sprawy polskiej.
Grabski podkreślał, że Polacy poprą stanowisko Rosji w Galicji,
w zamian jednak żądają oświadczenia się jej w sprawach polskich.
Tutaj do porozumienia nie doszło, ponieważ Januszkiewicz mówił
o Polsce w ramach Rosji na gruncie autonomii wypośrodkowanej
pomiędzy dotychczasowym stanowiskiem Polaków w Królestwie
i Galicji.
Druga misja łączyła się z żądaniem wystosowanym przez
stronnictwa liberalne do Komitetu N[arodowego Polskiego] [dalej:
knp] o sformułowanie przez Komitet postulatów polskich. Myśl
tę chętnie podjęli realiści, sprzeciwiał się jej natomiast Dmowski,
581 Rozwiązanie Legionu Wschodniego nastąpiło w Mszanie Dolnej 20–22 ix 1914.
582 Komitet Narodowy Polski, utworzony w xi 1914 pod prezesurą Zygmunta Wielopolskiego i R. Dmowskiego jako wiceprezesa, łączył narodowych demokratów, realistów (Stronnictwo Polityki Realnej) i bezpartyjnych w duchu orientacji
antyniemieckiej.
583 Nikołaj Nikołajewicz Januszkiewicz (1868–1918), ros. gen., szef Sztabu Generalnego.
584 Siergiej Dmitrijewicz Sazonow (1861–1927), ros. dyplomata i polityk, 1910–1916 minister spraw zagranicznych, zwolennik przyznania Królestwu Polskiemu szerokiej
autonomii.
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będąc zdania, że dla Polski będzie najlepiej, gdy wojna będzie
trwała długo, gdy Moskali nie będzie w Królestwie i gdy dojdą do
zrozumienia kwestii polskiej (dzieje się to na dwa tygodnie przed
wzięciem Przemyśla585). Zdaniem Dmowskiego dopiero w tych
warunkach zasadne będzie formułowanie polskich żądań. Toteż
poufnie postanowiono w gronie Ligi, że Grabski nie ma nalegać
na ponowne stawianie sprawy polskiej przez Rosję, miał natomiast, zgodnie z uchwałą Komitetu, mówić o stanowisku Polaków
w Galicji. Rozmowa prowadzona z Sazonowem o sprawie polskiej
wykazała, że Rosja stoi tylko na stanowisku autonomii polskiej;
w rozmowie uznano za potrzebne sprawę tę na razie odłożyć. Było
to po myśli polityki Ligi, która nie chciała z miejsca załatwiać sprawy polskiej na gruncie państwowości rosyjskiej.
Po sukcesach austriacko-niemieckich586 kierownictwo ligowe
opuściło Lwów, wyjeżdżając do Rosji: [Stanisław] Grabski, [Stanisław] Srokowski, [Celestyn] Podlewski, [Leonard] Stahl, [Jan Gwalbert] Pawlikowski. W Rosji znalazł się też warszawski Komitet Narodowy [knp] i kierownictwo Centralnego Komitetu Obywatelskiego587
w Warszawie, który był emanacją Towarzystwa Rolniczego. Znalazło
się też w Rosji około miliona Polaków uchodźców. Losem tych ostatnich trzeba się było zająć, praca jednak ta nie była specjalną imprezą Ligi. Robił to [Władysław] Rabski przy pomocy Stanisława Wojciechowskiego, J[erzego] Zdziechowskiego588 i M[ariana] Lutosław-

585 Przemyśl skapitulował 23 iii 1915.
586 Przełamanie frontu pod Gorlicami w v 1915.
587 Centralny Komitet Obywatelski – utworzony w Warszawie w 1914 pod kierownictwem Seweryna ks. Czetwertyńskiego, wiceprezesem i głównym organizatorem
był W. Grabski. Rozwiązany w ix 1915 przez władze niemieckie.
588 Jerzy Zdziechowski (1880–1975), ekonomista, polityk, 1915 prezes Komitetu Obywatelskiego w Lublinie, 1916 wiceprzewodniczący Rady Zjazdu Polskich Organizacji
Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie, członek Ligi Narodowej, viii 1917 członek
Wydziału Wykonawczego Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, od
x 1917 w Komisji Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskiego; 1922–1927 poseł na Sejm,
1925–1926 minister skarbu.
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skiego589. Niemniej jednak ligowcy w masie swojej wzięli czynny udział w rozbudowie na emigracji Centralnego Komitetu Obywatelskiego ([Jerzy] Gościcki, Lutosławski i in.), zdając sobie sprawę z tego, że dla polityki polskiej doniosłą rzeczą będzie kierunek myślenia politycznego na emigracji szerokich mas Polaków.
Główna robota Ligi w Rosji polegała na walce na terenie polskiego wychodźstwa, polskich wojskowych, Polaków zamieszkałych w Rosji, z orientacją „centralną”. Pod formalnym tajnym
kierownictwem Ligi powstała na terenie Podola, Wołynia i Ukrainy
centralna organizacja towarzystw polskich łącznie z wychodźstwem ([Joachim] Bartoszewicz, St[anisław] Zieliński, [Jan] Kornecki590). Ogromną rolę w tej robocie ligowej odegrał śp. [Stanisław] Jezierski (szczegóły od Zielińskiego).
Do starć pomiędzy obozem narodowym, do którego wchodzili Wł[adysław] Grabski i St[anisław] Wojciechowski, a obozem
mocarstw centralnych ([Aleksander] Lednicki) dochodziło na
zjazdach Towarzystw Pomocy Ofiarom Wojny, odbywanych w Moskwie (szczegóły od J. Zdziechowskiego).
Pod wpływem Ligi pozostawała też formalna polityka polska
na terenie Rosji. Posiedzenia Koła Polskiego odbywały się łącznie
z Komitetem Narodowym [Polskim] złożonym w większości [...]r.
r
Brak fragmentu tekstu.
589 Marian Lutosławski (1871–1918), inż., od 1900 w Lidze Narodowej, organizator
Polskiej Macierzy Szkolnej, od 1914 członek Komitetu Narodowego Polskiego
w Warszawie, następnie w Piotrogrodzie, 1917 członek Rady Polskiej Zjednoczenia
Międzypartyjnego, rozstrzelany przez bolszewików w Moskwie 5 xi 1918.
590 Jan Kornecki (1884–1967), nauczyciel, działacz oświatowy i narodowy, założyciel Narodowego Koła Nauczycieli, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, członek sdn, od 1915 organizator polskiego szkolnictwa na Ukrainie, kierownik Biura Sekcji Pomocy Kulturalnej w Radzie Okręgowej
Kijowskiej Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, sekretarz Macierzy
Szkolnej i Wydziału Oświaty w Polskim Komitecie Wykonawczym na Rusi, 1919–1920
naczelnik Wydziału Oświecenia w Zarządzie Cywilnym Wołynia i Podola; 1922–1935
poseł na Sejm; działacz kierownictwa zln i sn; 1947–1952 więziony przez władze
komunistyczne.
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Główne zadanie tej polityki polegało na wydobywaniu kwestii
polskiej na coraz to wyższy poziom. Jako argumentem posługiwano się wskazywaniem na to, co robią państwa centralne. Rosja do
pewnego stopnia na to reagowała, jednak bardzo opornie. Grupa
germanofilska bowiem ([Grigorij] Rasputin591, [Aleksander] Protopopow592, [Aleksander] Trepow593) była zwolennikiem oddania
raczej Królestwa Niemcom i Austrii niż utworzenia konstytucyjnej Polski w ramach Rosji. Grupa ta brała górę nad Sazonowem,
który był zwolennikiem wygrywania sprawy polskiej w wojnie.
Było więc widoczne, że na gruncie rosyjskim sprawy polskiej wydatnie dalej posunąć się nie zdoła. Skłoniło to Dmowskiego do
wyjazdu z granic Rosji [xi 1915].
W roku 1916 był [S.] Grabski zaproszony przez Sazonowa zaniepokojonego zachowaniem się Dmowskiego za granicą. Otóż
w tej rozmowie mówiło się już o państwie polskim i o przyszłym
związku jego z Rosją. Rozmowę z Sazonowem miał też i [Zygmunt]
Wielopolski594, który po rozmowie tej złożył na ręce cesarskie memoriał zredagowany wespół z Grabskim i [Janem] Harusewiczem.
Po memoriale tym ukazał się rozkaz cara do armii i floty595,
mówiący już o państwie polskim, Wielopolski wspomniał Grabskiemu, że widział memoriał wystosowany przez Sazonowa do
cara, w którym Sazonow oznajmiał, że starał się o utrzymanie
sprawy polskiej w granicach Rosji, że jednak Dmowskiemu i innym
Polakom udało się na zachodzie postawić sprawę polską tak, że
Rosja musi wybierać między korzystnym dla siebie załatwieniem
sprawy przesmyków Dardanelskich a zadowoleniem Polaków. Innymi słowy udało się Dmowskiemu sprawę polską na zachodzie
591
592
593
594

Grigorij Jefimowicz Rasputin [Nowych] (1872–1916), faworyt rodziny carskiej.
Aleksander Dmitrijewicz Protopopow (1864–1918), ros. polityk.
Aleksander Fiodorowicz Trepow (1862–1928), ros. polityk.
Zygmunt Wielopolski (1863–1919), margrabia, konserwatysta, przywódca Stronnictwa Polityki Realnej, od ix 1914 prezes Komitetu Narodowego Polskiego.
595 26 xii 1916.
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umiędzynarodowić. Wysiłki Dmowskiego łączyły się z wysiłkami
[Ignacego Jana] Paderewskiego596 w Ameryce i wykorzystywały
posunięcia państw centralnych. W tej też fazie dla prac Ligi decydująca się staje działalność Dmowskiego. Mówiąc o pracach Ligi
w tym czasie, wspomnieć należy też starania o rozbudowę wojska polskiego. Za czasów carskich istniała już brygada (szczegóły
u pułkownika [Henryka] Bagińskiego597, który działał z ramienia
Zygm[unta] Balickiego, szczegóły też u [Jana] Załuski). Przed
rewolucją postanowione zostało nawet też utworzenie dywizji
(starania Grabskiego i Harusewicza przy pomocy Ad[ama] Zamoyskiego598, który pracował u boku gen. [Michaiła] Aleksiejewa599; w tej sprawie pertraktował też Grabski z [Aleksiejem] Brusiłowem600). Po wybuchu rewolucji cały wysiłek Ligi skierowany
został na zorganizowanie opinii. Z inicjatywy Ligi powstaje pod
prezesurą St. Wojciechowskiego Polska Rada Międzypartyjna601.
Robotą Ligi było też przeforsowanie na Zjeździe Wojskowych Polaków w Moskwie602 uchwały o tworzeniu polskich oddziałów wojskowych (zjazd ten zwołany był przez żywioły raczej „centralne”),
natychmiast bowiem po wybuchu rewolucji z ramienia Komitetu
Narodowego [Polskiego] Grabski i Harusewicz przedłożyli ministrowi spraw wojskowych żądanie wydzielenia żołnierzy Polaków
596 Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), pianista, kompozytor, członek Komitetu Narodowego Polskiego, delegat na Konferencję Pokojową w Paryżu, premier i minister
spraw zagranicznych rp.
597 Henryk Bagiński (1888–1973), inż., historyk wojskowości, płk; podczas studiów na
Politechnice Lwowskiej działacz „Zetu” i „Zarzewia”, organizator skautingu, w 1917
kpt. w i Korpusie Polskim, następnie w iv Dywizji Strzelców, od 1919 w wp.
598 Adam Michał Zamoyski (1873–1940), ordynat na Kozłówce, 1914–1916 adiutant przy
ros. Kwaterze Głównej, 1916–1917 adiutant przyboczny Mikołaja ii.
599 Michaił Wasiljewicz Aleksiejew (1857–1918), ros. gen., 1914–1915 szef sztabu Frontu
Południowo–Zachodniego.
600 Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow (1853–1926), ros. gen., kierował ofensywą w 1916.
601 Poprawnie: Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego utworzona na Polskim
Zjeździe Politycznym w Moskwie w dn. 3–16 viii 1917; prezesem Rady i Komitetu
Wykonawczego był S. Wojciechowski.
602 Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie 7–22 vi 1917.
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w odrębną polską armię sojuszniczą. Na żądanie to [Aleksander]
Guczkow603 się zgodził i przedstawił odpowiedni wniosek na Radę
Ministrów. Przeciwko temu wnioskowi wystąpił z osobnym memoriałem Lednicki (Grabski widział ten memoriał), dowodząc,
że takie wydzielenie będzie początkiem rozpadnięcia się wojsk
rosyjskich. Toteż w konsekwencji zezwolono ze strony rosyjskiej
na tworzenie odrębnych oddziałów polskich tylko z tych wojskowych Polaków, którzy sami się zgłoszą. Dodajmy też, że na zjeździe
w Moskwie przeciw tworzeniu oddziałów polskich wraz z Lednickim występował też późniejszy komunista [Julian] Leszczyński604,
a wątpliwości wysuwał i Ign[acy] Matuszewski605. Toteż zapadnięcie uchwały o tworzeniu oddziałów uważać należy za wielki
sukces Ligi. W związku z tą uchwałą wyłoniono Naczelny Komitet
Wojskowy606 pozostający pod prezydencją [Władysława] Raczkiewicza607. Jako konsekwencje powstały korpusy [Józefa] Dowbora [-Muśnickiego] i [Eugeniusza de Henninga-] Michaelisa608.
Stała też Liga po rewolucji na stanowisku eksterytorialności
władz politycznych polskich na terenie Rosji i na gruncie utrzy603 Aleksander Iwanowicz Guczkow (1862–1936), liberalny polityk ros., iii–v 1917 minister wojny Rządu Tymczasowego.
604 Julian Leszczyński-Leński (1889–1937), działacz komunistyczny; podczas studiów
na uj prezes socjalistycznej „Spójni”, działacz s dkp il, od xi 1917 kierował bolszewickim Komisariatem Do Spraw Polskich, w 1920 współpracownik Tymczasowego
Komitetu Rewolucyjnego Polskiego w Białymstoku, działacz kprp (kpp).
605 Ignacy Hugo Matuszewski (1891–1946), studiował filozofię na uj, architekturę
w Mediolanie, rolnictwo w Warszawie; działacz pow, organizator i Ogólnego
Zjazdu Wojskowych Polaków, służył na różnych stanowiskach w wp, 1929–1931
minister skarbu.
606 Naczelny Polski Komitet Wojskowy powołany przez Ogólny Zjazd Wojskowych
Polaków 7–22 vi 1917, ukonstytuowany 10 vii 1917 pod przewodnictwem Władysława Raczkiewicza.
607 Władysław Raczkiewicz (1885–1947), adwokat, 1917 prezes Naczelnego Polskiego
Komitetu Wojskowego, od 1918 w wp, 1921, 1926–1931, 1935–1936 minister spraw
wewnętrznych, wojewoda nowogrodzki, wielski, krakowski i pomorski; od x 1939
prezydent rp.
608 Eugeniusz de Henning-Michaelis (1863–1939), gen. ros. i wp, od 1917 czynny w tworzeniu formacji polskich, dowódca iii Korpusu Polskiego na Wschodzie.

244

mywania bezpośrednich stosunków z mocarstwami sprzymierzonymi. Należało to do kompetencji Wydziału Zewnętrznego
Rady [Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego], pozostającego
pod prezydencją Grabskiego. Jeśli chodzi o stosunek do rządu
rosyjskiego, to dbano, by utrzymywać z nim związek tylko przez
ministra spraw zagranicznych.
Nb. Tu dla szczegółów porównaj dzienniki Wydziału Zewnętrznego609.
Na rok 1918 przypada przeniesienie Rady Międzypartyjnej
z Piotrogrodu do Kijowa, gdzie jednak została unieruchomiona. Z Kijowa Grabski wraz z [Janem] Załuską i [Jerzym] Zdziechowskim wyjechał do Dowbora, tocząc po drodze w Homlu rokowania z bolszewikami, stąd Grabski skierował się do Moskwy,
natomiast Załuska i Zdziechowski pojechali do Dowbora.
Po przejściu Hallera wyjechali do Kijowa [Stanisław] Jezierski i [Karol] Wierczak610. Grabski zajął się wysyłką pieniędzy uzyskanych w Moskwie od misji francuskiej.
Po rozbiciu armii Hallera611 zajęto się organizowaniem dywizji
syberyjskiej, formacji polskiej nad Donem ([Lucjan] Żeligowski612)
609 Na czele Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego stał Wydział Wykonawczy,
dzielący się na Wydziały: Zagraniczny, Wojska i Wewnętrzny. Organem prasowym
Rady był „Dziennik Polski”.
610 Karol Wierczak (1887–1939), polonista, dziennikarz, redaktor, działacz polityczny
i oświatowy, kierownik Biura Głównego sdn we Lwowie, od 1916 w Lidze Narodowej, 1917–1918 sekretarz generalny macierzy szkolnej na Wołyniu, komisarz Ligi
Polskiej Pogotowia Wojennego, delegat rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, 1922–1935 poseł na Sejm, członek kierownictwa zln i sn (od 1928 wiceprezes
zarządu Głównego).
611 Poprawnie: ii Korpusu Polskiego.
612 Lucjan Żeligowski (1865–1947), gen. armii ros., od i 1917 w i Korpusie Polskim, od
vii 1918 dowódca iv Dywizji Strzelców, następnie na różnych stanowiskach w wp,
1925–1926 minister spraw wojskowych, 1935–1938 poseł na Sejm; przywódca tzw.
buntu Żeligowskiego w 1920 r. zakończonego zajęciem Wileńszczyzny i utworzeniem republiki Litwy Środkowej.
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i na Murmanie. Nad Don z ramienia Ligi pojechał poseł do Dumy
[Feliks] Raczkowski613. Centrala mobilizacji znajdowała się w Moskwie, duszą jej prac był ks. Kazimierz Lutosławski614.
Spisane jako streszczenie opowiadania prof. G[rabskiego] we
Lwowie z końcem września i pocz[ątkiem] października 1931 r.
Z[ygmunt] Wojciechowski
Poznań, [dnia] 1 iv 1932 r.
613

Feliks Raczkowski (1876–?), geolog, publicysta, w l. 1907–1917 poseł do ros. Dum
Państwowych, 1917 członek Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, od
x 1918 na Kubaniu przy iv Dywizji Strzelców, w vi 1919 powrócił do kraju z żołnierzami, 1922–1927 poseł na Sejm.
614 Kazimierz Lutosławski (1880–1924), ks., lekarz, ekonomista, pedagog, działacz
harcerski; od 1903 członek Ligi Narodowej, należał do Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, 1919–1924 poseł na Sejm, członek Zarządu Głównego zln.

Relacja Stanisława Rowińskiego
[o Lidze Narodowej]

[List do Zygmunta Wojciechowskiego]
Kraków, dnia 3 czerwca 1932 r.
Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Nie znalazłszy swych notatek z czasów, kiedy byłem komisarzem
Ligi [Narodowej] na Kraków i Małopolskę Zachodnią, mogę tylko z pamięci odtworzyć pewne ważniejsze zdarzenia. Oto co
pamiętam.
Silniejsze wpływy Ligi na terenie, o którym mowa, rozpoczynają się właściwie od czasu, gdy [Roman]Dmowski i śp. Zygmunt
Balicki przenieśli się do Krakowa i tu rozpoczęli wydawnictwo
„Przeglądu Wszechpolskiego”615. Skupiają oni około siebie ludzi,
przez których starają się uzyskać wpływy na istniejące tu organizacje wychowawcze jak tsl, „Sokół” itp. oraz na wybitniejsze
jednostki (o młodzieży uniwersyteckiej wiadomo: „Zet”, Koło
Brat[erskie]).
Niezależnie od tego oddziałują obaj bezpośrednio na szereg
ludzi ideowo, by ich przygotować na członków Ligi Narod[owej].
615

Ukazujący się od 1895 we Lwowie „Przegląd Wszechpolski” został przeniesiony
w styczniu 1902 r. do Krakowa, a kierownictwo pisma objął Dmowski.
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Dzięki tej akcji następuje zorganizowanie „grupy” w Zachodniej
Małopolsce z siedzibą w Krakowie616, gdzie też odbyło się kilka
zjazdów Rady [Głównej].
Przez cały czas pobytu swego w Krakowie sprawuje śp. Balicki obowiązki komisarza miejscowego, które przechodzą następnie na mnie. Spełniałem je, o ile pamiętam, do czasu wojny.
Należało do nich zwoływanie członków na posiedzenia grupy,
przewodniczenie na nich, rozdział ról w robocie na zewnątrz
i pośredniczenie między organami wyższymi i organizacją lokalną, przyjmowanie nowych członków, a raczej odbieranie od nich
uroczystego ślubowania po zaznajomieniu ich ze statutem Ligi.
Z ważniejszych zdarzeń wspomnę.
1. Akcja Ligi przeciw obesłaniu wszechsłowiańskiej wystawy
w Petersburgu617. Śp. [Henryk] Jordan618 inspirowany przez
jednego z członków naszych zaprosił do siebie wybitniejsze
osobistości Krakowa z różnych obozów politycznych; po długiej dyskusji wypowiedziano się przeciw udziałowi Polaków
w wystawie i uchwalono wysłać do Warszawy prof. Henryka
Jordana i mnie, by zdanie obywatelstwa krakowskiego podać
do wiadomości zebrania, które tamże miało się odbyć. Obrady w Warszawie przeciągnęły się do rana, gdyż niektórzy, np.
[Stanisław] Libicki, przekonywali nas o potrzebie abstynencji
616 Krakowska grupa Ligi Narodowej uformowana została na przełomie 1900/1901.
Pod względem organizacyjnym dzieliła się (stan z 1905) na sekcje: robotniczą,
młodzieżową, szkoły ludowej i „Sokoła”, skarbową, Związku Pomocy Narodowej
i wydawniczą. Pracami organizacyjnymi, obok Z. Balickiego, kierował Edmund
Długopolski, czołowymi działaczami grupy byli: Tadeusz Grabowski, Marian
Starzewski, Augustyn Olszewski, Stanisław Rymar, Stanisław Nowicki, Władysław
Turski, Stefan Surzycki, Jan Słomka, Franciszek Bujak, Kasper Wojnar.
617 Wszechsłowiańska Wystawa Artystyczno-Przemysłowa w Petersburgu celem
„ustalenia stosunków bezpośrednich i wymiany handlowo-przemysłowej między
Rosjanami a pokrewnymi im mieszkańcami innych krajów” planowana była na
1904 r. Negatywny stosunek endecji do tej inicjatywy wyrażony został w Listach
warszawskich, „Przegląd Wszechpolski” 1902, nr 11.
618 Henryk Jordan (1842–1907), lekarz, działacz społeczny, pionier wychowania fizycznego, prof. uj, 1895–1910 poseł na Sejm Krajowy.
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przeszło godzinę; wreszcie powzięto wszystkimi głosami (38)
uchwałę zgodną z Krakowem. Za obesłaniem wystawy nikt
w ogóle nie przemawiał.
Gdy w r. 1905 emisariusze z Królestwa rozpoczynają w Zach[odniej] Małopolsce, a w szczególności w Krakowie agitację za czynnym popieraniem ruchów rewolucyjnych na
ziemiach zaboru rosyjskiego, zwołane zostało bardzo liczne
zebranie obywatelskie do „Sokoła”, które po bardzo burzliwej
dyskusji i moim referacie oświadczyło się olbrzymią ilością
głosów za biernym zachowaniem się społeczeństwa polskiego wobec owych ruchów rewolucyjnych i za zwalczaniem
agitacji szerzonej przez zwolenników współudziału naszego
w rewolucji.
W czasie swego pobytu w Krakowie Dmowski i śp. Balicki
uczestniczą od czasu do czasu w poufnych zebraniach politycznych organizowanych przy herbacie przez krakowskich konserwatystów619, miały one zresztą czysto teoretyczne znaczenie. Na nich po raz pierwszy oczywiście na terenie krakowskim
spotykają się z [Władysławem] Studnickim, bardzo zjadliwym
wówczas w dyskusji przeciwnikiem tutejszych Stańczyków.
Powstanie jawnego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego620 umożliwia Lidze [Narodowej] znaczne rozszerzenie
swych wpływów przez swoich dotychczasowych członków,
jak również ułatwia dobór nowych członków z kadr stronnictwa. Wpływy te oddziałują już odtąd nie tylko na inteligencję, ale na sfery robotnicze, rzemieślnicze i mieszczaństwo.

619 Zebrania w Klubie Konserwatywnym i Towarzystwie dla Pielęgnowania Nauk
Społecznych (powstałym w ii 1903), w których uczestniczyli: S. Estreicher, A. Górski, W. L. Jaworski, A. Krzyżanowski, M. Starzewski oraz Z. Balicki, R. Dmowski
i S. Grabski.
620 Proces tworzenia Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim
trwał od i 1904 do xii 1905, kiedy przyjęto ostatecznie program, zasady organizacyjne i dokonano wyboru władz na czele ze Stanisławem Głąbińskim.
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Przede wszystkim zaś powstanie stronnictwa ułatwia nam
zorganizowanie pod jego hasłami młodzieży akademickiej
w Krakowie („Zjednoczenie”621), wśród której Dmowski, śp. Balicki i Grabski przez wygłaszanie częstych pogadanek i osobiste zetknięcie się uzyskują wszechmocne wpływy.
W tym okresie następuje zetknięcie się tej młodzieży na
tle towarzyskim ze starszym pokoleniem i znaczny dopływ
młodych do Ligi.
5. Poważniejsze różnice zdań ujawniły się za czasów komisariatu:
a) W kwestii stosunku do śp. [ks. Stanisława] Stojałowskiego,
do którego zbliżenie się uważała wówczas część członków
Ligi jako kompromis niegodzący się z prostolinijnością organizacji622.
b) W kwestii stosunku naszych przedstawicieli w [rosyjskiej]
Dumie [Państwowej] do politycznych partii rosyjskich. Prof.
[Stefan] Surzycki i część młodych byli przeciwnikami wszelkiego zbliżenia się do Rosjan i utrzymywania z nimi jakichkolwiek stosunków politycznych. Na tym tle powstała pierwsza
secesja623, która nas pozbawiła kilku członków (młodzi [Władysław] Skoczylas624 i [Józefat] Bohuszewicz et cons.).
c) Popieranie przygotowań wojskowych w „Sokole” i Drużynach
Bartoszowych, gdzie mieliśmy wpływy. Za popieraniem i to jak
najgorętszym opowiadali się śp. Stanisław Biega, ja i częścio621

Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej, utworzone w x 1906 w Krakowie, na
czele z W. Horodyskim, F. Młynarskim, J. Bohuszewiczem, T. Mikułowskim,
W. Skoczylasem i G. Szurą. Pod względem organizacyjnym dzieliło się na koła:
dziennikarskie, nauk społecznych, artystyczne, literackie i słuchaczek.
622 W v 1909 doszło do utworzenia Związku Narodowo-Ludowego, łączącego organizacje terenowe sdn w zachodniej Galicji z Stronnictwem Chrześcijańsko-Ludowym;
w v 1913 przekształconego w Narodowy Związek Chrześcijańsko-Ludowy.
623 Rozłamowa grupa pod nazwą „Fronda” wystąpiła z endecji w 1908.
624 Władysław Skoczylas (1883–1934), artysta rzeźbiarz, malarz, studiował w Wiedniu,
Krakowie (1904–1906) i Lipsku, działacz „Zetu”, jeden z liderów „Zjednoczenia”,
współredaktor tygodnika „Znicz”, wystąpił z Ligi Narodowej w x 1908; dyr. Departamentu Sztuki mwriop.
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wo Stanisław Grabski, który nawet wygłosił w „Zjednoczeniu”,
w r., zdaje mi się, 1913, pogadankę mającą na celu wyjaśnić
młodzieży konieczność czynnego współudziału w tej pracy
z uwagi na zdarzenia polityczne, które mogą nastąpić.
Śp. Balicki i inni przestrzegali przed tą robotą, będąc zdania, że przygotowania wojskowe mogą w uczestników wpoić
z natury rzeczy konieczność zbrojnej akcji i wywołać wystąpienia dla Polski niekorzystne, których opanować się nie da.
Ostatnia gorętsza na ten temat dyskusja odbyła się na
zjeździe Rady w lecie r. 1914, odbytym we Lwowie, na którym ja i śp. Biega zostaliśmy odosobnieni z naszym zdaniem
wypowiadanym w sensie, że w chwili dziejowej, jaka nadchodzi, nie wolno nam jako Lidze [Narodowej] nie pomyśleć
o własnych polskich organizacjach zbrojnych, które w chwili
wyczerpania się przeciwników mogą dopomóc do rozstrzygnięcia losów Polski.
Oto wszystko. Nie mam nic przeciw ujawnieniu mego nazwiska,
to samo dotyczy [Stanisława] Rymara i [Władysława] Konopczyńskiego. [Józefa] Hajdukiewicza625, który jest nauczycielem szkoły
średniej, lepiej nie wymieniać.
Załączam notatki wszystkich trzech wymienionych.
Z prawdziwym poważaniem
Stanisław Rowiński

625 Józef Marian Hajdukiewicz [Haydukiewicz] (1883–1969), historyk, nauczyciel gimnazjalny, działacz tsl, Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Macierzy Szkolnej
Księstwa Cieszyńskiego; członek „Zetu”, „Zjednoczenia”, sdn, Ligi Narodowej (od
1916), następnie zln, owp i sn (prezes 1945).
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[Uzupełnienie relacji Stanisława Rowińskiego. List do Józefa
Zielińskiego]
Szanowny Panie!
Przepraszam za zwłokę z odpowiedzią, czuję się jednak niedobrze w ostatnich tygodniach i trudno mi było zebrać się do tego
listu. Trudność tę zwiększał brak wszelkich materiałów, które
jeszcze przed wojną wręczyłem jakiemuś młodemu uczonemu
z Poznania626, wykazującego się poleceniem któregoś z naszych
przyjaciół politycznych.
Ów młody pan miał pisać o L[idze].
Co do mnie to – o ile pamiętam – zostałem przyjęty do L[Igi]
przez śp. Romana i Zygmunta w domu tegoż na Dębnikach. Ścisłe
stosunki z Nimi zaczęły się z chwilą powstania stronnictwa i ułożenia statutu Nar[odowej] Dem[okracji], w których to pracach
przygotowawczych brałem udział.
Ze śp. Zygmuntem stosunki zaczęły się wcześniej w związku
z organizacją młodzieży uniwers[yteckiej] i zjednaniu jej dla „Sokoła”. Członkiem „Sokoła” był śp. Zygmunt i zasiadał w Zarządzie,
mając charakter „dyrektora”, czuwającego nad przestrzeganiem
przez członków regulaminów sokolich i „idei” sokolej.
[Władysław] Turski był prezesem „Sokoła”, a w życiu prywatnym był inżynierem drogowym krakowskiego wydziału
powiatowego.
Urodziłem się 7 viii 1872 r. w Stanisławowie, do szkół uczęszczałem w Krakowie. W którym roku zamianowano mnie komisarzem L[igi], nie przypominam sobie. W każdym razie byłem
nim, gdy zaznaczył się w L[idze] rozłam na tle forsowania przez

626 Chodzi o prof. Zygmunta Wojciechowskiego.
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śp. Romana bliskich stosunków z demokracją rosyjską. Rozłam
ten (śp. Stefan Surzycki) udało mi się załagodzić.
Turski opuścił stronnictwo nasze i wstąpił do zwolenników
„Nowej Reformy”.
Załączam odezwę – może się przyda.
O naszym życiu napiszę kiedy indziej. Zasyłam Obojgu Państwu serdeczne pozdrowienia i ukłony.
[Stanisław] Rowiński
Kocborowo, [dnia] 25 v 1950 r.

ZABÓR PRUSKI
Wspomnienia i relacje: Mariana Seydy
i Gustawa Simona

Notatki Mariana Seydy
dla prof. Zygmunta Wojciechowskiego
do pracy o historii Ligi Narodowej,
spisane w styczniu roku 1932
Dla zobrazowania rozwoju stosunków politycznych w zaborze
pruskim w wieku xix, a szczególnie w okresie poprzedzającym
wystąpienie młodego ruchu wszechpolskiego na widowni tej dzielnicy, proszę porównać:
1. Wstęp do Programu Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
pod panowaniem pruskim (1905). Cała ta publikacja została
zredagowana przeze mnie. Do dwóch jej części – o ile sobie
przypominam – dostarczyli mi członkowie ln surowego materiału: do pierwszej połowy wspomnianego wstępu Helena Rzepecka627, do samoobrony ekonomicznej Władysław
Mieczkowski628.
2. Mój artykuł Tło polityczne w jubileuszowym numerze „Kuriera Poznańskiego”. Należy tam jednakowoż poprawić daty
moje personalne w odniesieniu do ln. A mianowicie: a) do ln
627 Helena Rzepecka (1863–1916), nauczycielka, publicystka, działaczka niepodległościowa, od 1894 redaktorka „Gońca Wielkopolskiego”, współpracowniczka
„Kuriera Poznańskiego”, współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiet Polskich „Warta”
(1894), Towarzystwa Czytelnia dla Kobiet (1895), członkini Ligi Narodowej (od 1899).
628 Władysław Mieczkowski (1871–1959), dr praw, od 1905 adwokat w Poznaniu, jeden
z liderów wielkopolskiej endecji, członek Ligi Narodowej (Komitetu Krajowego,
1909 Komitetu Centralnego, 1911 Rady Głównej) i Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, od 1906 zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Wydawniczej Nowa
Drukarnia Polska, działacz „Straży”, 1907 poseł do Reichstagu, 1918 członek Naczelnej Rady Ludowej, przewodniczący Rady Miejskiej Poznania, naczelny dyrektor
Banku Polskiego (do 1934).
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zostałem przyjęty przez komisarza Komitetu Centralnego
Wincentego Lutosławskiego629 w pierwszej połowie roku 1900,
gdy jeszcze nie byłem pełnoletnim, co sprzeciwiało się statutowi ln; b) do Komitetu Centralnego ln zostałem powołany
przez krakowski zjazd Rady Głównej ln pod koniec roku 1907.
Moją broszurkę Wszechpolskość Wielkopolski (1920).

Początki wpływów, przynajmniej pośrednich, Ligi Narodowej na
ówczesną młodzież zaboru pruskiego sięgają zupełnie ostatnich
lat zeszłego wieku.
Mieliśmy wówczas w gimnazjach ziem zaboru pruskiego,
szczególnie Poznańskiego, tajny Związek Kółek Gimnazjalnych.
Kółka dzieliły się – o ile sobie przypominam – na trzy stopnie (trzy
lata), poświęcone nauce historii Polski i nauce literatury polskiej.
Ażeby przejść z jednego stopnia do drugiego, trzeba było złożyć
egzamin. Związek Kółek Gimnazjalnych miał charakter ogólnopatriotyczny, w dziedzinę polityczną zresztą nie wkraczając.
Dyskusje natury religijnej i światopoglądowej odbywały się między młodzieżą poza ramami zebrań Kółek. Także pod względem
tendencji literackich pozostawiona była swoboda, czego dowodem
np. że piszący te słowa był wówczas zwolennikiem literackiego
kierunku „Życia” krakowskiego630.
Związek Kółek Gimnazjalnych był od roku – zdaje się – 1898
sterowany przez konspirację pod nazwą „Czerwona Róża”631. Ta
była już wyraźnie w ręku Związku Młodzieży Polskiej („Zetu”),
ekspozytury na gruncie uniwersyteckim Ligi Narodowej.
629 Wincenty Lutosławski (1863–1954), prof. filozofii, politolog, publicysta, działacz
narodowy, członek Ligi Narodowej (do 1910), założyciel stowarzyszeń „Eleusis”
(1902) i „Eleuteria” (1903).
630 „Życie” – tygodnik młodopolski wydawany w Krakowie w latach 1897–1900, założony przez Ludwika Szczepańskiego.
631 „Czerwona Róża”– tajna organizacja młodzieży polskiej utworzona na zjeździe
poznańskim delegatów kół samokształceniowych, nadrzędna dla wszystkich kół
i koordynująca ich pracę; istniała w latach 1899–1901.
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W „Czerwonej Róży” zajmowano się już ogólniejszymi zagadnieniami politycznymi ze stanowiska programu Ligi Narodowej
i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w Królestwie. Za
organy swe uważaliśmy „Przegląd Wszechpolski” i „Polaka”, które
były czytane i rozszerzane mimo surowych zakazów władz szkolnych. Faktycznie wychowywaliśmy się politycznie na „Przeglądzie
Wszechpolskim”.
Jako najstarszych kolegów w „Czerwonej Róży” przypominam
sobie Władysława Bolewskiego632 (dziś lekarza w Krotoszynie)
i Stefana Rowińskiego (dziś księgarza w Ostrowie).
„Czerwona Róża”, kierując Związkiem Kółek Gimnazjalnych,
przygotowywała młodzież do okresu studiów uniwersyteckich,
względnie do pobytu w poznańskim seminarium duchownym.
Praca w seminarium tym była intensywna. Czołową rolę odgrywali
na początku klerycy: [Julian] Wolniewicz633[...]s.
Działalność „Czerwonej Róży”, a później „Zetu” w seminarium duchownym w Poznaniu, następnie w seminariach w Pelplinie, Wrocławiu i Gnieźnie wywarła silny wpływ na cały kierunek
ideowy duchowieństwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz patriotycznego odłamu duchowieństwa górnośląskiego.
Na terenie uniwersyteckim członkowie „Czerwonej Róży” zaboru pruskiego poczęli wchodzić w szeregi „Zetu” w roku 1899, i to
w Gryfii ([Władysław] Bolewski i [Celestyn] Rydlewski, dzisiejszy
lekarz w Poznaniu) oraz we Wrocławiu ([Jan] Kowalczyk, [Wojciech] Korfanty – w którym ani roku dokładnie nie wiem; szczegóły od Korfantego). Piszący te słowa, jak gdyby w pierwszych
s
Brak fragmentu tekstu.
632 Władysław Bolewski (1878–1963), dr med., w Krotoszynie, działacz narodowy
i społeczny, współpracownik Towarzystwa Oświaty Narodowej i Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Poznaniu, od 1900 członek Ligi Narodowej, działacz „Straży”,
w 1918 komendant Straży Ludowej w Krotoszynie.
633 Julian Wolniewicz (1876–1942), ks. od 1901, od 1910 proboszcz w Gryżynie, od 1921
w Słupi, działacz oświatowy, organizator strajku szkolnego w 1905–1906.
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miesiącach zapomniany na gruncie berlińskim (wiosna 1899),
poszedł sam przebojem. Wyrobiwszy sobie mianowicie o poziomie Towarzystwa Naukowego Studentów Polaków w Berlinie
i ówczesnego polskiego życia akademickiego młodzieży zaboru
pruskiego w ogóle pojęcia bardzo ujemne, wypowiedziałem tej
degeneracji duchowej walkę w korespondencji do „Dziennika
Poznańskiego”634. Skupiłem dookoła siebie kilku kolegów ([Edmunda] Łukanowskiego635, dziś adwokata w Katowicach, i in.)
i poszliśmy między lud pracować w miejscowych towarzystwach
robotników polskich. Efekt był tak duży, że Towarzystwo Naukowe
Studentów Polaków, które na mnie rzuciło było najpierw za moją
„rewolucję” gromy potępienia, po pół roku w sprawozdaniu swojego prezesa przyznało, że zostało pokonane przez grono młodych
zapaleńców, którzy zdobyli organizacje robotnicze, podczas gdy
Towarzystwo Naukowe mimo wielkiej liczby swych członków
niczym wykazać się nie mogło.
To pójście przebojem ideą i pracą społeczną zwróciło na mnie
uwagę zetowców królewiaków w Charlottenburgu, tym bardziej
że między nimi a berlińskim Towarzystwem Naukowym panował
antagonizm. Był to początek mojej współpracy bezpośredniej
z czynnikami kierowniczymi „Zetu” i jego grupą charlottenburską (Stefan Natanson, Stefan Dziewulski, [Tadeusz] Sułowski636,
Leon Rudowski637, Gustaw Simon, Stanisław Zieliński, [Konrad]
Wernik638 itd.). Zajrzał też do Berlina wkrótce Bolewski z Gryfii.
634 „Dziennik Poznański” – gazeta informacyjna wydawana w latach 1859–1939.
635 Edmund Łukanowski (1877–1934), dr praw, podczas studiów we Wrocławiu działacz
„Zetu”, adwokat w Katowicach, następnie prokurator Sądu Apelacyjnego w Toruniu, przyjęty do Ligi Narodowej po 1907, należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
636 Tadeusz Jan Sułowski (1874–1952), inż. elektrotechnik, ekonomista, przemysłowiec,
członek braterskiej grupy „Zetu” i od 1900 Ligi Narodowej.
637 Leon Rudowski (1873–1954), inż. elektrotechnik, od 1916 prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, działacz ton i od 1900 Ligi Narodowej, należał do Zjednoczenia
Narodowego, w xi 1918 zastępca komisarza rządowego w Zagłębiu Dąbrowskim.
638 Konrad Wernik, członek zarządu Stowarzyszenia Techników, instruktor okręgowy
Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy (1915).
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Powstała grupa zetowa w Berlinie i szybko zaczęła rosnąć w siły.
Z kolegi zetowego zostałem bratem.
Nadarzyła się sposobność do objęcia (bez wynagrodzenia)
politycznego kierownictwa „Dziennika Berlińskiego” 639, podtrzymywanego z największym trudem materialnym przez wydawcę Ludwika Wróbla640 (dziś księgarza w Wolsztynie). Nie
miałem żadnego doświadczenia dziennikarskiego. Na ławach
gimnazjalnych pisałem dużo, ale były to pierwociny twórczości
czysto literackiej. Teraz postanowiłem tego zaniechać, a zabrać
się do politycznej propagandy idei programowych Ligi Narodowej i Narodowej Demokracji, oczywiście incognito ze względu
na władze uniwersyteckie (1900). Treść zdecydowana i forma
dość młodzieńcza tego, co pisałem w „Dzienniku Berlińskim”,
wyraźnie postawienie dążenia do niepodległości i oparcia całej działalności społeczeństwa na zasadzie wszechpolskiej tak
odbiegały od szablonu myślenia i pisania wówczas w zaborze
pruskim, że spotkały się z bezwzględnym potępieniem nie tylko
[ze strony] kierunku ugodowego, ale i ruchu ludowego (o tym
w cytowanych na wstępie źródłach 2 i 3; tam charakterystyka
zasadniczych różnic między ruchem demokratyczno-narodowym
a ruchem ludowym; to samo w broszurze Program Str[onnictwa]
D[emokratyczno-]N[arodowego] p[od] pan[owaniem] pr[uskim] na
str. 13 i n., gdzie też różnica między nami młodymi a dawniejszą
szlachtą z obozu „nieprzejednanych”). Wódz ruchu ludowego
Roman Szymański wyraził się na łamach „Orędownika” o mych
artykułach: „Tak pisać może tylko albo wariat, albo zakapturzony agent pruski” (lepiej nie podawać nazwiska Szymańskiego).
Nie powstrzymało mnie to od pójścia dalej naprzód po tej samej
639 „Dziennik Berliński” – gazeta polska wydawana w Niemczech w latach 1897–1939.
640 Ludwik Wróbel (1865–1935), redaktor, księgarz, wydawca „Orędownika na Powiat
Wolsztyński” (od 1924), należał do Towarzystwa Rzemieślniczo-Przemysłowego,
Towarzystwa Powstańców i Wojaków, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie,
działacz „Sokoła” i Stronnictwa Narodowego.
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linii. Koledzy z Charlottenburga przysyłali mi artykuły od czasu
do czasu. Stefan Dziewulski zabrał się do redagowania popularnego dodatku literackiego do „Dziennika Berlińskiego” Polak na obczyźnie. Obok swojej zasadniczej strony programowej
„Dziennik Berliński” przyniósł jako nowość postulat praktyczny
całkowitego uniezależnienia polskiej akcji politycznej w kraju
i na wychodźstwie, przede wszystkim zaś na Górnym Śląsku, od
niemieckiego katolickiego stronnictwa Centrum641. Pojawiały
się w „Dzienniku Berl[ińskim]” z pomocą pisarską Korfantego
specjalne numery śląskie.
Równocześnie zetowcy pracowali w dalszym ciągu w towarzystwach robotniczych, gdzie zaczęliśmy teraz wygłaszać
już także wykłady ideowo-polityczne w sensie wszechpolskim.
Jesienią roku 1900 opuściłem Berlin, zostawiając redakcję
polityczną „Dziennika Berl[ińskiego]” Gustawowi Simonowi, po
którym objął ją następnie Rydlewski (osiadł on we wschodniej
dzielnicy Berlina jako lekarz). Przeniosłem się do Wrocławia.
Tutaj powstała liczniejsza grupa zetowa z szeregiem braci, jak
wspomniany Łukanowski i Górnoślązacy: Korfanty, Kowalczyk,
[Konstanty] Wolny642 (obecny marszałek Sejmu Śląskiego), kleryk [Paweł] Pośpiech643 i inni (z obecnych kolegów zetowych
przypominam sobie: Stefana Radwańskiego, Tadeusza Szulca644,
641 Centrum – Niemiecka Partia Centrum (Deutsche Zentrumspartei), istniejące od
1870 ugrupowanie katolickie w Reichstagu.
642 Konstanty Wolny (1877–1940), adwokat, działacz narodowy na Górnym Śląsku,
należał do Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, od 1911 do Stronnictwa
Polskiego na Śląsku, następnie do chadecji; pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego.
643 Paweł Pośpiech (1878–1922), ks. prałat, 1913–1920 redaktor naczelny „Gazety Ludowej” i „Niwy Śląskiej”, należał do „Zetu”, od 1906 w Lidze Narodowej, jeden z liderów endecji na Górnym Śląsku, patron Towarzystwa Górnośląskiej Młodzieży
Męskiej, 1912–1918 poseł do Reichstagu, od 1919 poseł na Sejm Ustawodawczy.
644 Tadeusz Szulc (1881–1957), dr med., działacz społeczny, redaktor „Nowin Lekarskich”, działacz „Zetu”, od 1907 należał do Ligi Narodowej, „Straży” i Organizacji
Narodowej, propagator wychowania fizycznego, członek Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Poznaniu.
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Stan[isława] Kucika645, [Czesława] Rogalę646). Między Korfantym
a Kowalczykiem, o bardzo różnych temperamentach, a konkurującymi ze sobą o „prymat” między Górnoślązakami, zaznaczał
się już wówczas silny antagonizm.
W łonie wrocławskiej grupy zetowej wytworzyło się specjalne ognisko politycznego oddziaływania na lud górnośląski. Wówczas to (1901) ukazała się nakładem „Dziennika Berlińskiego” pierwsza broszura wszechpolska dla Polaków pod
berłem pruskim mego pióra Jeden naród – jedna myśl647. Zrobiła ona duże wrażenie zarówno wśród młodzieży akademickiej i Polonii berlińskiej i wrocławskiej, jak w kraju w kołach,
wśród których broszurę rozszerzyliśmy. Równocześnie Korfanty napisał broszurę Precz z Centrum!648, a następnie broszurę gospodarczo-propagandową Baczność! chleb drożeje!649. Trzy
te broszury wysłaliśmy w większym nakładzie na Górny Śląsk,
gdzie – w porozumieniu z nami – prowadził robotę odczytowo-zebraniową niejaki [Joachim] Sołtys650, stojący, o ile sobie
przypominam, w kontakcie z ruchem abstynenckim Wincentego
Lutosławskiego.
Nasza akcja broszurowa i propagandowa z łamów „Dziennika
Berl[ińskiego]”, wysyłanego na Górny Śląsk, uderzała nie tylko
w Centrum niemiecko-katolickie, ale i w politykę bytomskiego
645 Stanisław Kucik, dziennikarz, redaktor, skarbnik Syndykatu Dziennikarzy Zachodniej
Polski, naczelnik Wydziału Prasowego Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu;
działacz „Zetu”.
646 Czesław Franciszek Rogala (1877–1935), dr med., pracował w Ostrowie, działacz
„Zetu”, przyjęty do Ligi Narodowej w 1907, członek Związku Lekarzy Państwa Polskiego, następnie lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni.
647 Wydawnictwo Przyjaciół Ludu Polskiego: Jeden naród. Jedna myśl, nakładem
„Dziennika Berlińskiego”, Berlin 1901.
648 Wydawnictwo Przyjaciół Ludu Polskiego: Precz z Centrum, Berlin 1901.
649 Wydawnictwo Przyjaciół Ludu Polskiego: Baczność! Chleb drożeje!, Berlin 1901.
650 Joachim Sołtys (1865–1948), publicysta, redaktor, działacz społeczny na Górnym
Śląsku, redaktor pisma ludowego „Światło”, inicjator kół abstynenckich w okolicach Zabrza.
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„Katolika”651, redagowanego przez [Adama] Napieralskiego652,
który obstawał stanowczo przy łączności z Centrum. Walka miała
bardzo ostry charakter.
Byłem już wówczas członkiem Ligi Narodowej, do której – jak
wspomniałem – przyjęto mnie w pierwszej połowie roku 1900
(próba przyciągnięcia mnie do siebie [przez Szymona] Askenazego w Krakowie przy pomocy [Adama] Skałkowskiego i in. nie dała
wyniku). W Poznaniu byli już wówczas członkami ln adwokat
Bernard Chrzanowski i dr Bolesław Krysiewicz, którzy jednakowoż nie wszczęli pracy nad budową organizacji Ligi, nie zrośnięci z czasów młodości z robotą konspiracyjną. Osiadł jednakowoż w Poznaniu dr Felicjan Niegolewski, przyjęty do ln w Paryżu,
a wkrótce potem dr Rydlewski, który wciągnięty został do Ligi,
tak samo jak Helena Rzepecka.
W kwietniu roku 1901 odbyliśmy pierwszy zjazd członków ln
zaboru pruskiego – o ile sobie przypominam z udziałem Górnoślązaków Korfantego i Kowalczyka (zbadać u Korfantego). Postanowiono w pewnej mierze złagodzić formę walki zbyt osobistej
z Napieralskim, podtrzymując tym silniej jej treść: zasadę całkowitej niezawisłości polskiego ruchu narodowego od wszelkich
elementów obcych, a więc i od Centrum niemiecko-katolickiego.
Postanowiono dalej przystąpić do jawnego, bezpośredniego wpajania w społeczeństwie zaboru pruskiego zasad wszechpolskich
i w tym celu nie zadowolić się działalnością na łamach „Dziennika Berl[ińskiego]”, lecz rozpocząć propagandę w jednym z pism
poznańskich, tym bardziej że bezwzględną kampanię przeciwko
Lidze Narodowej i Narodowej Demokracji prowadził nie tylko
ugodowy „Dziennik Poznański” i organ tzw. tumskiej wyspy, daw651

„Katolik” – pismo polskie na Górnym Śląsku wydawane od 1869 przez Józefa
Chociszewskiego, współpracowało z niem. Centrum.
652 Adam Napieralski (1861–1928), wydawca, redaktor „Katolika”, od 1906 poseł do
Reichstagu.
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niejszy „Kurier Poznański”, (który upadł następnie w początkach
roku 1905), ale także „Orędownik” Szymańskiego i „Postęp”653
([Stanisława] Knapowskiego654 i [Stefana] Chociszewskiego655),
organy ruchu ludowego, które krytykowały także naszą, jakoby
zbyt radykalną politykę górnośląską. Pod względem organizacyjnym postanowiono powołać do życia szerszą podorganizację
konspiracyjną pn. „Obrony Narodowej” [dalej: on]656. Jej władza
składała się z samych członków ln tak samo, jak utworzony później w roku 1904 wydział jej polityczny. Większość członków on
weszła stopniowo w skład ln.
W roku 1901 w wyborach uzupełniających w mieście Poznaniu do parlamentu niemieckiego wybrany został pierwszy poseł
o przekonaniach demokratyczno-narodowych, ligowiec, Bernard
Chrzanowski, aczkolwiek głównie dzięki swej popularności osobistej, bo o zorganizowanej sile obozu wszechpolskiego mowy
wówczas jeszcze nie było, chociaż zaczęła się już wówczas robota nasza na społecznym gruncie robotniczo-rzemieślniczym,
a mianowicie dr Rydlewski (a w pewnej także mierze piszący te
słowa) zajął się kładzeniem podwalin pod zawodową organizację
tych warstw (Związek Zawodowy Polski657).
Władze pruskie zorientowały się dobrze, że zakonspirowany ruch wszechpolski wśród młodzieży stanie się z czasem
653 „Postęp” – dwutygodnik, następnie dziennik, wydawany w Poznaniu w latach
1890–1927 jako organ drobnomieszczaństwa.
654 Stanisław Knapowski (1853–1905), drukarz, dziennikarz, wydawca, współpracownik
„Orędownika”, od i 1890 redaktor naczelny „Postępu”, pisma poświęconego sprawom rzemieślniczym, przemysłowym i handlowym; demokrata, działacz sokoli.
655 Stefan Chociszewski (1857–1916), dziennikarz, redaktor „Postępu”, wiceprezes
Towarzystwa Dziennikarzy i Literatów na Rzeszę Niemiecką, członek Zarządu
Głównego Towarzystwa Czytelni Ludowych i „Straży”.
656 Właściwie: Organizacja Koła Oświaty Narodowej („Obrona Narodowa”) – organizacja istniejąca w latach 1903–1905, zlikwidowana z powstaniem „Straży”.
657 Polski Związek Zawodowy założony 16 iii 1902 w Poznaniu, skupiał polskich robotników i rzemieślników z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. W 1908 przystąpił
do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.
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niebezpieczny dla państwowości niemieckiej i ugodził z góry w zarodku tego ruchu, wytaczając procesy karne o tajne związki (wegen
Geheimbündelei) gronu akademików (Bolewskiemu i tow[arzyszom]) oraz gronu gimnazjalistów (zapytać Bolewskiego, Rydlewskiego i [Tadeusza] Powidzkiego658 o szczegóły). Drugi z tych procesów oddziałał na razie dość deprymująco na rozwój stosunków w Prusach Zachodnich, gdzie starsze pokolenie polskie jeszcze bardziej
niż wielkopolskie trzymało się gruntu legalnego i stąd zajęło stanowisko zdecydowanie ujemne wobec „warcholstw konspiracyjnych”.
W następnych latach wzrost naszych sił organizacyjnych, działań i wpływów poszedł w następujących kierunkach.
W seminariach duchownych robota zetowa się wzmogła, aczkolwiek utrudniały ją w pewnej mierze wątpliwości sumienia,
czy kleryk bez wiedzy swojej władzy przełożonej może należeć
do tajnej organizacji. Młodzież uniwersytecka zaboru pruskiego
została zupełnie opanowana przez „Zet”.
Zwiększały się szeregi ln i on w kraju przez wchodzenie zetowców w życie obywatelskie. Pod koniec roku 1903 liczba członków ln
w zaborze pruskim wynosiła blisko 20, przybyli między innymi dr
[Feliks] Biały659 z G[órnego] Śląska, dr Bolewski, [Franciszek] Karaś660, Władysław Mieczkowski, Stefan Rowiński, Zygmunt Seyda661
658 Tadeusz Michał Powidzki (1880–1960), dziennikarz, działacz niepodległościowy, prezes Towarzystwa Tomasza Zana w Gnieźnie, studiował na Politechnice w Darmstadt,
od 1908 w Poznaniu, współpracownik i od 1908 redaktor „Orędownika” oraz
„Kuriera Poznańskiego”, prezes „Sokoła” (od 1920), działacz Ligi Narodowej, tdn,
„Straży”.
659 Feliks Biały (1875–1943), dr med., od 1904 pracował w Rybniku, działał w Uniwersytecie Ludowym, Towarzystwie Turystycznym „Beskid”, prezes „Sokoła”, działacz
„Straży”, współzałożyciel „Gazety Ludowej”, od 1903 członek Ligi Narodowej, komisarz powiatowy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Rybniku.
660 Franciszek Karaś (1871–1905), prawnik, referendarz sądowy, podczas studiów we
Wrocławiu należał do „Zetu”, od 1903 do Ligi Narodowej.
661 Zygmunt Seyda (1876–1925), dr praw, publicysta, od 1903 w Lidze Narodowej,
następnie działacz Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, działacz „Straży”,
1907–1918 poseł do Reichstagu, 1908–1918 poseł na Sejm Pruski, działacz zln,
1919–1925 poseł na Sejm rp.
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z G[órnego] Śląska, Zofia Sokolnicka662, Idzi Świtała, dr Ksawery
Zakrzewski663, ks. Włodarczyk.
Praca zetowców szła przede wszystkim w kierunku organizacji kulturalno-oświatowych i społeczno-narodowych – „Sokół”,
„Samopomoc”, Tow[arzystwo] Młodzieży „Znicz”, Czytelnie Ludowe664, później „Straż”665 itp.
Wśród dalszego zwalczania ruchu wszechpolskiego przez
prasę poznańską, włącznie organów ruchu ludowego, nawiązałem w roku 1902 kontakt z „Gońcem Wielkopolskim”, którego
wydawca Bernard Milski666 począł chętnie przyjmować moje
artykuły dla gratisowego ożywienia pisma i spopularyzowania
go ostrym tonem opozycyjnym, a nie z głębszych pobudek ideowych. Pisywałem do „Gońca Wielkopolskiego” aż do początków
roku 1905 (albo zupełnie bez sygnatury, albo z sygnaturą M.P. lub
M.P.-x, lub Mars, lub pod koniec Dr M.S.). Wpajałem stopniowo
w mózg czytelników tego pisma poglądy demokratyczno-narodowe, a przede wszystkim zasadę wszechpolską, trójdzielnicową.
W roku 1903 ogłosiłem m.in. cykl artykułów, które następnie
ukazały się w odbitce broszurowej Nasza młodzież w świetle
662 Zofia Sokolnicka (1878–1927), działaczka oświatowa i narodowa, należała do Towarzystwa Opieki Rodzicielskiej (kierowała organizacją), „Straży”, Towarzystwa
Pedagogicznego, Zjednoczenia Kobiet Polskich, Czytelni dla Kobiet, Towarzystwa Czytelni Ludowych, od 1903 w Lidze Narodowej, w czasie i wojny światowej
łączniczka z Centralną Agencją Polską w Lozannie, należała do grona ekspertów
Komitetu Narodowego Polskiego i Delegacji Polskiej na konferencję pokojową
w Paryżu, 1919–1927 posłanka na Sejm.
663 Ksawery Zakrzewski (1876–1915), dr med., od 1903 należał do Ligi Narodowej, naczelnik poznańskiego „Sokoła” (1905–1915), współredaktor dwutygodnika „Sokół”
i „Kuriera Poznańskiego” (od 20 ix 1906 wydawca), organizator harcerstwa, prezes
Komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych, członek Towarzystwa „Straż”.
664 Towarzystwo Czytelni Ludowych – organizacja oświatowa istniejąca w latach
1881–1914 w zaborze pruskim.
665 „Straż”, założona w iv 1905 przez Józefa Kościelskiego, miała za zadanie obronę
interesów ekonomicznych, społecznych i narodowych ludności polskiej w zaborze
pruskim. Istniała do 1914.
666 Bernard Zygmunt Milski (1856–1926), wydawca, dziennikarz, drukarz, pierwszy redaktor „Gazety Gdańskiej” (od 1891), wydawca „Gońca Wielkopolskiego” (od 1901).
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krytyki – z powodu broszury Scriptora Nasza młodzież (nakładem
„Gońca Wielkopolskiego”). Znaczną uwagę poświęciłem sprawom
górnośląskim, walce o zupełną niezawisłość polityki polskiej od
czynników obcych, od Centrum.
W Katowicach powstał sumptem ludzi miejscowych w roku
1902 „Górnoślązak” z programem tejże niezawisłości i wybierania
posłów wyłącznie do Koła Polskiego, pod sztandarem narodowym.
Redaktorami byli Kowalczyk i Korfanty. Był to wypadek doniosłości niezwykłej. Robocie naszej na Górnym Śląsku otwarły się
szerokie perspektywy. Jednakowoż grunt ten wymagał kilkuletniej orki, nim obóz „Katolika” poczuł się zmuszony przyłączyć w wyborach do obozu narodowego (nie zaniechując zresztą
swej niewyraźnej polityki) i nim umożliwione zostały większe
sukcesy polityczne, wyborcze. W roku 1903 przeszedł przy wyborach do Reichstagu tylko Korfanty w okręgu katowicko-zabrskim
i to w wyborach dopiero ściślejszych, za pomocą głosów socjalistycznych. Poza tym w okręgu pszczyńsko-rybnickim zdobył
kandydat polski głosów 14 tys. przeciw 15 tys. głosów centrowca.
W okręgu Bytom–Królewska Huta i Tarnowskie Góry blisko 7 tys.
głosów przeciw z górą 28 tys. niemieckim i z górą 12 tys. socjalistycznym. W gliwicko-toszecko-lublinieckim przeszło 8 tys. głosów przeciw niespełna 16 tys. niemieckim i 1 tys. socjalistycznym.
W dalszych okręgach mniejszej ilości.
W Wielkopolsce tegoż roku wybory stały pod znakiem
przeprowadzania przez ruch ludowy kandydatów z tzw. postępowej szlachty. Ponieważ ruch ludowy sam nie miał w swym łonie dosyć ludzi, którzy by chcieli kandydować, a zarazem mieli
szanse uzyskania na swoją korzyść większości uchwał powiatowych zgromadzeń wyborczych, przeto tak, jak się sternicy
tego ruchu zgodzili na wszechpolską kandydaturę [Bernarda]
Chrzanowskiego w Poznaniu, tak uznali za swoje kandydatury
z owej „postępowej szlachty”, a mianowicie dr. Witolda Skarżyń-
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skiego667, dr. Alfreda Chłapowskiego668 i Macieja Mielżyńskiego669.
Z tych jednakowoż tylko pierwszy okazał się człowiekiem zasad
politycznych, tamci później różne przechodzili koleje polityczne,
a tylko dla kariery politycznej wówczas kokietowali ruch ludowy
(tak jak po kilku latach przejściowo płynęli z falą demokratyczno-narodową; Narodowa Demokracja nie odnosiła się do nich
nigdy z pełnym zaufaniem).
W roku 1904 przy wyborach uzupełniających do Sejmu pruskiego w wielkopolskim okręgu średzko-śremskim wpływy demokratyczno-narodowe sięgały już jednakowoż tak daleko, że
postawiono i przeprowadzono kandydaturę Korfantego. Niestety
stosunki osobiste między Korfantym i Kowalczykiem i na odwrót pogarszały się coraz bardziej, aż się oni ostatecznie zupełnie rozeszli i Korfanty założył w roku 1905 własnego „Polaka”670.
Skończyło się to później smutnie, bo najpierw zbankrutował
„Górnoślązak” i został wykupiony przez „Katolika”, a z „Polakiem” stało się to samo w rokut, przy czym wówczas Korfanty
uzależnił się od „Katolika”, zostając redaktorem pism tego wydawnictwa, póki z roli tej nie zrezygnował. Na razie jednakowoż –
mimo wewnętrznego rozbratu między dwoma przywódcami ludu
górnośląskiego – akcja narodowa na zewnątrz wzmagała się: Kowalczyk i „Górnoślązak” mieli wpływy przeważnie wśród sfer
włościańskich (przede wszystkim w Pszczyńsko-Rybnickiem),
t
Brak daty.
667 Witold Skarżyński (1850–1910), ziemianin, ekonomista, publicysta, 1906 członek
Rady Nadzorczej Nowej Drukarni Polskiej, poseł na Sejm Pruski i do Reichstagu.
668 Alfred Chłapowski (1874–1940), ziemianin, ekonomista, polityk, dyplomata, 1904–1908 poseł do Reichstagu, 1922 poseł na Sejm rp, 1923 minister rolnictwa i dóbr państwowych, 1924 poseł, następnie ambasador rp w Paryżu
(do 1936).
669 Maciej Mielżyński (1869–1944), hr., ziemianin, działacz narodowy na Górnym Śląsku,
1903–1914 poseł do Reichstagu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu;
wódz naczelny iii powstania śląskiego, ppłk wp, działacz Stronnictwa Pracy.
670 „Polak” – pismo założone 1 v 1905 przez W. Korfantego.
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Korfanty i „Polak” w obwodzie przemysłowym (przede wszystkim
w Katowicko-Zabrskiem).
W Berlinie, gdzie zaczął się ruch wszechpolski zaboru pruskiego, „Dziennik Berl[iński]” wskutek strat materialnych L. Wróbla
przeszedł w ręce Karola Rossego, pozornie neutralnego, a w rzeczywistości przeciwdziałającego Narodowej Demokracji i odciągającego od niej młodzież (redaktorem został Franciszek Salezy
Krysiak z „Dziennika Pozn[ańskiego]”). Wróbel założył w r. 1903
„Narodowca”, który wychodził jednakowoż tylko 9 miesięcy. Za to
od roku 1902 skupiały się nasze żywioły na tamtejszym gruncie
w Polskim Towarzystwie Demokratycznym, którego Wróbel był
prezesem. Wykłady wygłaszali: Korfanty, Rydlewski, Ksawery
Zakrzewski itd.
Nasi ludzie mieli też poważny wpływ w Komitecie Politycznym, reprezentującym od r. 1903 całą kolonię polską w Berlinie.
W Lidze Narodowej zaczęliśmy myśleć w roku 1903 o opracowaniu programu na większą skalę dla zaboru pruskiego. Zabrałem
się do tego przy pomocy w dwóch rozdziałach Heleny Rzepeckiej
i Władysława Mieczkowskiego. Program został przez Ligę przyjęty częściowo w roku 1904, ostatecznie w całości w roku 1905.
Wyszedł on drukiem jako „projekt”, o ile sobie przypominam, by
uniknąć przedkładania go władzom policyjnym. Program, idąc
śladem programu sdn w zab[orze] ros[yjskim] z roku 1903, miał
jako założenie tezę: „Mimo podziału politycznego mamy poczucie narodowej jedności, poczucie interesów ogólnych, odrębnych
od interesów innych narodów; mimo politycznej niewoli jesteśmy żywym politycznym narodem, mającym nie tylko prawo
do wszechstronnego rozwoju, lecz również i zdolności prawidłowego rozwijania się o własnych siłach oraz systematycznego
pracowania nad zapewnieniem sobie w przyszłości politycznej
swobody”. A za naczelną zasadę programu uznał: „Kierowanie się
we wszelkiej publicznej działalności względem na dobro narodu
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polskiego jako całości; podporządkowaniu interesów lokalnych
i dzielnicowych, stanowych względnie klasowych interesom ogólnonarodowym; czyny i zdarzenia polityczne ocenia się z tego
punktu widzenia, czy przyczyniają się do wzmocnienia względnie
osłabienia odporności i wpływów narodu na zewnątrz, na wewnątrz, zaś do rozwoju względnie uszczuplenia sił narodowych,
do utrwalenia względnie podkopania naszej jedności narodowej”.
Stąd wypływał nakaz szczegółowy: „Utrzymanie nie tylko ideowej, ale i faktycznej łączności między Wielkopolską, Prusami,
Śląskiem i wychodźstwem, łączności wykluczającej szkodliwe
dobru ogólnemu uprzedzenia i antagonizmy dzielnicowe”. Program omawiał wszechstronnie dziedzinę polityczną i gospodarczą i kładł duży nacisk na pracę kulturalno-oświatową: nie tylko
oświatową wśród ludu, ale i kulturalną wśród sfer oświeceńszych
oraz na wychowanie młodzieży.
Systematyczna jawna praca programowo-propagandowa
i praktyczno-polityczna Narodowej Demokracji w zaborze pruskim zaczęła się jednakowoż dopiero jesienią roku 1906 z założeniem nowego „Kuriera Poznańskiego” i przejęciem „Orędownika”. Doszło do tego w sposób następujący: nabraliśmy stopniowo
przekonania, że oddziaływanie przez „Goniec Wielkopolski” nie
da poważniejszych wyników, bo pismo to za czasów [Bernarda]
Milskiego za bardzo obniżyło swój poziom polityczny i nie miało
poważniejszego zastępu czytelników politycznie wyrobionych;
stąd uwaga nasza skierowała się raczej na „Orędownika”, mimo
różnic dzielących nas jeszcze z [Romanem] Szymańskim, różnic,
nad których wyrównaniem pracowali Chrzanowski i Krysiewicz.
Wszedłem w bliższy kontakt z Szymańskim i rozluźniłem świadomie swe stosunki z „Gońcem”, co ułatwiło mi w roku 1904 udanie
się do Monachium na studia historii sztuki. Już przedtem oddawałem się tym studiom w Berlinie przez rok po ukończeniu prawa.
Studia te odpowiadały moim osobistym upodobaniom, a zarazem
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miały mnie przygotować do prowadzenia dziennika w Poznaniu
z silnym uwzględnieniem strony kulturalnej, zważywszy upadek
życia kulturalnego w zaborze pruskim. Po półrocznym pobycie
w Monachium i podróży do Włoch, a następnie po kilkumiesięcznym pobycie we Lwowie i wschodniej Małopolsce dla poznania
tamtejszych stosunków wróciłem już na dobre do Poznania z zamiarem zorganizowania spółki wydawniczej w gronie młodej
inteligencji demokratyczno-narodowej. Doszła ona do skutku
latem roku 1906 pod mianem Nowej Drukarni Polskiej671. Większe udziały posiadali – oprócz Szymańskiego – ligowcy: R[oman]
Leitgeber672, ja, brat mój Zygmunt, Wład[ysław] Mieczkowski;
w ogóle połowa udziałowców składała się z ówczesnych, względnie późniejszych ligowców.
„Nowa Drukarnia Polska” przejęła „Orędownika”, wydając
go nadal dla warstw mieszczańskich, przede wszystkim rzemieślniczych, oraz dla światłego włościaństwa, i powołała do
życia „Kurier Poznański” jako organ programowy dla inteligencji
(szczegóły w numerze jubil[euszowym] K[uriera] P[oznańskiego]). Szymański uznał nas za swych spadkobierców politycznych.
Sam czuł, że zbliżają się jego ostatnie lata, a następców poważniejszych w gronie swoich najbliższych przyjaciół politycznych
nie miał. Zetknąwszy się z nami osobiście, zaczął nas i nasz program rozumieć i cenić, myśl jego sięgała coraz szerzej, obejmując
całą Polskę i wszystkie warstwy i nie przygważdżając się już na
punkcie legalizmu w stosunku do państwa pruskiego. Szymańskiego ciągnęło przy tym do nas to, że pochodziliśmy przeważnie
671

Nowa Drukarnia Polska założona 2 viii 1906, skupiała 28 udziałowców, zarząd
spółki tworzyli: M. Seyda, R. Szymański, R. Leitgeber i F. Krajna.
672 Roman Leitgeber (1881–1954), dziennikarz, wydawca, redaktor, przyjęty do Ligi
Narodowej przed 1905, działacz endecki, w 1906 współzałożyciel Nowej Drukarni Polskiej, redaktor „Kuriera Poznańskiego”, „Orędownika” i „Wielkopolanina”, działacz „Straży”, 1918–1919 członek Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej
m. Poznania, działacz zln i sn.
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z mieszczaństwa i że w pracę publicystyczną wkładaliśmy własny
kapitał i własną pracę.
Objąłem naczelną redakcję zarówno „Kuriera Pozn[ańskiego]”, jak „Orędownika” (mając lat 27). Najbliższym moim współpracownikiem był Bol[esław] Marchlewski. Z późniejszych
„elowców” weszli po roku w skład redakcji R[oman] Leitgeber
i Czesław Kędzierski673, również po dalszym roku Tadeusz Powidzki, późniejszy członek on.
W „Kurierze Pozn[ańskim]” położyliśmy – obok spraw politycznych i gospodarczych – silny nacisk na życie kulturalne. Nie
wypuściłem w obieg ani jednego numeru „K[uriera] P[oznańskiego]”, który by nie miał odcinka literackiego, co było w dziennikarstwie poznańskim nowością, nie tylko merytorycznie, ale
i pedagogicznie ważną, by czytelnik zaspokajanie potrzeb kulturalnych traktował jako chleb powszedni.
Pisma nasze, a w szczególności „Kurier Pozn[ański]” jako
organ czołowy, stały się awangardą najostrzejszej walki z pruskim systemem eksterminacyjnym, a zarazem odrodzenia polskiej myśli niepodległej w zaborze pruskim. Na sam początek
naszej działalności przypadł strajk szkolny, w którym „K[urier]
P[oznański]” odegrał rolę głównego środowiska buntu i organu elementów czynnych, świeckich i duchownych, stąd, by go
zniszczyć, prokuratura pruska wytoczyła mu około 50 procesów,
które jednakowoż „K[urier] P[oznański]” przetrwał szczęśliwie.
W okresie strajku szkolnego „K[urier] P[oznański]” bardzo był
gnębiony przez system pruski, ale to go właśnie postawiło z góry
nader mocno w patriotycznej opinii publicznej.

673 Czesław Kędzierski (1881–1947), literat, publicysta, dziennikarz, od 1908 redaktor
„Kuriera Poznańskiego”, działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i „Sokoła”, redagował dwutygodnik „Sokół”, przyjęty do Ligi
Narodowej przed 1907; prezes Syndykatu Dziennikarzy Wielkopolskich.
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Drugą taką sprawą była walka o ziemię polską, walka nie tylko
z pruską Komisją Kolonizacyjną674, z poznańską Mittelstandskasse i gdańskim Bauerbankiem, ale i z jej agentami, często Polakami, często o pięknych nazwiskach szlacheckich. Gdy „K[urier]
P[oznański]” powstał, opinia publiczna, reprezentowana przede
wszystkim przez „Dziennik Poznański”, była w tej dziedzinie słaba.
„K[urier] P[oznański]” rozpoczął walkę ze sprzedawczykostwem
wręcz nieubłaganą względem nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich sprzedawczyków, zasłaniających się figurantami, których ofiarą rzekomo padli. Naraziło to pismo, a przede wszystkim
mnie osobiście, na duże przykrości i szykany, ale i ta znowu walka
wzmocniła bardzo kredyt moralny pisma i obozu naszego całego
u rzetelnych żywiołów patriotycznych.
Z całą siłą przeciwstawialiśmy się wszelkim próbom ugodowym, czy to bezpośrednim, których objawem najbardziej upokarzającym był udział przedstawicieli części arystokracji polskiej
w przyjęciach cesarza Wilhelma na zamku poznańskim, czy też w pośrednim w postaci „pracy pozytywnej”, czyli współpracy z rządem
i stronnictwami parlamentarnymi Rzeszy Niemieckiej, do której
Koło Polskie ciągnęli [Adam] Napieralski, [Zygmunt] Dziembowski675, [Maciej] Mielżyński ( już zmieniony), [Wiktor] Kulerski676
i inni. O ile w walce z ową parlamentarną „pracą pozytywną” ograniczyliśmy się do argumentów ściśle politycznych, acz konsekwentnych i stanowczych, o tyle przeciw tym, co manifestowali
swój lojalizm dla cesarza, dworu i państwa, poruszyliśmy szerokie
674 Komisja Kolonizacyjna – rządowa instytucja założona 26 iv 1886 z zadaniem wykupu
ziemi z rąk polskich i organizacji osadnictwa niemieckiego.
675 Zygmunt Pomian Dziembowski (1858–1918), dr praw, adwokat i notariusz, konserwatysta, od 1889 poseł do Reichstagu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Poznaniu.
676 Wiktor Kulerski (1865–1935), działacz społeczny i polityczny, dziennikarz, wydawca,
1903–1911 poseł do Reichstagu, w 1912 założył w Grudziądzu Polską Partię Ludową,
następnie związany z psl „Piast”, 1930–1935 senator rp.
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masy dla wyrażenia winowajcom pogardy za pomocą zgniłych jaj
i płynów cuchnących.
Walka najostrzejsza z potęgującym się systemem ustaw wyjątkowych (wywłaszczenie, nowela osadnicza677, paragraf językowy678) oraz systemem szykan administracyjnych była już rzeczą
samo przez się rozumiejącą. Dość, że wystarczyło lat kilka pracy
„Kuriera Pozn[ańskiego]”, „Orędownika” i pokrewnych im pism
mniejszych na prowincji, by zasady wszechpolskie i nasze metody walki nie tylko z systemem pruskim, ale w istocie rzeczy
z pruską państwowością – stały się własnością dużej większości
społeczeństwa zaboru pruskiego, przy czym nadmienić należy, że
poza Poznaniem i szeregiem miast rdzennie polskich mieliśmy
szczególnie silne wpływy właśnie w okolicach bardziej kresowych,
np. w Prusach Zachodnich.
Pracy naszej prasowej sekundowała organizacyjna. W roku
[1909]u złączyliśmy kierownicze czynniki ruchu ludowego z młodą
inteligencją demokratyczno-narodową w Polskim Towarzystwie
Demokratycznym. Opracowany przeze mnie krótki jego program
(nakładem Polskiego Towarzystwa Demokratycznego czcionkami Nowej Drukarni Polskiej) był ujęciem głównych punktów
projektu programu sdn pod panowaniem pruskim z roku 1905.
Później w roku 1910 zostało Polskie Towarzystwo Demokratyczne
przekształcone w Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe [dalej: tdn] (por. zeszyt 1 „Popularnej Biblioteki Politycznej” tegoż
Towarzystwa Ruch ludowy i jego organizacja – spopularyzowanie
zasad Dem[okracji] Nar[odowej] – nakładem tdn, czcionkami
Nowej Drukarni Polskiej, r. 1912).
u
Brak daty.
677 Nowela osadnicza z 1904 zabraniająca chłopom polskim wznoszenie zabudowań
na nowo zakupionych gruntach bez specjalnego pozwolenia.
678 Niemiecka ustawa kagańcowa z 1908; jej 12 paragraf zakazywał używania języka
polskiego w miejscowościach, w których mieszkało mniej niż 60% Polaków.
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Miarą wielkiego wzrostu wpływów naszych były wyniki kampanii przedwyborczej, a następnie samych wyborów do parlamentu w latach 1907 i 1912.
W Poznańskiem:
		

1907

m. Poznań 		

B. Chrzanowski		

Stan[isław] Nowicki679

Oborniki–Szamotuły

Maciej Mielżyński		

Mielżyński

Witold Skarżyński

Franciszek Morawski680

Gostyń–Rawicz

ks. prałat [Antoni] Stychel681

Stychel

Środa–Śrem

Alfred Chłapowski		

Felicjan Niegolewski

Jarocin–Pleszew

Władysław Seyda682

Seyda

		 1912

–Międzychód–Skwierzyna

Kościan–Śmigiel
–Grodzisk–Nowy Tomyśl

–Września
679 Stanisław Nowicki (1870–1948), drukarz, współzałożyciel i od iv 1904 prezes Polskiego Związku Zawodowego, od 1906 redaktor „Kuriera Poznańskiego”, członek Rady
Głównej Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego, 1912–1918 poseł do Reichstagu,
po wystąpieniu z endecji działacz Narodowego Stronnictwa Robotniczego.
680 Franciszek Morawski (1868–1938), polityk, ekonomista, publicysta, polityk konserwatywny, od 1900 redaktor „Kuriera Poznańskiego”, od 1910 poseł do Reichstagu,
1913 do Sejmu Pruskiego, 1917 członek Izby Panów.
681 Antoni Stychel (1859–1935), ks. prałat, założyciel i od 1900 prezes Związku
Katolickiego Robotników Polskich, 1898–1914 poseł na Sejm Pruski, 1904–1918
poseł do Reichstagu, członek Ligi Narodowej (od 1916), Związku Obrony Kresów
Zachodnich, następnie sn; 1919–1922 poseł na Sejm, 1922–1927 senator rp.
682 Władysław Seyda (1863–1939), dr praw, od 1889 adwokat w Krotoszynie, od 1891
w Poznaniu, 1907–1911 poseł na Sejm Pruski, 1912–1918 poseł do Reichstagu, od
1916 członek Ligi Narodowej, od 1919 poseł na Sejm Ustawodawczy, 1919–1920
minister b. dzielnicy pruskiej, prezes Sądu Najwyższego.
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Koźmin–Krotoszyn

Władysław Mieczkowski

Antoni Chłapowski

w r. 1908		

Edward Trzciński683

Ostrów–Ostrzeszów–

Ferdyn[and] Radziwiłł684

Radziwiłł

Szubin–Wyrzysk–Żnin

Leon Czarliński685		

ks. Józef Kurzawski686

Inowrocław–Mogilno–

Zygm[unt] Dziembowski

Wojc[iech] Trąmpczyński687

Leon Grabski688		

Grabski

Odolanów–Kępno

Strzelno

Gniezno–Wągrowiec
–Witkowo

Kandydaci wzgl[ędnie] posłowie podkreśleni to przez nas wysunięci; Morawski za naszą aprobatą; Radziwiłłowi i Grabskiemu,
chociaż konserwatystom, nie przeciwstawiano się specjalnie, jako
683 Edward Trzciński (1874–1948), ziemianin, właściciel Gocanówki, od 1908 poseł na
Sejm Pruski, w xii 1918 delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.
684 Ferdynand Fryderyk Radziwiłł (1834–1926), książę, konserwatysta, 1874–1918 poseł
do Reichstagu, przewodniczący Koła Polskiego, dożywotni członek Izby Panów,
1919 marszałek senior Sejmu Ustawodawczego.
685 Leon Czarliński (1835–1918), ziemianin, konserwatysta, 1877–1884 i 1893–1914 poseł
do Reichstagu, przewodniczący Koła Polskiego, 1876–1878 i 1886–1914 poseł na
Sejm Pruski.
686 Józef Kurzawski (1870–1925), ks., 1902 założyciel Towarzystwa Robotników
Katolickich, 1911 poseł do Reichstagu i na Sejm Pruski, 1919 poseł na Sejm
Ustawodawczy, opiekun „Sokoła” i harcerstwa, prezes Powiatowej Rady Narodowej
w Mogilnie.
687 Wojciech Trąmpczyński (1860–1953), prawnik, od 1886 adwokat w Poznaniu, od
1910 poseł na Sejm Pruski od 1911 do Reichstagu, działacz endecki, w xii 1918
prezes Naczelnej Rady Ludowej, 1919–1922 marszałek Sejmu Ustawodawczego,
1922–1927 marszałek Senatu rp, 1928–1935 poseł na Sejm, należał do zln i sn.
688 Leon Grabski (1853–1918), przedsiębiorca, działacz samorządowy, od 1903
poseł do Reichstagu i od 1908 do Sejmu Pruskiego, członek bydgoskiej Izby
Przemysłowo–Handlowej.
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nasz zdecydowany przeciwnik, ugodowiec, przeszedł Dziembowski, zlikwidowany następnie w roku 1912.
W Prusach Zachodnich w lokalnych warunkach, politycznie
jeszcze nieskrystalizowanych, przeszli w 1907, względnie 1911 r.:
Kartuzy–Puck–Wejherowo: [Roman] Janta Połczyński689, potem
Stefan Łaszewski690; Kościerzyna–Starogard–Tczew: Jan Brejski691,
potem ks. [Piotr] Dunajski692; Świecie: [Julian] Sas-Jaworski693, potem stracony wskutek na fałszu opartego skasowania kilkuset
głosów polskich; Chojnice–Tuchola: Wiktor Kulerski, potem Leon
Czarliński.
Na Górnym Śląsku zasada nasza wystawienia wyłącznie kandydatur narodowych do Koła Polskiego zwyciężyła w społeczeństwie polskim już całkowicie w roku 1907. W tym roku względnie
w r. 1912 przeszli w okręgach: Katowice itd.: Korfanty, potem [Wojciech] Sosiński694; Bytom itd.: Napieralski, potem [Paweł] Dombek695; Opole: ks. [Paweł] Brandys696 oba razy; Gliwice itd.: ks. Jan689 Roman Stanisław Janta-Połczyński (1849–1916), ziemianin, właściciel d. Żabczyn,
działacz gospodarczy, 1890–1911 poseł do Reichstagu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, założyciel Muzeum Kaszubskiego w Sopocie.
690 Stefan Łaszewski (1862–1924), prawnik, od 1892 adwokat w Grudziądzu, w 1911
poseł do Reichstagu, związany z endecją, należał do zln, 1919–1920 wojewoda
pomorski, prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
691 Jan Brejski (1863–1934), dziennikarz, wydawca, 1903 i 1908–1911 poseł na Sejm
Pruski, 1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, 1920–1924 wojewoda pomorski,
działacz Narodowego Stronnictwa Robotniczego, następnie psl „Piast”.
692 Piotr Dunajski (1869–1938), ks., organizator kółek rolniczych, działacz Towarzystwa
Czytelni Ludowych, 1907–1918 poseł do Reichstagu (sekretarz Koła Polskiego),
w 1918 zasiadał w Polskim Sejmie Dzielnicowym.
693 Julian Sas-Jaworski (1862–1930), właściciel Lipinek, 1897–1898 i 1907–1912 poseł do
Reichstagu, wiceprezes Polskiego Centralnego Komitetu Wyborczego na Rzeszę
niemiecką.
694 Wojciech Sosiński (1872–1934), działacz związkowy, prezes Zarządu Głównego
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Niemczech, 1912 poseł do Reichstagu,
1919–1922 i 1925–1930 poseł na Sejm, działacz chadecki.
695 Paweł Dombek (1865–1925), dziennikarz, redaktor „Katolika” i „Dziennika Śląskiego”,
w 1912 wybrany na posła do Reichstagu, działacz „Sokoła” w Bytomiu, należał do
Stronnictwa Polskiego na Śląsku, 1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy.
696 Paweł Brandys (1869–1950), ks., działacz narodowy na Górnym Śląsku, 1907–1918
poseł do Reichstagu, działacz chadecki, 1920–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy.
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kowski, potem stracony kilkuset głosami; Pszczyna itd.: ks. [Aleksander] Skowroński697, potem Maciej Mielżyński, a po nim w uzupełniających wyborach ks. Pośpiech. Z wyjątkiem Napieralskiego
i Dombka posłowie ci albo stali na naszym gruncie, albo byli do
nas zbliżeni.
Cała nasza działalność Narodowej Demokracji w zaborze
pruskim była ściśle kierowana przez Ligę Narodową i jej Komitet
Krajowy, i jej podorganizację on. Szeregi Ligi powiększały się znowu o Romana Leitgebera, Bolesława Marchlewskiego (mego głównego współpracownika, a od roku 1915 mego następcę w redakcji
[„Kuriera Poznańskiego”]), Czesława Kędzierskiego, dr. Czesława
Meissnera698, dr. Tadeusza Szulca, dr. Kazimierza Maja699 z Prus
Zachod[nich] itd. Robota nasza stała w kontakcie z władzami centralnymi Ligi Narodowej przez udział komisarza Komitetu Centralnego w naszych zjazdach krajowych i przez udział naszych
delegatów w zjazdach Rady Głównej Ligi. Korzystaliśmy z każdej
sposobności, by wobec czynników kierowniczych ln kłaść nacisk
na niebezpieczeństwo niemieckie i na konieczność stworzenia silnego frontu antyniemieckiego, zważywszy, że dwie dzielnice były
dotąd politycznie wychowane w duchu jednostronnie tylko antyrosyjskim (ciekawy szczegół o swych rozmowach z Dmowskim
w Krakowie niech poda [Celestyn] Rydlewski, z którym już o tym
mówiłem). Śledziliśmy przy tym jak najżywiej rozwój wypadków
697 Aleksander Skowroński (1863–1934), ks., działacz narodowy na Górnym Śląsku,
od 1903 prezes Polskiego Towarzystwa Ludowego, w 1907 wybrany na posła do
Reichstagu, zrzekł się mandatu, w xii 1918 członek Naczelnej Rady Ludowej.
698 Czesław Meissner (1879–1950), dr med., pracował w Poznaniu, działacz Towarzystwa
Demokratyczno-Narodowego, Ligi Narodowej (od 1907), Towarzystwa Czytelni
Ludowych i „Sokoła”, należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1918 prezes Rady
Ludowej m. Poznania, członek sekretariatu Naczelnej Rady Ludowej, 1919–1922
poseł na Sejm, 1930–1935 senator rp, prezes wielkopolskich zarządów sdn, zln
i sn (1928–1939).
699 Kazimierz Maj (1885–1943), dr med., pracował w Poznaniu i Starogardzie, do Ligi
Narodowej przyjęty przed 1907, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
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politycznych w Królestwie: koniec roku 1904, akcję rewolucyjną
pps, a w przeciwieństwie do tego walkę Narodowej Demokracji
o język polski w szkole, gminie i na kolejach i rozwój tej walki
w roku 1905 (brałem osobiście udział w wielkim tajnym zjeździe
włościan [17 xii] w Warszawie), w roku 1906 zwycięskie wybory
nd do i Dumy, rozwiązanie i Dumy, wybory do bloku do ii Dumy,
wejście do niej Dmowskiego i szukanie pewnego modus vivendi
z uczciwszymi i rozsądniejszymi żywiołami rosyjskimi, w roku
1907 rozwiązanie ii Dumy na tle sprawy polskiej, wybory do iii
Dumy z okrojonym przedstawicielstwem polskim.
Pod koniec roku 1907 brałem udział w zjeździe Rady Głównej ln w Krakowie, gdzie część jej członków występowała
z krytyką polityki polskiej na terenie Dumy, żądając stanowiska
nieprzejednanego. Do nowego Komitetu Centralnego powołano i mnie.
Rok 1906 przyniósł neoslawizm. Osobiście brałem udział
w kongresie w Pradze (w maju) wraz z redaktorem „Dziennika
Pozn[ańskiego]” [Kazimierzem] Puffkiem700 (nawiasem wspomnę, że niegdyś wszechpolski „Goniec Wielkopolski”, którego
wydawca Milski był zły, żeśmy kupili „Orędownika”, a nie „Gońca”,
prowadził kampanię przeciw mnie i narzucał swe artykuły polemiczne aż w Pradze członkom delegacji polskiej. Nie zapomnę
natomiast słów [Romana] Szymańskiego na 3 miesiące przed
jego śmiercią: „Jedź pan do Pragi, bo nie może być trzech polityk polskich, może być tylko jedna polityka polska”). Przeciwko
neoslawizmowi stanęła w Królestwie sztorcem „Fronda” (grupa
warszawska „Gońca”). Uniezależnił się wówczas od Ligi Narodowej Narodowy Związek Robotniczy i Związek Młodzieży Polskiej
(„Zet”), co odbiło się później i na stosunkach w zaborze pruskim.
700 Kazimierz Bruno Puffke (1854–1921), dziennikarz, publicysta, powieściopisarz, współpracownik „Tygodnika Ilustrowanego”, „Gazety Warszawskiej”, „Wieku”, „Słowa”,
1908–1919 redaktor naczelny „Dziennika Poznańskiego”.
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Myśmy bowiem stanowczo popierali neoslawizm z pobudek antyniemieckich, a z „Zetu” zaczęły na nasze najmłodsze pokolenie
oddziaływać prądy przeciwne.
Praca Komitetu Centralnego ln tymczasem utknęła całkowicie. Wszystkie nasze zjazdy przepełnione były ciągnącymi się
w nieskończoność beznadziejnymi dyskusjami zasadniczo orientacyjnymi w związku z polityką w Dumie i w ruchu neosłowiańskim. Dmowski i Balicki zdecydowanie reprezentowali tę politykę, podnosząc konieczność złagodzenia frontu bezwzględnie
antyrosyjskiego. Stanisław Bukowiecki i Stan[isław] Grabski szli
w kierunku odwrotnym, uważając tamto za złudzenie i obawiając
się niewątpliwie nastawienia myśli politycznej w kierunku Austrii.
Popierali ich mniej czy więcej, ale umiarkowanie Waligórski, Zbigniew Paderewski i Jan Gwalbert Pawlikowski. Ja i Józef Hłasko
uznawaliśmy stanowisko Dmowskiego i Balickiego za zasadniczo
słuszne, natomiast taktykę ich, a szczególnie Dmowskiego, za zbyt
szorstką. Dmowskiemu chodziło jak gdyby o „oczyszczenie” pola
i pozostanie w Lidze Narodowej i sdn w gronie szczuplejszym,
bezwzględnie zgranym. Mnie się wydawało, że należy szeregi
oczyścić, ale tylko z elementów szkodliwych, a niekoniecznie
z wszystkich, którzy w swoim czasie przez ln i nd wychowani
w bezwzględnej antyrosyjskości nie umieli myślą podążyć za niewątpliwie szybką ewolucją polityczną w kierunku bezwzględnie
antyniemieckim, a próbującym złagodzić stosunki polsko-rosyjskie. Obawiałem się, że zbyt gwałtowna w treści i w formie metoda
postępowania może nas zbyt dużo kosztować na dłuższy dystans;
tak się później stało, bo straciliśmy, rzecz inna, że przede wszystkim z zasadniczych względów, kilkanaście roczników młodego
pokolenia, co zaciążyło na całym rozwoju polskiego powojennego
wskrzeszanego życia państwowego.
Dużo np. krwi napsuła nomenklatura Balickiego: „egoizm narodowy”. Co byśmy z tym zrobili dzisiaj? W „Kurierze Pozn[ańskim]”
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wykazywałem wówczas, że wystarczy zastąpić „egoizm narodowy” – „samowiedzą narodową”, a połowa oponentów zaniecha
opozycji. Przykład inny: niefortunne było sformułowanie Dmowskiego o udziale Polaków w praskiej konferencji neosłowiańskiej
„bez zastrzeżeń”. Przeciwnicy czyhali tylko na to, by takie rzeczy
wyzyskiwać.
Za „egoizm narodowy” i stosunek do Kościoła katolickiego
byliśmy atakowani silnie przez niektórych księży. Ks. Kujawiński
(pseudonim) wystąpił z namiętną broszurą Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w świetle nauki katolickiej701, na co odpowiedziałem w „Kurierze Poznańskim” cyklem artykułów Inkwizycja (odbitka broszurowa nakładem Nowej Drukarni Polskiej
r. 1913). Ks. prof. dr [Władysław] Hozakowski702 ogłosił poważnie
ujętą, a przez to tym niebezpieczniejszą broszurę O katolickie
postawy Narodowej Demokracji – na co replikowałem rzeczowo
i wyczerpująco cyklem artykułów pt. Wyrok (odbitka broszurowa z Nowej Drukarni Polskiej r. 1913). Szczególnie Wyrok dał
naszej sprawie duży sukces, jednając dla Narodowej Demokracji
gros duchowieństwa. Ks. prof. Hozakowski później sam przestał
patrzeć krytycznie, ujemnie na nasz obóz i stał się nawet jego
szczerym zwolennikiem.
Jesienią roku 1909 Komitet Centralny [Ligi Narodowej]
uznał, że dalsza bezpłodna walka wewnętrzna jest niemożliwa.
Członkowie Komitetu Centralnego złożyli mandaty w ręce Hłaski (przedstawiciela Litwy) i moje (zab[oru] pr[uskiego]), byśmy
zdecydowali, w ręku której z dwóch grup ma być w przyszłości ster ln: Dmowskiego i Balickiego, czy też przeciwnej strony.
701 F. Kujawiński [Ignacy Geppert], Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w świetle
nauki katolickiej, nakładem autora, Poznań 1913. Ignacy Geppert (1884–1942), ks.,
historyk, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
702 Władysław Jan Hozakowski (1869–1934), ks., biblista, pedagog, historyk, dr teologii 1896, prof. nauk biblijnych w Seminarium Duchownym w Poznaniu, członek
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w 1916 założył w nim Wydział Teologiczny).
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W rozważaniach z Hłaską uzgodniliśmy swe stanowisko w tym
sensie, że mimo znacznych wątpliwości co do taktyki – należy
losy ln powierzyć Dmowskiemu i Balickiemu: raz ze względu na
zasadniczą ich linię polityczną, a po wtóre dlatego, że oni reprezentowali twórczą myśl i energię organizacyjną, podczas kiedy
strona druga wyczerpywała się w rezonerstwie politycznym. Toteż
zwróciliśmy się do Dmowskiego i Balickiego z tym, by kooptowali
sobie jednolity skład Komitetu Centralnego.
Zostałem powołany do nowego Komitetu Centralnego – jeżeli
się nie mylę, także Władysław Mieczkowski. Odtąd prace Komitetu Centralnego i zjazdy Rady Głównej stały już wyraźnie pod
znakiem budowania w społeczeństwie frontu antyniemieckiego,
a więc i antyaustriackiego.
Poszedł temu na rękę krakowski zjazd grunwaldzki z inicjatywy [Ignacego Jana] Paderewskiego w lipcu roku 1910. Gdy
w roku następnym Stronnictwo Dem[okratyczno-] Nar[odowe] opowiedziało się w czerwcu [1911 roku] za zawieszeniem
strajku szkolnego, spowodowało to nie tylko „Secesję” na tamtejszym gruncie ([Stanisław] Bukowiecki, [Gustaw] Simon itd.
wystąpili z ln), ale zwiększyło też kwasy wśród młodzieży zaboru pruskiego.
Ówcześni tutejsi młodzi, jako epigoni ruchu demokratyczno-narodowego, szukali nowych dróg, albo sami jałowi, zawsze
zgorzkniali, nie byli zdolni do stworzenia pozytywnego, twórczego
ruchu. Sami wychowani w duchu antyniemieckim, poczęli pod
wpływem frondującego już „Zetu” czepiać się antyrosyjskiego
obrazka Piłsudskiego i jego strzelców. Oto początek tutejszej
„Młodej Polski”, która zaczęła się rozwijać, gdy my byliśmy całkowicie zaabsorbowani walką narodową z systemem antypolskim,
doprowadzonym właśnie do szczytu swego rozpędu. Zabiegi Zofii Sokolnickiej, Ksawerego Zakrzewskiego i moje, by utrzymać
łączność organizacyjną, nie odniosły trwałego rezultatu.
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Były to skutki rozwoju stosunków politycznych w minionych
latach w Królestwie. A działo się to wbrew całej psychologii stosunków miejscowych. W zaborze pruskim byliśmy bowiem żywiołem przodującym w walce narodowej, żywiołem nieprzejednanym
w stosunku nie tylko do systemu, ale wręcz do państwa pruskiego.
Metodą zaś działania szliśmy w kierunku, który był powinien porwać zapalną duszę najmłodszego pokolenia.
Oto, gdy taran systemu pruskiego w okresie przed wojną walił
w podstawy egzystencji narodowej społeczeństwa polskiego, tak
że siła jego odporności mogła się załamać lub co najmniej zawahać,
a trzeba było ją potęgować, bo na firmamencie bałkańskim zawisły chmury zwiastujące zbliżającą się burzę światową, wówczas
to w roku 1912 odpowiedzieliśmy na zastosowanie przez rząd
pruski ustawy o wywłaszczeniu przeciwko czterem obywatelom
polskim publiczną, nielegalną manifestacją narodową w Poznaniu. Wzięli w niej udział ludzie różnych obozów politycznych,
nie wykluczając dawnych legalistów i lojalistów. Polała się krew,
nastąpiły represje, a myśmy na nie odpowiedzieli w pięćdziesiątą
rocznicę powstania styczniowego nową nielegalną manifestacją
narodową, a raczej dwoma w Poznaniu i szeregiem na prowincji.
I tym razem policja pruska pałaszowała, prokuratura wytaczała
procesy, a w społeczeństwie polskim duch oporu hardział. Cel
był osiągnięty.
Wybuchła wojna. Społeczeństwo zaboru pruskiego poza gronem prusofilów w rodzaju [Zygmunta] Dziembowskiego, [Adama]
Napieralskiego itp. oraz skromnym odłamem oportunistów stanęło zwartym frontem.
Jak przed wojną, tak i po jej wybuchu wszystkimi poczynaniami Narodowej Demokracji w zaborze pruskim kierował Komitet
Krajowy i pod jego inspiracjami grupa poznańska Ligi Narodowej,
pracując skutecznie nad uzgodnieniem frontu politycznego tej
dzielnicy, nad utrzymaniem kontaktu z żywiołami prokoalicyjny-
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mi w innych ziemiach polskich i nad umożliwieniem zorganizowania na terenie koalicji silnej placówki, walczącej o zjednoczenie
i wyzwolenie Polski (o tym niech dadzą [relację] koledzy, którzy
zostali w kraju, np. R. Leitgeber).
Od pierwszej chwili myślano o wysłaniu kogoś za granicę,
ale kandydaci odnośni ze względu na rodzinę swą nie mogli się
zdecydować. Ostatecznie w marcu roku 1915, choć nie wierzyłem,
że uda mi się uzyskać paszport, poczyniłem o niego zabiegi, które
skutek odniosły. Wyjechałem do Szwajcarii, najpierw do Chateau
d’Oex (dokąd mi towarzyszył ks. [Antoni] Ludwiczak703), stamtąd –
po nawiązaniu kontaktu z Aleksandrem Skarbkiem („elowcem”)
i Erazmem Piltzem – do Lozanny, gdzie powołaliśmy do życia
Centralną Agencję Polską. Niezadługo znaleźli się w Lozannie
„elowcy” Stefan Natanson i Jan Rozwadowski, później Bronisław Wierzyński704. Tworzyliśmy zwartą grupę, która sterowała
Centralną Agencją Polską705 (tym bardziej, gdy wkrótce po Piltzu
zostałem jej dyrektorem), towarzysko-politycznym Klubem Polskim w Lozannie i wydawanym we Fryburgu szwajcarskim, pod
moją naczelną redakcją, dwumiesięcznikiem „Przegląd Polski”
(maj 1916 r. do lipca, w praktyce do końca sierpnia r. 1917). W Centralnej Agencji Polskiej nie ograniczaliśmy się do propagandy
prasowej, lecz oddziaływaliśmy również na koalicyjne reprezentacje dyplomatyczne w Bernie i na rząd szwajcarski. Najważniejszą zaś funkcją było oddziaływanie na kraj celem podtrzymania
go na duchu. Włożyłem w to całą siłę sugestii, na jaką było mnie
703 Antoni Ludwiczak (1878–1942), ks., działacz społeczny i narodowy, 1908 sekretarz
generalny Towarzystwa Czytelni Ludowych, należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Poznaniu, od 1905 w Lidze Narodowej, w 1919 założył Narodowe Stronnictwo
Ludowe, 1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy.
704 Bronisław Wierzyński (1880–1944), inż., publicysta, przedsiębiorca, dyplomata,
członek Galicyjskiej Izby Inżynieryjnej, działacz narodowy, od 1916 w Lidze Narodowej, konsul rp w Zurychu, dyrektor Banku Ziemian w Warszawie.
705 Centralna Agencja Polska – działająca w latach 1915–1919 agencja informacyjna
w Lozannie, od viii 1917 organ knp.
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stać. W tej dziedzinie dali nam wielkie usługi delegaci z Poznańskiego z Zofią Sokolnicką i Władysławem Grabskim (wówczas
„elowcem”) na czele. Przybył też do Szwajcarii Władysław Seyda
(w trakcie wojny również przyjęty do ln, który następnie składał
w parlamencie Rzeszy deklaracje zasadnicze na rzecz zjednoczenia i niepodległości Polski706).
Zwartość „elowców” była tym bardziej konieczna, że robota
nasza była bezwzględnie zwalczana zarówno przez austrofilskie
berneńskie biuro prasowe707, jak przez pozornie „niepodległościową”, a w rzeczywistości także austrofilską grupę [Jana] Kucharzewskiego „La Pologne et la Guerre”, jak przez lewicowy odłam
[Władysława] Baranowskiego708 w Genewie, nie mniej stawiający
na kartę zwycięstwo państw centralnych. Ponadto Piltz, chociaż
był wobec nas lojalny, miał jednak nałogi oportunistyczne, raz
w kierunku Rosji, to znowu – omotany przez Władysława Skrzyńskiego709, działającego z ramienia Wiednia – w kierunku „neutralności” i nieangażowania się na rzecz koalicji zachodniej, tak jak
później, osiadłszy na stałe w Paryżu, na odwrót: za mało czasami
okazywał samodzielności wobec Quai d’Orsay.
Gdy na Zachód przybyli „elowcy” Dmowski, Maurycy Zamoyski i Stanisław Kozicki, mieliśmy periodyczne zjazdy polityczne
polityków prokoalicyjnych, a 15 sierpnia w Ouchy (Lozannie)
powołaliśmy do życia Komitet Narodowy Polski w Paryżu, wskutek czego przeniosłem się z Rozwadowskim do Paryża. Spośród
706 Władysław Seyda 5 x 1918 mówił o „dążeniu narodu polskiego do zjednoczenia
wszystkich ziem polskich we własnym państwie”, posiadającym „własne wybrzeże
morskie”.
707 Biuro Prasowe nkn w Bernie założone przez Karola Badera i Władysława Baranowskiego we ix 1915, następnie Polskie Biuro Prasowe w Bernie.
708 Władysław Baranowski (1885–1939), dziennikarz, dyplomata, 1916 dyrektor Polskiego Biura Prasowego w Bernie, od 1917 Biura Prasowego „Polonia” w Genewie;
wolnomularz.
709 Władysław Skrzyński (1873–1937), prawnik, dyplomata w służbie austr. i polskiej,
1921 poseł, a od 1924 ambasador rp przy Stolicy Apostolskiej.
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członków Komitetu (we właściwym, pierwotnym jego składzie)
należeli do Ligi: Dmowski, Zamoyski, Rozwadowski, Kozicki i ja;
z późniejszych Stanisław Grabski, Jan Smulski w Stanach Zjednoczonych, Włodzimierz Tetmajer (?) i Joachim Bartoszewicz. Siła
Komitetu w pierwotnym jego składzie tłumaczyła się zgraniem
wewnętrznym, spowodowanym przewagą „elowców”.
O tym wszystkim w ii tomie mojej Polski na przełomie dziejów710. Do moich czynności specjalnych należało: 1) kontakt z krajem, 2) kierowanie wydziałem prasowym, 3) przygotowywanie
materiałów dla sprawy wyzwolenia ziem zachodnich na konferencji pokojowej, 4) kierowanie współpracą z przedstawicielami
narodów uciśnionych przez Austro-Węgry.
Adn[otacja] 3) wymieniam spośród innych prac książkę Territoires polonais sous la domination prussienne711 z mapami etnograficznymi zaboru pruskiego oraz napisaną na żądanie Delegacji
Polskiej przez jedną noc replikę: Observations de la Délégation
Polonaise au sujet des „Remarques de la Délégation Allemande sur
les conditions de paix”.
Po powrocie do kraju brałem udział w życiu ln zarówno
w Warszawie, jak następnie w Poznaniu, ale poza zebraniami
wydziału politycznego w Warszawie, którym przewodniczyłem,
i [z wyjątkiem] przez pewien czas jeszcze zebrań grupy poznańskiej – istnienie ln było już raczej wegetacyjne. Prowincja oglądała się na inicjatywę „góry”, „góra” na prądy ożywcze „dołu”, ale
jedno i drugie skończyło się zawodem. Liga wyczerpała się.
Marian Seyda
Poznań, 31 stycznia r. 1932
710 M. Seyda, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. ii: Od zbrojnego
wystąpienia Stanów Zjednoczonych do końca wojny, Poznań 1931.
711 M. Seyda, Territoires polonais sous la domination prussienne, Section de Presse
du Comité National Polonais, i 1919.
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[Dołączone wykazy członków organizacji z zaznaczeniami
M[ariana] Seydy:]

Liga Narodowa
Śp. Dr [Franciszek] Karaś (?)
Dr Marian Seyda
Roman Leitgeber
Śp. Dr Bolesław Marchlewski
Śp. Dr Zygmunt Seyda
Śp. Ks. Paweł Pośpiech
Śp. Dr Ksawery Zakrzewski
Śp. Dr Ignacy Trepiński712
Dr Władysław Bolewski
Czesław Rogala
Dr Kazimierz Maj
Dr Jan Riemer713
Śp. Ks. Arkadiusz Lisiecki714
Ks. Antoni Grzęda715 (?)
Ks. Antoni Ludwiczak
Dr Celestyn Rydlewski

712
713
714

715
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Ignacy Trepiński (1874–1931), dr med., od 1902 pracował w Gnieźnie, działacz sokoli,
założyciel Czytelni dla Dzieci (1907), przyjęty do Ligi Narodowej przed 1907.
Jan Riemer, dr w Poznańskiem, przyjęty do Ligi Narodowej przed 1907.
Arkadiusz Lisiecki (1880–1930), ks. dr, działacz oświatowy, członek Towarzystwa
Czytelni Ludowych i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 1905 członek Ligi Narodowej,
1917–1918 poseł do Reichstagu, w 1918 zasiadał w Naczelnej Radzie Ludowej, od
1926 biskup katowicki.
Właściwie: Stanisław Grzęda (1882–1939), ks., 1908–1910 wydawca „Przyjaciela
Młodzieży” w Ostrowie, członek Rady Głównej Towarzystwa Czytelni Ludowych,
Ligi Narodowej, Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, w 1918 zasiadał
w Polskim Sejmie Dzielnicowym.

Śp. Dr Bronisław Szulczewski716
(według Mieczkowskiego nie)
Dr Władysław Mieczkowski
Inż. Wiktor Maćkowiak717
Wojciech Korfanty
Jan Kowalczyk
Bernard Chrzanowski
Sp. Dr Bolesław Krysiewicz
Dr Paweł Gantkowski718 – od wojny
Adam Poszwiński719
Stefan Rowiński
Czesław Kędzierski
Czesław Leitgeber720
(według Mieczkowskiego nie)
Cyryl Ratajski721 (krótko w czasie wojny)
Dr Edmund Łukanowski
Śp. Inż. Olech Stelmachowski722

716
717
718
719

720
721
722

Bronisław Szulczewski (1878–1926), dr med., działacz „Zetu”, od 1906 lekarz
w Poznaniu, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, od 1909 zasiadał w radzie miejskiej, do Ligi Narodowej przyjęty przed 1914, działacz on, „Straży”.
Wiktor Maćkowiak (1878–1941), inż. architekt, przyjęty do Ligi Narodowej przed
1917, pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w Poznaniu,
dyrektor Poznańskiej Kolei Elektrycznej, działacz zln.
Paweł Gantkowski (1869–1938), dr med., higienista, współpracownik „Nowin Lekarskich”, od 1922 prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Poznańskiego, organizator ruchu
abstynenckiego, należał do „Straży”, Ligi Katolickiej i Ligi Narodowej.
Adam Poszwiński (1881–1942), redaktor, dziennikarz, współpracownik „Orędownika”,
„Kuriera Poznańskiego” i „Pracy”, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, do Ligi
Narodowej przyjęty przed 1907, członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej,
działacz chadecji.
Czesław Kazimierz Leitgeber (1877–1947), inż. architekt, właściciel Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Poznaniu, przyjęty do Ligi Narodowej w 1903.
Cyryl Ratajski (1875–1942), adwokat w Raciborzu, działacz Towarzystwa Czytelni
Ludowych, od 1916 w Lidze Narodowej, prezydent Miasta Poznania, minister spraw
wewnętrznych, Delegat Rządu na Kraj 1940–1942.
Olech Piotr Stelmachowski (1880–1929), inż., przyjęty do Ligi Narodowej przed
1907, należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
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Dr Romuald Paczkowski723
Śp. Helena Rzepecka
Śp. Zofia Sokolnicka
Dr Tadeusz Szulc
Śp. [Władysław] Grabski z Kurcewa
Śp. Idzi Świtała
Dr Czesław Meissner
Śp. Felicjan Niegolewski

Obrona Narodowa
Ks. [Ignacy] Włodarczyk724
Ks. [Walenty] Dymek725
Ks. Schulz
Ks. [Ludwik] Jarosz726
Stanisław Szulc727
Bronisław Szulczewski
(on – później, zdaje się, ln)
Ks. [Kazimierz] Niesiołowski728
723 Romuald Paczkowski (1878–1940), prawnik, od 1920 adwokat, następnie prof.
Uniwersytetu Poznańskiego, przyjęty do Ligi Narodowej przed 1907, poseł na
Sejm 1928–1930.
724 Ignacy Włodarczyk (1877–1940), ks. od 1901, proboszcz parafii Parchanie, działacz
Organizacji Narodowej.
725 Walenty Dymek (1879–1950), ks., sekretarz Związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu, następnie arcybiskup metropolita poznański (1946).
726 Ludwik Jarosz (1872–1933), ks., od 1906 w Tarnowie Górnym, założyciel kółka rolniczego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (1912), działacz Towarzystwa
Czytelni Ludowych.
727 Stanisław Szulc (1887–1962), zegarmistrz, złotnik, od 1928 radca, następnie wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, radny miejski; prezes
„Ogniwa”, członek Straży Ludowej i on, opiekun harcerstwa.
728 Kazimierz Niesiołowski (1872–1949), ks. od 1896, od 1901 proboszcz w Pleszewie,
działacz narodowy i społeczny, należał do Towarzystwa Czytelni Ludowych, on,
Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, od 1904 redaktor „Świtu”, od 1905
w Lidze Narodowej.
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Dr Marian Głowacki729 (czy ln czy on?)
Tadeusz Powidzki (czy ln czy on?)
Stefan Chrzanowski z Czechowa (do on)
Leon Pluciński730 ?
Zygmunt Pluciński731 ?
729 Marian Głowacki (1881–1925), dr, ekonomista, działacz gospodarczy, od 1909
w Poznaniu, w xii 1918 delegat na Polski Sejm Dzielnicowy, od 1923 dyrektor departamentu akcyz i monopoli państwowych Ministerstwa Skarbu.
730 Leon Pluciński (1875–1935), ziemianin, działacz on, Związku Spółek Zarobkowych
i Gospodarczych, od 1910 w Lidze Narodowej, 1918 członek Naczelnej Rady
Ludowej, 1920 komisarz generalny rp w Gdańsku, wiceminister b. dzielnicy pruskiej, 1922–1930 poseł na Sejm.
731 Zygmunt Pluciński (1882–1933), ziemianin, od 1910 w Lidze Narodowej, należał do
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, działacz Organizacji Narodowej, „Sokoła”,
oboźny owp Dzielnicy Zachodniej.

Relacja Gustawa Simona
o Lidze Narodowej

[List do Zygmunta Wojciechowskiego]
Warszawa 8 iii 1932 r.
Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Serdecznie przepraszam za zwłokę w przesłaniu W[ielce] Szanownemu Panu przyobiecanych notatek. Na przeszkodzie stanęły:
nawał zajęć oraz niezbyt pomyślny stan zdrowia.
Niestety, dzisiaj nie mogę nadesłać Panu Profesorowi jeszcze
notatki o „Secesji” i „Tygodniku Polskim”, gdyż nie jest jeszcze gotowa. Natomiast załączam nieco notatek o pracach mych w ramach
Ligi aż do czasu wystąpienia z niej. Może się z tego materiału coś
przyda, choć rozumiem, że są to przeważnie wspomnienia ważne
dla mnie osobiście, lecz mało interesujące dla ogółu. Ze względu
na to, że kopii nie posiadam, byłbym wdzięczny za zwrócenie mi
rękopisu po ewentualnym wykorzystaniu jego treści. Tajemnic on
żadnych nie zawiera, może więc być odbity na maszynie.
Mam nadzieję, że uda mi się wkrótce opracować do końca notatkę o „Secesji”, na której Panu Profesorowi przede wszystkim zależy. Łączę serdeczny uścisk dłoni i wyrazy prawdziwego szacunku.
Gustaw Simon

293

Zarys mojego udziału w pracach i organizacji Ligi Narodowej
Do Związku Młodzieży Polskiej ( „Zetu”) przyjęty zostałem od razu
do Koła Braterskiego w r. 1899 w Charlottenburgu w czasie mych
studiów na tamtejszej politechnice. O ile mnie pamięć nie myli,
wprowadzili mnie do „Zetu”: Tadeusz Sułowski i Stefan Natanson.
W Zecie zajmowałem się głównie pracą wśród kolonii polskiej w Berlinie („Sokół”, czytelnie, odczyty etc.) wśród obieżysasów732, udziałem w organizacjach młodzieży akademickiej, w zagranicznym komitecie redakcyjnym „Teki”, transportowałem „Polaka” i „Przegląd
Wszechpolski” do kraju. Brałem czynny udział w pracach i zjazdach
Zjednoczenia Młodzieży Polskiej Zagranicą, prowadziłem propagandę wśród akademików z Poznańskiego i ówczesnej Galicji itd.
Do Ligi Narodowej zostałem przyjęty w roku prawdopodobnie
1900 w Poznaniu, w czasie odbywających się tam narad pomiędzy władzami Ligi przybyłymi z zaboru rosyjskiego i działaczami
b. zaboru pruskiego. Uroczystego przyjęcia dokonał śp. Zygmunt
Balicki w obecności kilku innych przedstawicieli Ligi. Pamiętam,
że jednocześnie przyjęty został Karol Sulikowski733. Do Poznania
przyjechałem z Berlina i po naradach poznańskich do Berlina
powróciłem.
Berlińsko-charlottenburską grupę Ligi stanowili pośród osób,
których nazwiska pamiętam: Tadeusz Sułowski, Leon Rudowski,
śp. Antoni Kurzyna, Karol Sulikowski, Marian Seyda, Wojciech
Korfanty, Celestyn Rydlewski, Stefan Natanson, śp. Kazimierz
Lutosławski, śp. Józef Lutosławski, Stefan Dziewulski i inni. Pozostawaliśmy w ścisłym kontakcie z członkami Ligi w Poznaniu:
Bernardem Chrzanowskim, śp. Heleną Rzepecką, śp. Ksawerym Za732 Robotnik rolny, emigrujący sezonowo.
733 Karol Aleksander Sulikowski (1876–1965), inż. mechanik, usunięty z Politechniki
Berlińskiej ukończył Politechnikę Lwowską (1903), działacz „Zetu” i Ligi Narodowej;
od 1915 gospodarował w majątku ziemskim w pow. brzezińskim.
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krzewskim i innymi członkami Ligi w Warszawie, Krakowie i Lwowie. W Berlinie przebywałem do lutego r. 1902, tj. do chwili mego
wydalenia z Prus jako „natrętnego cudzoziemca” (laestiger Auslaender), prowadzącego knowania wszechpolskie, agitację antyniemiecką i antyrosyjską itp. Oprócz prac wymienionych w p. 1 zajmowałem się aż do mego wyjazdu z Berlina sprawami następującymi.
Objąłem z ramienia berlińskiej grupy Ligi redakcję miejscowego „Dziennika Berlińskiego”, przy bardzo czynnym współdziałaniu Mariana Seydy, Wojc[iecha] Korfantego, Stefana Natansona,
Celestyna Rydlewskiego. Pismo to stało się pierwszym organem
myśli wszechpolskiej w obrębie Rzeszy Niemieckiej. Nadaliśmy mu
charakter bojowy, zwalczający wszelkie formy oportunizmu politycznego, krzewiący idee niepodległościowe i zjednoczenie ideowe
zaborów. Jednocześnie podjęliśmy wydawnictwo broszur agitacyjnych, których ukazały się trzy pod firmą fikcyjną, zdaje się znaną,
Towarzystwo Przyjaciół Ludu Polskiego lub itp. Pamiętamy tytuły
dwu z nich: Jeden naród. Jedna myśl i Precz z Centrum. Pierwszą
napisał, zdaje się Marian Seyda, drugą W[ojciech] Korfanty, który
już w owym czasie podjął propagandę oderwania głosów polskich
na G[órnym] Śląsku od niemieckiego Centrum i przeprowadzenia
tam przy najbliższych wyborach posłów, którzy by wstąpili do
Koła Polskiego w sejmie pruskim wzgl. parlamencie niemieckim.
Zagadnieniu politycznemu spolszczenia G[órnego] Śląska poświęcona była praca nasza w Berlinie i prowadzony przeze mnie
„Dziennik Berliński”, który wysyłaliśmy na całą Rzeszę Niemiecką,
a na G[órny] Śląsk w szczególności ze specjalną intensywnością
i, jak się później przez wybór Korfantego i Kowalczyka okazało,
z dobrym skutkiem. W zakresie wielkich zagadnień ogólnonarodowych, oprócz sprawy spolszczenia G[órnego] Śląska, grupa
berlińska Ligi ma niewątpliwie poważne zasługi około zbliżenia
młodzieży wszystkich trzech zaborów ze sobą, zwalczania bardzo
jeszcze wówczas ostrego antagonizmu pomiędzy młodzieżą polską
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b[yłego] zab[oru] pruskiego z młodzieżą radykalniejszą narodowo
i społecznie b[yłego] zab[oru] rosyjskiego.
Wydalony z Berlina, udałem się dla dokończenia studiów do
Paryża, gdzie ze względu na represje, które mnie czekały, gdybym
był powrócił w granice państwa rosyjskiego, przebywałem do sierpnia 1905 r., tj. do ówczesnej rewolucji rosyjskiej. Zaznaczam, iż już
w r. 1900 przeniosłem się z politechniki na uniwersytet berliński,
studiując nauki historyczne i ekonomiczne, którym już pozostałem
wierny, specjalizując się w zakresie zagadnień socjalnych.
W Paryżu (1902–1905) kierowałem nadal ruchem młodzieży,
zarówno w Kole Polskim paryskim, jak na gruncie Zjednoczenia
Młodzieży Polskiej Zagranicą (centrala Zurych, potem Paryż),
organizowałem „Zet” i jego zjazdy, współpracowałem z członkami
Ligi, b[yłymi] uczestnikami powstania 1863 r., śp. Józefem Gałęzowskim, śp. Wacławem Gasztowtem734, śp. Bolesławem Rubachem735 i innymi na gruncie Związku Wychodźstwa Polskiego, jego
organu francuskiego „Bulletin Polonais”736, szkoły batignolskiej
itp. Szczególnie bliski kontakt utrzymywałem ze śp. T[eodorem]
T[omaszem] Jeżem [Zygmuntem Miłkowskim], zamieszkałym
w Zurychu, dokąd jeździłem często na zjazdy i narady.
Z ważniejszych spraw, które pozostały w mej pamięci z czasów
paryskich, zasługuje na uwagę powierzenie mi przez p. Romana
Dmowskiego utrzymywania kontaktu z przedstawicielami emigracji fińskiej (prof. [Konrad] Zilliacus) i emigracji rosyjskiej (prof.
[Piotr] Struwe737).

734 Wacław Gasztowt (1844–1920), działacz emigracyjny w Paryżu, pisarz, redaktor
„Bulletin polonais”, członek Ligi Polskiej i Komisji Nadzorczej Skarbu Narodowego.
735 Bolesław Rubach (1841–1912), uczestnik powstania styczniowego, działacz emigracyjny, od 1900 członek Rady Muzeum Narodowego w Rapperswilu, 1905–1910
zarządu Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej Zagranicą.
736 „Bulletin Polonais Littéraire, scientifique et artistique”, Association des anciens
élèves de l'école polonaise, wydawany od 1890.
737 Piotr Struwe (1870–1944), ros. polityk, ekonomista, publicysta.

ZABÓR ROSYJSKI – KRESY
Wspomnienia i relacje: Józefata Bohuszewicza,
Stanisława Zielińskiego i Władysława Łukaszewicza

Wspomnienia z czasów
przynależności do Ligi Narodowej
dr. med. Józefata Bohuszewicza
Wilno, dnia 20 kwietnia 1932 roku
1) Do Ligi Narodowej zostałem przyjęty w roku 1904 przez śp. Zygmunta Balickiego w Krakowie, gdzie przebywałem wtedy w przejeździe do Lwowa na Zjazd Związku Młodzieży Polskiej. Przyjęcie
odbyło się zgodnie z uroczystym, przyjętym ceremoniałem przy
2 zapalonych świecach. Miało to miejsce w lipcu 1904 r. Wystąpiłem z Ligi Narodowej w roku 1908 (miesiąca nie pamiętam), nie
godząc się na kierunek polityczny zajęty z jednej strony wobec
Rosji, z drugiej zaś nie godząc się na stopniowe, powolne likwidowanie nielegalnych organizacji od Ligi uzależnionych i nielegalnej
prasy dla zaboru rosyjskiego przeznaczonej.
2) Po wstąpieniu wpierw na Uniwersytet Petersburski, a później do Akademii Wojskowo-Lekarskiej w Petersburgu zostałem
w roku 1901 przyjęty do Kółka Narodowego. Była to tajna konspiracyjna organizacja wytworzona na miejscu i miała za zadanie
przygotować odpowiednich kandydatów do przyjęcia w poczet
kolegów Związku Młodzieży Polskiej. W początku roku 1902 zostałem przyjęty jako kolega do „Zetu”, zaś w końcu roku 1902 jako
brat zetowy. Pierwszą zaś literaturę i program sdn (z r. 1896)738
poznałem wcześniej, będąc w siódmej klasie gimnazjum, gdyż
738 Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim drukowany
w „Przeglądzie Wszechpolskim” nr 1–4 z 1896, następnie opublikowany w osobnej
broszurze, Lwów 1897.
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dostałem go od ks. Wiktora Walentynowicza739, który był proboszczem w Siedliszczu, w pow. lepelskim i do którego parafii należał majątek mojego ojca. W roku 1904 jako brat zetowy byłem
wybrany jako delegat na Zjazd „Zetu” do Lwowa i wyjechałem
z tym, że miałem przywieźć na sobie transport bibuły nielegalnej.
Wyprawiał mnie w drogę ówczesny stud[ent] Instyt[utu] Górniczego, obecnie inż., Stanisław Świętochowski740 w Warszawie,
który polecił mi zajechać do Krakowa i wręczył mi list do śp. Zygmunta Balickiego. Po doręczeniu i odczytaniu tego listu przez
Balickiego zostałem przez niego przyjęty do Ligi Narodowej, jak
o tym pisałem wyżej.
Po przyjęciu pojechałem do Lwowa na Zjazd, stamtąd wróciłem do Krakowa i włożywszy na siebie ornat z nielegalną literaturą,
zgodnie z posiadanym półpaskiem razem ze śp. Stanisławem Siwikiem741 pojechaliśmy przez Katowice do Sosnowca. W Katowicach
wstąpiliśmy do redakcji „Górnoślązaka” gdzie zastaliśmy wtedy
tylko p. [Jana] Kowalczyka (p. [Wojciech] Korfanty był nieobecny)
i stamtąd pojechaliśmy do Sosnowca. W Sosnowcu zażądano nas
do osobistej rewizji i natychmiast aresztowano. U mnie nic poza
literaturą nielegalną nie znaleziono, u Siwika zaś znaleziono notatki, z których było bardzo trudno wytłumaczyć się. Z Sosnowca
przewieziono nas do Piotrkowa i osadzono w pojedynczych celkach, skąd po trzydniowym pobycie przewieziono do x Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej. Tu udało się nam porozumieć się dla złożenia jednakowych zeznań, pomimo iż ja siedziałem w nr 10, a Siwik
w nr 12 na drugiej stronie korytarza. Ponieważ w Piotrkowie nie
739 Wiktor Walentynowicz (1870–1933), ksiądz rzymsko-katolicki od 1894, w l. 1889–1917
proboszcz w Siedliszczu.
740 Stanisław Świętochowski (1879–1958), inż., ukończył Wyższą Szkołę Rzemieślniczą
w Łodzi, studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu (relegowany 1905), dyplom inż. uzyskał w 1907; działacz „Zetu”, przyjęty do Ligi Narodowej przed 1904
(przewodniczący grupy w Petersburgu), następnie pracownik Departamentu
Górniczo-Hutniczego w Warszawie.
741 Stanisław Siwik, członek „Zetu” i grupy Ligi Narodowej w Petersburgu.
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było w czym nam przynosić wrzątku do herbaty za pieniądze, które daliśmy, kupiono nam jednakowe imbryki blaszane (czajniki),
imbryki te często jako jednakowe zamieniano, dając mój Siwkowi,
a Siwka mnie. Na tych imbrykach pisaliśmy litery własnego alfabetu, np. „m” oznacza „a” itp., potem tym alfabetem zaczęliśmy
pisać do siebie listy, zostawiając je w parapetach ustępu, które nie
dobrze przylegały do ściany. W ten sposób zeznania nasze były
identyczne. Badał nas najpierw Zielenko742, rotmistrz żandarmów
z Sosnowca, a później Uthof743, w owym czasie podpułkownik żandarmów, żandarm gubernialny guberni piotrkowskiej. Byliśmy
aresztowani 1 viii 1904 r., a opuściliśmy więzienie 4 xi 1904 po
wytoczeniu sprawy z art. 126 i 132 Kodeksu Karnego z roku 1903,
za kaucją po 500 rub[li] każdy.
Po wypuszczeniu z x Pawilonu powróciłem do Petersburga.
W skład Ligi wchodzili wtedy tutaj Stanisław Świętochowski, Siwczyński744 (imienia nie pamiętam, zdaje się już nie żyje)
i Wacław Dunin745, prócz tego przybyło nas dwóch przyjętych
w Krakowie: [Stanisław] Siwik i ja. Wkrótce potem zostali przyjęci
do Ligi za zgodą Komitetu Okręgowego w Warszawie śp. Władysław Dzierżonowski, Edward Pepłowski746 i śp. ks. [Konstanty] Budkiewicz747. Zależeliśmy na razie od Kom[isji] Okręgowej
742 Zielenko – ros. rotmistrz, naczelnik pow. zarządu żandarmerii w Będzinie.
743 Lew Uthoff, ros. płk, naczelnik piotrkowskiego gubernialnego zarządu żandarmerii.
744 Henryk Siwczyński (1877–1925), inż., absolwent Instytutu Górniczego w Petersburgu,
pracował w Rosji, w kopalni „Czeladź”, od 1906 w Towarzystwie Górniczo-Przemysłowym „Saturn” (od 1915 dyr.); od 1900 członek Ligi Narodowej.
745 Wacław Dunin-Goździkowski (1880–1945), dr praw, adwokat, publicysta; absolwent
Uniwersytetu w Petersburgu, członek grupy braterskiej „Zetu” i Towarzystwa Opieki
nad Unitami, do 1908 w Lidze Narodowej, przystąpił do „Frondy”; wykładowca historii ustroju w Wolnej Wszechnicy Polskiej, radca prawny msz.
746 Edward Adolf Pepłowski (1880–1960), inż., absolwent Instytutu Technologicznego
w Petersburgu, od 1905 członek Ligi Narodowej i nzr, poseł do ros. Dumy Państwowej, minister opieki społecznej 1919–1920 i 1920–1921, senator rp.
747 Konstanty Romuald Budkiewicz (1867–1923), ks., proboszcz parafii św. Katarzyny
w Petersburgu, działacz oświatowy, należał do „Sokoła”, 1917 kierował Polskim Komitetem Obywatelskim, 1922 prof. tajnego seminarium duchownego, zamordowany
przez bolszewików na Łubiance 31 iii 1923.
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w Warszawie. Praca miejscowej Grupy polegała przede wszystkim
na prowadzeniu „Zetu” półjawnego Towarzystwa Samokształceniowego wśród młodzieży akademickiej, wreszcie na udziale
i w końcu opanowaniu i prowadzeniu wszystkich organizacji akademickich polskich, jak Kasa Bratniej Pomocy, kuchnia polska i biblioteka. Poza terenem akademickim z pomocą tego „Zetu” pod firmą ton prowadzono uświadamiającą narodowo akcję oświatową
wśród licznych rzesz robotników Polaków w Petersburgu, a co ważniejsze i znacznie trudniejsze, wśród licznych Polaków żołnierzy
gwardii garnizonu petersburskiego, wreszcie rozciągnięto opiekę
na uczniów szkół średnich Polaków w Petersburgu i tworzono
wśród nich Kółka Narodowe. Pracą tą kierował śp. ks. Budkiewicz.
W grudniu tego roku 1904 dla uporządkowania spraw organizacyjnych z Petersburga przyjechał jako delegat kc Ligi p. Stanisław
Kozicki. Przewodniczącym grupy miejscowej był wtedy wybrany
i przez niego zatwierdzony Stanisław Świętochowski. Zależność od
Warszawy została zniesiona i zostaliśmy przydzieleni do Komitetu
Okręgowego w Wilnie (na ten czas, jak nam oświadczono, Komisarzem był p. dr [Florian] Świeżyński748, a jego zastępcą p. [Alojzy]
Perzanowski749). Poza pracami na miejscu w Petersburgu przydzielono naszej grupie pracę organizacyjną wśród młodzieży szkolnej w byłych guberniach litewsko-białoruskich kraju zabranego.
W tym też czasie do naszej grupy została przyłączona Ryga
i w skład jej weszła p. Leokadia Wołodkówna 750, która prowadziła tam własne gimnazjum dla dziewcząt, nadając im wybitny
748 Florian Feliks Świeżyński (1870–1938), lekarz, studiował na Uniwersytecie Warszawskim (1889–1894), od 1896 w Wilnie, 1904–1912 lekarz konsultant poleskich kolei
państwowych, 1917–1918 w i Korpusie Polskim na Wschodzie; od 1897 należał do
Ligi Narodowej, jej komisarz w Wilnie, działacz stowarzyszenia „Oświata”.
749 Alojzy Perzanowski (1869–1910), dyrektor Wileńskiego Banku Ziemskiego, od 1905
kierował Towarzystwem Muzycznym i Teatru Polskiego „Lutnia”, od 1897 członek
Ligi Narodowej, działacz ton.
750 Leokadia Wołodkówna, dyrektor polskiego gimnazjum żeńskiego w Rydze, działaczka oświatowa, ok. 1904 przyjęta do Ligi Narodowej.
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charakter ekspozytury ligowej oraz prowadziła pracę oświatową
wśród robotników polskich, kontakt z Rygą był żywy, p. Wołodkówna często przyjeżdżała i bywała na naszych zebraniach i w
swej pracy kierowała się naszymi wskazówkami, zapoczątkowując
równocześnie u nas pracę kobiecą. Z tego Wilno i Kowno objąłem
ja, a Dyneburg, Witebsk, Mińsk, Mohylów i Grodno [E.] Pepłowski. W czasie powrotu do Warszawy miał wstąpić do Wilna, gdzie
w owym czasie miał się odbywać zjazd Ligi z terenu guberni lit[ewsko]-białoruskich. Zaproponował więc mnie jechać z nim razem,
ażeby być w Wilnie na zjeździe, zapoznać się z nowymi władzami,
potem załatwić sprawy szkolne w Wilnie i w Kownie. Zjazd w Wilnie odbywał się w mieszkaniu dr. [Witolda] Węsławskiego751 przy
ul. Niemieckiej. Obecni byli pp. dr Świeżyński, Perzanowski, dr
Węsławski, [Kazimierz] Poniatowski752, [Kazimierz] Prószyński753,
[Franciszek] Jurjewicz754, [Stanisław] Jarocki755 i parę innych osób,
których nazwisk nie pamiętam, w tym jeden pan w mundurze
wojskowym. Omawiano sprawy organizowania pracy na miejscu,
lwią część jednak dyskusji wypełniły zagadnienia programowe
751

752

753
754
755

Witold Węsławski (1855–1930), lekarz w Wilnie od 1887, działacz oświatowy, założyciel i od 1888 prezes tajnego Towarzystwa Oświaty Ludowej, 1906–1908 wiceprezes Towarzystwa Oświatowego, działacz Macierzy Szkolnej, od 1897 należał
do Ligi Narodowej i ton.
Kazimierz Józef Poniatowski (1854–1934), geometra, ukończył szkołę mierniczą
w Pskowie, 1893–1905 w Wilnie pracował w Komisji Szacunkowej Banku Ziemskiego, współzałożyciel grupy Ligi Narodowej w 1897, współorganizator Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego dla kresów północnych, działacz ton, 1907–1927 gospodarował w majątku Jaszczów w Lubelskiem, uczestnicząc w pracach miejscowej
grupy ln.
Kazimierz Pruszyński [Prószyński], ziemianin na Wileńszczyźnie, od 1897 należał
do Ligi Narodowej.
Franciszek Jurjewicz (1849–1924), artysta malarz, absolwent prawa w Paryżu, 1875–76
studiował malarstwo, od 1882 w Wilnie, redaktor „Dziennik Wileńskiego”, przyjęty
do Ligi Narodowej przed 1897, działacz Towarzystwa Oświatowego.
Stanisław Jarocki (1871–1944), malarz, pedagog, studiował malarstwo w Krakowie,
Paryżu, Monachium i Rzymie, od 1898 w Wilnie, członek Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, od 1906 członek Ligi Narodowej, 1906–1908 skarbnik Towarzystwa Oświatowego w Wilnie, od 1911 członek tajnej Komendy Harcerskiej.
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stronnictwa, sprawa stosunku do innych narodowości itp. W tej
ostatniej sprawie najbardziej radykalne stanowisko zajmował
p. Jarocki, który zaznaczając, że jest najmłodszym członkiem Ligi,
stał na stanowisku dopomagania do rozwoju ruchu białoruskiego,
z czym jednak zjazd się nie zgodził. Po zakończeniu zjazdu byłem
tylko u p. Jarockiego, z którym omawialiśmy sprawy wśród młodzieży szkolnej. Ponieważ praca ta już była zapoczątkowana, wypadło mi tylko z p. Jarockim uzgodnić metodę tej pracy, wypracować
wspólnie normy organizacyjne, omówić i przyjąć ustawę wypracowaną w Petersburgu dla Kółek Narodowych młodzieży szkolnej
(niestety tej ustawy nie mam), pracę na miejscu miał w dalszym
ciągu prowadzić p. Jarocki, który pracę tę już rozpoczął, wprowadzając ją w te normy organizacyjne. Równocześnie p. Jarocki
wskazał mi parę nazwisk uczniów w Kownie, do których mogłem
zwrócić się. Po przyjeździe do Kowna odnalazłem uczniów, których nazwiska podał mi p. Jarocki, spotkałem się u nich z bardzo
serdecznym przyjęciem i natychmiast założyłem wśród nich Kółko Narodowe. Uczniowie prosili, ażeby ktoś z Wilna opiekował się
nimi, przyjeżdżając od czasu do czasu do nich. Obiecywałem im to
i na powrotnej drodze wstąpiłem do Wilna i prosiłem p. Jarockiego o zorganizowanie opieki nad kownianami, który mi to obiecał
(pomimo że nikt z Wilna nie przyjechał, Kółko to funkcjonowało
i przy następnym objeździe w listopadzie roku 1906 [E.] Pepłowski zastał je w pełnym rozwoju i pracy). Metoda pracy nad młodzieżą szkolną polegała wyłącznie na postawieniu tym kółkom
jako zadania własnego kształcenia się i doskonalenia, ażeby wyjść
na dobrych obywateli kraju, gotowych w każdej chwili dla dobra
ojczyzny poświęcić swą wolność, a nawet i życie. Na zewnątrz
wśród kolegów kółkowicze mieli zakładać kółka samokształcenia.
Po powrocie do Petersburga pracowaliśmy w dawnym zakresie.
Ja przeważnie w pracy wśród „Zetu”, będąc członkiem Komitetu
Okręgowego i prowadząc grupę kolegów. Niestety praca ta nie
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mogła iść równo i stale. Nastąpiła haponada756, zamykanie zakładów naukowych, rozjeżdżanie się młodzieży do domu, praca
więc z konieczności musiała ulec ograniczeniom, redukując się
do dwu odcinków dotyczących w owym czasie elementu najbardziej stałego robotniczego, żołnierskiego i uczniowskiego (szkoły
średnie). W r. 1905 „Zet” petersburski miał swoją krwawą ofiarę,
mianowicie Porniewski (nie pamiętam, brat czy kolega), powracając z zebrania robotniczego, został zamordowany przez hultajstwo (chuliganów), gdy stanął obronie napastowanej przez nich
robotnicy Polki. We wrześniu i październiku tegoż roku, czyli
w początku nowego roku szkolnego, zjazd młodzieży był liczny,
praca na nowo się ożywiła, trwało to jednak niedługo, ponowne zamknięcie zakładów naukowych położyło kres temu stanowi rzeczy.
Okres rozruchów i nadania konstytucji Rosji był okresem licznych
wieców, zebrań, w którym Liga i zależne od niej organizacje brały bardzo żywy udział, prowadząc wśród Polonii petersburskiej
szeroką akcję uświadamiającą i popularyzującą własny program
i własne credo polityczne. W tym też czasie odwiedził Petersburg
Roman Dmowski i po bytności u [Sergiusza] Wittego był na zebraniu grupy petersburskiej Ligi [Narodowej]. Przepowiadał on,
że Rosja trafiła w duże kłopoty, że konstytucja jej nie uratuje, że
rząd rosyjski będzie już znacznie słabszy i że Polska przy boku jednego z mocarstw zaborczych (nie podając ściśle jakiego) otrzyma
dobre warunki bytu. Na skutek zamknięcia zakładów naukowych
na czas dłuższy praca znowu uległa przerwie i przyjęła zakres
powyżej opisany. W tym też czasie w październiku sprawa moja
została umorzona, kaucja mi zwrócona i ja sam na zawsze wyjechałem z Petersburga.
756 Haponada – od nazwiska popa Gieorgija Hapona (1870–1906), który w porozumieniu z Ochraną utworzył Rosyjskie Stowarzyszenie Robotników Fabrycznych.
Hapon sprowokował robotników do zorganizowania przed Pałacem Zimowym
manifestacji, krwawo stłumionej przez wojsko (22 i 1905).
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W lutym 1905 r. z polecenia Komitetu Okręgowego Warszawskiego, zakomunikowanego mi przez [Wacława] Dunina, który
już w owym czasie miał dopiero uzyskany dyplom i mieszkał
w Warszawie, zamieszkałem u Dunina. I pracowałem wraz z nim
w akcji gminnej. Dla naszych zebrań i posiedzeń, a przede wszystkim dla zjazdów chłopskich korzystaliśmy z lokalu redakcji pisma
wydawanego przez [Stanisława] Kozickiego przy ul. Wareckiej757.
Wobec jednak coraz większego znaczenia warstw robotniczych
i przenoszenia przez socjalistów na nasz grunt za pomocą robotników objawów rewolucji rosyjskiej władze Ligi zaczęły organizować prace wśród robotników, zakładając Narodowy Związek
Robotniczy i nadając mu ustawę. Jako pierwszych pracowników
Związku wymienić należy [E.] Pepłowskiego, [A.] Chądzyńskiego758, [J.S.] Jankowskiego i paru innych, których nazwisk obecnie
nie pamiętam. Do tej pracy zostałem przydzielony i ja od pierwszej chwili, to jest od momentu założenia i nadawania statutu
Związkowi. Byłem wtedy kierownikiem dzielnicy Powiśle, ul. Górna i fabryki niżej położone na brzegu Wisły (Rudzki759 itp.), prócz
tego dorywczo pomagałem w dzielnicy Wolskiej i na Starym Mieście, organizując wiece robotnicze itp. Najpierwszym zadaniem
Związku było postanowienie formy przenoszenia rewolucji rosyjskiej na nasz grunt. Związek to zadanie wykonał. Wprawdzie
wbrew instancjom kierownictwa doszło do walk bratobójczych,
miały one jednak miejsce wskutek tylko tego, że partie socjalistyczne, nie mając dostatecznych sił moralnych wśród robotników,
zaczęły terrorem zmuszać robotników do zastosowania się do
swych nakazów. Nie pozostało nic innego, jak albo biernie poddać
757 Przy ul. Wareckiej 14 mieściła się redakcja „Czytelni dla Wszystkich” (następnie
„Gazety Polskiej”), tworzyli ją: S. Kozicki, J. Bohuszewicz, M. Brzeziński i W. Umiński.
758 Adam Chądzyński (1882–1963), inż., 1905 współzałożyciel i członek kierownictwa nzr
(npr), 1906–1908 należał do Ligi Narodowej, 1920–1935 poseł na Sejm, 1925–1926
minister kolei żelaznych.
759 Rudzki, majster w fabryce metalurgicznej, działacz sekcji robotniczej ton.
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się terrorowi, albo przeciwstawić się mu siłą, również fizyczną.
Z okresu pobytu w Warszawie muszę zaznaczyć, że i podczas
pracy w [Narodowym] Związku Robotniczym kontaktu z pracą
bojkotu szkolnego i akcji gminnej nie przerywałem, współpracując z tym dorywczo, a takoż z kierowanym przez Aleksandra
Zawadzkiego Towarzystwem Opieki nad Unitami760, a nawet dwa
razy wyjeżdżałem na wiece do lasu. Pierwszy raz w dn. 30 kwietnia na wiec i nabożeństwo dla unitów w okolicy Białej Siedleckiej,
razem z [Stanisławem] Kozickim, [Janem] Załuską, [Aleksandrem] Zawadzkim, ks. [Franciszkiem] Gąsiorowskim761 (od Karola
Boromeusza) i jeszcze jakimś księdzem, którego nazwiska nie
pamiętam. Drugi raz w maju w okolicach Konopek pod Mławą,
razem z Kozickim. W czasie pobytu w Warszawie wyjeżdżałem
na wrzesień, październik i połowę listopada do Petersburga w okresie nowego roku szkolnego. W końcu pobytu w Warszawie wiosną
roku 1906 pracowałem w akcji wyborczej do pierwszej Dumy
rosyjskiej, biorąc udział w licznych wiecach w Warszawie i na
prowincji, przy czym muszę zaznaczyć, że jako hasło wyborcze
Liga i jej półjawna ekspozytura Stronnictwo Demokratyczno
-Narodowe wyraźnie zaznaczały, że nie idzie do Dumy dla uzyskania tych lub innych ustępstw, lecz dla zadokumentowania
wobec całego świata faktu istnienia i potrzeb narodu polskiego,
a jako pierwsza deklaracja przyszłego Koła Polskiego w Dumie
miała być deklaracja o nieprzedawnionych prawach narodu do
niepodległości. W kwietniu 1906 r. wyjechałem do Krakowa dla
760 Towarzystwo Opieki nad Unitami – utworzone przez Ligę Narodową w viii 1903
z zadaniami: podtrzymywania wiary katolickiej, nauki czytania i pisania w języku polskim i szerzenia mowy polskiej. Na czele stał Zarząd Główny w Warszawie.
761 Franciszek Gąsiorowski (1876–1939), ks., 1905 proboszcz na Woli, należał do
tajnego koła księży „Collegium Secretum” (1906), współpracownik pisma „Dla
Swoich”, 1906 założyciel Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Służby
Domowej, działacz Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, 1922–1930 poseł
na Sejm.
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dokończenia studiów. Tu się zgłosiłem do ówczesnego Komisarza
Ligi adwokata dr. [Stanisława] Rowińskiego i zostałem przez niego przeznaczony do pracy w „Zecie”. W pracy tej rychło przyjąłem
żywy udział, pracując wewnątrz organizacji, wygłaszając odczyty
na czwartkach w „Sokole”, wreszcie występując na wiecach akademickich. Wkrótce w Krakowie praca tak się rozrosła, że samo
życie nakazało założenie własnego jawnego stowarzyszenia dla
stworzenia legalnych, jawnych form organizacyjnych i lokalu,
w którym by „Zet” mógł rozwijać swą działalność. Takim Stowarzyszeniem było Zjednoczenie [Młodzieży Akademickiej]. Na
zjeździe „Zetu” w r. 1906 do Centralizacji zostaliśmy wybrani:
[Feliks] Młynarski, śp. [Władysław] Horodyski i ja. Zabór austriacki objął Młynarski, zabór pruski i zagranicę śp. Horodyski,
a ja objąłem zabór rosyjski. W owym czasie w zaborze tym były
3 okręgi zetowe: 1) okręg petersburski (dobrze zorganizowany
i pracujący); 2) okręg warszawski (też dobrze pracujący, jednak
obciążany bardzo ciężkim zadaniem, prowadzeniem w dalszym
ciągu bojkotu szkolnego). Z tym okręgiem pozostawałem w stałym kontakcie, dając mu swe wskazówki. Najwięcej trudności
było ze sprawą zamknięcia Instytutu Weterynaryjnego. W instytucie tym przyjmowano bez matury wychowańców prawosławnych seminariów duchownych, wskutek tego było tu dużo Rosjan,
synów popów, którzy za nic do bojkotu instytutu przystąpić nie
chcieli. Wypadło użyć terroru, żeby tę twierdzę rusyfikacyjną na
naszym terenie zamknąć. Na szczęście obeszło się bez przelewu
krwi; 3) okręg kijowski (okręg ten znajdował się w stadium zupełnej dezorganizacji, zebrania się nie odbywały, delegatów na
zjazd nie wysyłano, składek do Centralizacji (C) nie wpłacano,
praca wszelka ustała). Tu też musiałem skierować swój główny
wysiłek, w początku 1907 roku byłem w Kijowie, gdzie zwróciłem
się do miejscowego Komisarza Ligi p. Stanisława Zielińskiego,
który zaraz zwołał wszystkich ligistów kijowskich. Na tym ze-
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braniu po omówieniu spraw organizacyjnych miejscowych z inicjatywy p. Zielińskiego przeprowadziliśmy szeroką dyskusję propagandową oraz dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji politycznej,
stanowiska i polityki Ligi i Narodowej Demokracji, gdyż sprawy
te oraz znajomość programów i założeń ideowych nie były tam
dostatecznie ugruntowane. Muszę zaznaczyć, że wtedy jeszcze
o dawnych fermentach tam mowy nie było, a i ja też żadnych
spornych spraw nie poruszałem, występując ściśle w ramach
programów i oficjalnej polityki prowadzonej przez sdn. Cały
okręg „Zetu” ponownie zreorganizowałem. Przeprowadziłem
wybory do Komitetu Okręgowego, zwołano grupy braterską i koleżeńską i w nich też ukonstytuowałem władze zetowe. Równocześnie na życzenie p. Zielińskiego wygłosiłem 2 odczyty: jeden
w Żytomierzu, a drugi w Kijowie o Stronnictwach politycznych
polskich w zaborze rosyjskim. Zaznaczyć należy, że dotychczas
Liga kijowska nie występowała wobec społeczeństwa ze swym
własnym programem pod swym własnym sztandarem politycznym. Mówiono zawsze o kierunku narodowym i demokratycznym,
demokratycznym i narodowym, nigdy zaś demokratyczno-narodowym. Komitetowi miejscowemu chodziło o wystąpienie jawne
z programem demokratyczno-narodowym i o ewentualną dyskusję z socjalistami. Niestety jednak ani na jednym, ani na drugim
zebraniu socjaliści nie mieli ochoty do dyskusji i obydwa odczyty
przeszły bez dyskusji. Z Kijowa powróciłem do Krakowa. Praca
„Zetu” w Kijowie zaczęła się rozwijać. Zebrania się odbywały,
organizacje pomocnicze powstawały, składki do Centrali zaczęły
napływać, wreszcie następny zjazd został przez okręg ten obesłany. W początku roku 1907 władze Ligi zwołały do Warszawy
zjazd Rady Głównej, ale nie o składzie przewidzianym w ustawie,
tzn. że część delegatów zostaje powołana z wyborów, a część z nominacji, na ten raz wszyscy delegaci zostali powołani z nominacji.
Zostałem też powołany i ja. Zjazd obradował w mieszkaniu
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p. Stefana Dziewulskiego przy placu Saskim (przebieg zjazdu
opiszę w rozdziale następnym). Zjazd wybrał nowy Komitet Centralny (ściśle składu nie pamiętam). Po zjeździe na życzenie
p. Waligórskiego (w Wilnie figurował pod pseudonimem Majewski) i po porozumieniu z p. dr [Teresą] Ciszkiewiczową i p. dr.
[Szczęsnym] Bronowskim762 (osoby te specjalnie opiekowały się
sprawami wileńskimi, a p. Waligórski był komisarzem do spraw
Wilna z ramienia Komitetu Centralnego). Pojechałem z nim razem do Wilna. Tu byliśmy na zebraniu Ligi, gdzie prowadzono
żywą dyskusję nad stanowiskiem politycznym, na zebraniu ton
w mieszkaniu p. Jurjewicza oraz na zebraniu organizacyjnym
powstającego wówczas Związku Pracy Narodowej w mieszkaniu
ks. [Stanisława] Maciejewicza763. Z Wilna powróciłem do Krakowa.
W lipcu 1907 roku odbył się ponownie w Krakowie zjazd „Zetu”.
Był to zjazd jubileuszowy dziesięciolecia [dwudziestolecia] wymienionej [organizacji], na który zaprosiliśmy p. Zygmunta Balickiego jako założyciela „Zetu”. Zjazd ten załatwił szereg spraw
organizacyjnych. Poświęcił specjalną część wspomnieniom historycznym „Zetu” i omówieniom jego ideologii. Równocześnie
powstało u członków zjazdu szereg obiekcji na temat obecnej
polityki Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, a w szczególności na temat stosunku do Rosji, działalności w zaborze rosyjskim i na terenie Dumy Petersburskiej. Po namiętnej dyskusji,
która się wywiązała na ten temat, uchwalono zawiesić na jeden
rok stosunek z Ligą Narodową i ze Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym, stosunek przewidziany ustawą „Zetu”. Stano762 Szczęsny Bronowski (1864–1942), lekarz internista w Wilnie, następnie dyrektor
szpitala św. Ducha w Warszawie, działacz oświatowy, reprezentant Komitetu
Głównego ton w Wilnie, od 1900 należał do Ligi Narodowej.
763 Stanisław Maciejewicz (1869–1940), ks., działacz społeczny i oświatowy, publicysta, od 1905 należał do Ligi Narodowej, działacz zarządu Towarzystwa „Oświata”
i Towarzystwa Opieki nad Unitami, poseł do ros. iii i iv Dumy Państwowej, poseł
na Sejm Ustawodawczy, 1922–1927 senator rp.
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wisko to w zupełności aprobował p. Balicki, zaznaczając, że może
polityka bieżąca robić te lub inne odchylenia, może iść w tym lub
innym kierunku, może zajmować i manifestować te lub inne stanowisko nieraz niezgodne z programem, młodzież jednak nie
może być za to odpowiedzialna. Winna ona zachować w czystości
swe ideały programowe, im służyć i je rozwijać (protokół tego
zjazdu był zawieziony do Rapperswilu i złożony w Muzeum Narodowym). Na jesieni 1907 roku władze Ligi zwołały w Warszawie
ponowne zgromadzenie wszystkich członków Ligi, na którym
przypadkowo będąc w owym czasie w Warszawie, byłem obecny.
Wyłoniła się tam bardzo ostra dyskusja na temat polityki bieżącej.
W końcu władze zaznaczyły, że przywracają dawny skład Rady
Głównej przewidziany przez Ustawę i zarządziły wybory. Takie
same wybory odbyły się wkrótce w Krakowie. Na zjeździe Rady
nie byłem. Przystąpiłem bowiem do egzaminów i musiałem się
wycofać z bieżącej pracy. Gdy w roku 1908 likwidacja nielegalnych
organizacji na terenie zab[oru] rosy[skiego] postępowała dalej,
a system lojalnego stanowiska wobec Rosji utrwalał się aż do
znanej deklaracji „O świętej osobie cesarza” (cara rosyjskiego),
z drugiej strony w związku z aneksją Bośni i Hercegowiny powstawały nowe horyzonty, nie godząc się na kierunek polityczny,
wystąpiłem z Ligi Narodowej.
Informacji o władzach ligowych [podać] nie mogę, gdyż
w składzie tych ostatnich nie pracowałem. Mogę tylko udzielić
nieco obszerniejszej informacji o walkach wewnętrznych organizacji w tych środowiskach, w których byłem. Już w r. 1905 w środowisku warszawskim pojawiły się pierwsze objawy fermentu.
Na czele niezadowolonych stali: Ludwik Zieliński, Stefan Natanson, Janikowski764, później przyłączył się do nich [E.] Pepłowski,
764 Kazimierz Janikowski, działacz Związku im. Jana Kilińskiego, nzr, Związku Unarodowienia Szkół, warszawskiego koła ton i Polskiej Macierzy Szkolnej, związany
z grupą „Gońca”.
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po przyjeździe z Petersburga. Opozycja ta nie była jednak skrystalizowana, nie wyrażała jasno, o co i o jakie konkretne fakty im
chodzi, niemniej nie reprezentowała swego własnego programu.
Podstawowym zarzutem opozycji była zbyt mała demokratyczność Ligi i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. W czym
jednak ta mała demokratyczność się zawierała, wypowiedzieć oni
nie umieli. Dlatego też całkiem słusznie byli przez p. Dmowskiego
zbywani odpowiedzią: „Jako demokraci nie uznajemy żadnego
przywileju, przywileju urodzenia i pochodzenia, warstwy stanu i klasy, i jeśli przeciwstawiliśmy się przywilejom szlacheckim
i ich nie uznajemy, tak dziś musimy przeciwstawić się nowym
próbom wytworzenia nowego przywileju jak przynależność do
klasy proletariatu, stanu chłopskiego itp.”. Zaznaczyć jednak dla
ścisłości należy, że był to okres silnego wzrostu wpływów demokr[atyczno]-narodow[ych], gdzie do stronnictwa garnęły się,
w szeregi jego obficie przenikały liczne elementy ani narodowe,
ani demokratyczne, faktycznie licznie napływał element z gruntu
ugodowy oraz nieraz przesiąknięty tradycjami stanowo-klasowymi warstw posiadających. W każdym jednak razie w polityce
ani Ligi, ani podwładnych jej organizacji nie można było niczego
zaobserwować, co by jakimkolwiek zasadom demokratycznym
przeczyło lub sprzeniewierzało się.
Drugą pod względem chronologicznym grupą opozycyjną
była grupa lwowska ([Edward] Dubanowicz, [Stanisław] Stroński,
[Stanisław] Widowski), złożona z młodszych elementów ligowych,
częściowo jeszcze tkwiących w „Zecie”. Elementy te tak były zasugestionowane sprawą ruską (ukraińską), niebezpieczeństwem
ruskim, że nic poza nim widzieć nie chciały. Dla zażegnania tego
niebezpieczeństwa uważały, że trzeba było wejść w najbliższy sojusz i kontakt z konserwatystami wschodniogalicyjskimi, z grupą
tzw. podolaków. Parły do zgody i porozumienia ze starorusinami,
a właściwie moskalofilami, ażeby z pomocą ich zaszachować dru-
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gą część społeczeństwa ruskiego, grawitującą ku ukrainizmowi,
parli ku tej zgodzie, a nawet sojuszowi, pomimo iż starorusini
reprezentowali bardzo nieznaczny odłam społeczeństwa ruskiego i wyraźnie niedwuznacznie grawitowali ku Moskwie, co
ujawniło się w całej pełni w czasie okupacji rosyjskiej (artykuły
„Galiczanina” itp.). Oczywiście rozważniejsze i starsze elementy
Ligi na to przystać nie mogły. Na tym tle powstała walka, którą
tylko z daleka od czasu do czasu obserwowałem, przyjeżdżając
do Lwowa na tak zwane borby ruskie na uniwersytecie lwowskim,
względnie widując się z lwowianami.
Polityka lojalizmu wobec Rosji przeprowadzona już w i Dumie, a szczególnie gorliwie uprawiana w ii (budżet i ustawa o poborze rekruta przeszły głosami polskimi, państwu rosyjskiemu budżet i rekruta dali Polacy; oświadczenie o „świętej osobie cesarza”,
którego nie wolno wplątywać do naszych wewnętrznych sporów
parlamentarnych itp.), zaniechanie złożenia owej uroczystej deklaracji o nieprzedawnionych prawach narodu polskiego do niepodległości, oświadczenie p. Romana Dmowskiego, że skoro my
tam w Dumie prowadzimy politykę lojalności, to tu na miejscu też
nie możemy prowadzić polityki na wpół rewolucyjnej przez utrzymywanie szeroko rozgałęzionych wrogich państwu rosyjskiemu
organizacji konspiracyjnych, zaniedbanie ich rozwoju, niezwoływanie ich zebrań, niewydawanie nielegalnej prasy („Polak”,
„Przegląd Wszechpolski”) lub wydawanie jej, kiedy niekiedy raz
lub dwa do roku, słowem dążenie do tego, ażeby te organizacje
umarły własną śmiercią, a oparcie całej prasy na organizacji jawnej lub półjawnej złożonej, jak zaznaczyłem, w lwiej części z elementów nic wspólnego z ideologią demokratyczno-narodową albo
w ogóle niepodległościową niemających, wszystko to wywoływało
silny ferment i szemrania we wszystkich znanych mi w owym
czasie środowiskach, a więc w Warszawie, Krakowie, Lwowie,
jedynie w Wilnie i Kijowie fermentu tego w owym czasie nie
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zauważyłem. (Zaznaczam, że stosunek mój z Wilnem i Kijowem
od drugiej połowy roku 1907 uległ przerwie i co się tam potem
działo, nie wiem. Z pozostałymi środowiskami nie pozostawałem
w kontakcie). Niejako retorsją na ten ferment był wzmiankowany uprzednio Zjazd Rady Głównej Ligi Narodowej w Warszawie,
powołany w całym swym składzie z nominacji Komitetu Centralnego. I na tym zjeździe jednak doszło do wyraźnych scysji.
Grupa warszawska porzucała już mgliste swe pojęcia o obrazie haseł demokratycznych, wystąpiła natomiast z zarzutami
polityki ugodowej wobec Rosji jak na terenie Dumy, tak i wewnątrz kraju, z zarzutami braku dbałości i niejako skazywania
na śmierć własnych organizacji konspiracyjnych itp. Grupę tę
częściowo poparli lwowiacy, którzy jednak główny nacisk położyli na sprawę sojuszu z podolakami, w której to sprawie
opozycja warszawska ostro się przeciwstawiła. Wobec braku
zgody wśród elementów niezadowolonych oraz specjalnego dobrania Zjazdu opozycja została przegłosowana i jej wszystkie
wnioski upadły.
Ferment na terenie młodzieży przybrał specjalnie ostre objawy i ze sfery zarzutów, życzeń i próśb przeszedł już do realnego
czynu. Rezultatem tego był stan rzeczy na zjeździe Jubileuszowym „Zetu” w Krakowie, gdzie po ostrej i bardzo namiętnej dyskusji uchwalono zawieszenie stosunku z Ligą Narodową przynajmniej na rok jeden.
Wiadomość o niezgodnym z ustawą zwołaniu Zjazdu Rady
Głównej do Warszawy niewiadomymi drogami przedostała się do
szeregów ligowych, wywołując jeszcze większe fermenty szczególniej w środowisku warszawskim i krakowskim, gdzie przybywało
wtedy dużo Królewiaków, z jednej strony jako młodzież akademicka, z drugiej zaś jako wysiedleni z Kongresówki za pracę w Macierzy Polskiej. Chcąc to tarcie załagodzić, władze ligowe zarządziły
wybory do Rady Głównej i zwołały ponownie Zjazd Rady, zgodnie
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z ustawą. Na tym zjeździe nie byłem. Tymczasem wypadki dalej się
rozwijały. W odpowiedzi na lojalizm Koła Polskiego posypały się
represje rosyjskie: obcięcie przedstawicielstwa polskiego w Dumie
i w Radzie Państwa, zamknięcie w kraju wszystkich organizacji
polskich legalnych, deportacja ich kierowników, wzmożony system aresztu, szpiegostwa itp. Stan ten nie zmienił stanowiska Ligi,
polityka jej szła po napoczętej drodze, na odwrót zaczęto nawet
przebąkiwać o jakiejś akcji neosłowiańskiej. Z drugiej zaś strony
zbliżał się rok 1908, przyszła aneksja Bośni i Hercegowiny, a przez
nią jak przez chmurę wyjrzało zarzewie przyszłej wojny światowej.
Koncepcją stronnictwa w owym czasie było uzyskanie autonomii
Królestwa Polskiego. Rząd rosyjski natomiast szedł w kierunku
reakcji i o żadnych ustępstwach dla polskości marzyć nie było
można. Otwierały się natomiast szersze perspektywy. Perspektywy
zupełnej niepodległości. Ferment w owym czasie doszedł do tego,
że zaczęto tworzyć wewnątrz organizacji koło niepodległościowców, które wobec nieukazywania się „Przeglądu Wszechpolskiego”
i „Polaka” zaczęło wydawać własne pisma „Myśl Wszechpolska”765
i „Polska”766. Ruch ten, popularnie „Frondą” zwany, zaczął szybko
docierać w szeregi dawnych zwolenników i pracowników Demokracji Narodowej. Wkrótce wszyscy uczestnicy zgłosili w odpowiednich Komitetach Okręgowych wystąpienie z Ligi. W skład tej
organizacji wchodzili: Młynarski Feliks, śp. Horodyski Władysław,
Skoczylasowie Władysław i Ludwik, śp. [Andrzej] Mikuliński,
Dunin Wacław, Zawadzki Aleksander, Bujalscy Mieczysław767
765 „Myśl Wszechpolska” – miesięcznik poświęcony polityce narodowej oraz zagadnieniom życia społecznego, ekonomicznego i umysłowego; ukazały się dwa
numery: nr 1 w vi 1908 w Warszawie i nr 2–3 w x–xi 1908 w Krakowie. W redakcji zasiadali: L. Skoczylas, W. Dunin, A. Zawadzki, J. Bohuszewicz.
766 „Polska” – pismo wydawane przez Związek Niepodległości od viii 1908.
767 Mieczysław Bujalski (zm. 1942), inż., studiował na Politechnice Warszawskiej i w Pradze, prezes „Ogniska” polskiej młodzieży, należał do Ligi Narodowej (do 1908),
następnie działacz Stronnictwa Pracy.
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i Jerzy768, Pepłowski Edward, Chądzyński [Adam], Jankowski, ja
i inni, których nazwisk nie pamiętam. Pełny komplet wydawnictw
tego kierunku posiada pan adwokat Wacław Dunin w Warszawie.
W numerze trzecim „Myśli Wszechpolskiej” zamieściłem dwa
artykuły: jeden podpisany pseudonimem „Gozdawa”, a drugi zatytułowany Z polityki zagranicznej z mymi inicjałami J. B.
Równocześnie z tym rząd rosyjski wszedł w okres zdecydowanej reakcji, nadzieje na autonomię Kr[ólestwa] Pol[skiego]
stawały się coraz bardziej iluzoryczne, a ucisk rosyjski coraz bardziej realny i coraz bardziej zmierzający do odebrania nawet
tych nieznacznych ustępstw, jakie społeczeństwo nasze w tym
okresie zdobyło. W owym czasie wystąpił p. [Jan] Stecki769, jeden
z ówczesnych liderów nd, z broszurą starającą się względami
interesu narodu polskiego udowodnić potrzebę zrezygnowania
z hasła autonomii, a tylko ograniczenia się do szerokiego samorządu terytorialnego770. Wówczas napisałem i wydałem we Lwowie
broszurę pod tytułem Kilka słów w sprawie autonomii Król. Pol.
Broszurę wydałem pod własnym nazwiskiem. W czasie pobytu
w Krakowie wydałem równocześnie też przez księgarnię lwowską (firmy nie pamiętam) broszurę O stronnictwach politycznych
w zaborze rosyjskim (nie wiem czy tytuł zupełnie dokładny)771 oraz

768 Jerzy Bujalski (1885–1942), studiował na Uniwersytecie Warszawskim, dr med.
uj (1911); działacz „Zetu”, Związku im. J. Kilińskiego, nzr, Ligi Narodowej (do vi
1908), komendant Polskiego Związku Wojskowego i Polskich Drużyn Strzeleckich;
w 1923 kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego, dyr. Szpitala Ubezpieczalni
Społecznej.
769 Jan Stecki (1871–1954), ekonomista, ziemianin, publicysta, od 1906 poseł do ros.
Dumy Państwowej, należał do Ligi Narodowej i sdn (do 1917), 1914–1915 członek Komitetu Narodowego Polskiego, prezes Klubu Polskiego w Lublinie
i Centralnego Komitetu Obywatelskiego, 1917–1918 minister spraw wewnętrznych w rządach Rady Regencyjnej, od 1919 prezes Związku Ziemian, 1922–1935
senator rp.
770 J. Stecki, W sprawie autonomii Królestwa Polskiego, Kraków 1907.
771 Poprawny tytuł: Rozwój naszych stronnictw politycznych w zaborze rosyjskim
w ostatnim czterdziestoleciu, Księgarnia Maliszewski i Meinhard, Lwów 1907.
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ogłosiłem szereg artykułów w „Gońcu Wileńskim”772, polemizując
z „Kurierem Litewskim”773.
Tu chciałbym tylko w kilku słowach podać treść i istotę światopoglądu politycznego wymienionej grupy. Nie staliśmy, broń
Boże, na żadnym stanowisku filoniemieckim ani filoaustriackim, nie byliśmy w obozie przeciwników koalicji już chociażby
dlatego, że tej ostatniej nie było. Było Trójprzymierze i Trójporozumienie, jako zaczątek przyszłej koalicji. Do dwu jej uczestników, Francji i Anglii, nie mieliśmy zastrzeżeń. Natomiast do
Rosji stanowisko nasze było inne. Nie przekonywały nas twierdzenia, że w obecnej sytuacji interes państwowy będzie pchał
Rosję do uregulowania kwestii polskiej, że oczy Rosji odtąd będą
zwrócone na wschód, gdzie Rosja znalazła groźnego przeciwnika.
Widzieliśmy już wówczas, że stanowisko Rosji jest zdecydowanie antypolskie, że jednym z warunków przystąpienia Rosji do
Trójporozumienia było zagwarantowanie przez te ostatnie, że
uważa ono sprawę polską za sprawę wewnątrzrosyjską, że przy
ewentualnych powikłaniach międzynarodowych sprawa ta nie
wypłynie na forum spraw międzynarodowych (ogłoszone przez
bolszewików tajne dokumenty). Nie negując, że interes państwowy pchał Rosję ku Dalekiemu Wschodowi, wiedzieliśmy, iż w postępowaniach państw i narodów nie tylko decyduje ich interes,
ale w bodaj jeszcze większym stopniu psychika, tradycje i pewne
instynkty danego narodu. Znaną jest rzeczą, że udział Austrii
w rozbiorach Polski był dla tego państwa szkodliwy, a jednak
miał on miejsce.
Z nowszych czasów znaną jest rzeczą, że interes państwowy,
a nawet interes wygrania wojny przez koalicję, dyktował Rosji
772 „Goniec Wileński” – pismo polityczne, społeczne i literackie wydawane w Wilnie
w l. 1908–1910, politycznie bliskie endecji; redaktor i wydawca Franciszek Jurjewicz.
773 „Kurier Litewski” wydawany w Wilnie w l. 1905–1915, reprezentował poglądy konserwatywne, redakcją kierował Czesław Jankowski.
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skierowanie swego głównego wysiłku przeciw Niemcom, czego zresztą wymagał i traktat z Francją, a jednak wysiłek ten został skierowany przeciw Austrii, gdyż silniejszy od tego interesu
okazał się instynkt zaborczy narodu rosyjskiego, silniejsza chęć
wynikła z tradycji i wbita w głowy w drodze sfałszowania historii – jak najszybszego zetknięcia się sztandarów na grodzie Lwa
i wpuszczenia do Małopolski Wschodniej sfory rusyfikatorów i popów z nieodzownym szerzeniem rusyfikacji i prawosławia.
Przykładów takich mogliśmy przytoczyć tysiące, te jednak
dwa wystarczą dla udowodnienia tego faktu. Czego mogliśmy
spodziewać się po Rosji? Czyż nieznana jest nam psychologia
przeciętnego Rosjanina od inteligenta do zwykłego dorożkarza,
który uważał stale i uważa, że cały obszar lądu od Władywostoku do Kalisza jest jego rdzenną ojczyzną, w której mogą istnieć
Polacy, ale jako element podbity i uciemiężony (pokorieny)?
Czyż nieznane nam są instynkty zaborcze Rosji, instynkty wykazane przez nią w ciągu wieków jej dziejów, instynkty, które
wciąż ją pchały ku nowym zaborom? Czyż mogliśmy mieć złudzenie co do Rosji, która nawet od czasu wojny światowej po
odezwie do Polaków wydanej przez Mikołaja Mikołajewicza774
nie zdobyła się na nic więcej jak na nadanie Królestwu samorządu miejskiego w zakresie znacznie węższym, aniżeli miały miasta rosyjskie z prowadzeniem kurii narodowościowej
rosyjskiej itp.?
Nie przemawiało nam też do przekonania twierdzenie, że
o ile mamy iść z Francją i Anglią i od nich czegoś dla Polski się
spodziewać, nie możemy występować jak wrogowie Rosji, z którą
ci ostatni są w sojuszu. Rozumowanie to zdaje się było zaprzeczeniem tego wszystkiego, co Demokracja Narodowa od dawna
głosiła i co niewątpliwie jest jej zasługą, że w społeczeństwie
774 Odezwa w. ks. Mikołaja Mikołajewicza z 14 viii 1914.
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wszczepiło, że w polityce nikt nic nie robi dla pięknych oczu, że
obowiązuje tu zasada do ut des, że ktoś może coś dla nas zrobić, ale pod warunkiem, że za to coś od nas będzie mógł uzyskać,
względnie, że jesteśmy jeszcze w czymś potrzebni państwom
Trójporozumienia. Mogliśmy od nich otrzymać to lub inne, ale
nie jako nagroda za takie czy inne nasze zachowanie się, lecz
jako obopólny wzajemny interes. Tylko wtedy, gdyby te państwa
zobaczyły, że w razie, jeśli będą stały na swym dotychczasowym
stanowisku, będą musiały stracić Polskę w swych rachubach na
przyszłość i wyrzec się tych wszystkich korzyści, jakie od niej
sobie obiecywać mogli. Sądziliśmy i sądzimy, że nasze przyjazne
stanowisko w stosunku do zachodnich sprzymierzeńców, przy
stanowisku wrogim w stosunku do Rosji, o ile w interesie tych
pierwszych leżało pozyskanie Polski, mogło tylko skłonić je do
wywarcia na Rosję presji w kierunku zmiany jej stosunku do
sprawy Polski, nigdy zaś zaszkodzić tej ostatniej na forum Trójporozumienia. Mówi się dziś nieraz, że gdybyśmy zajęli stosunek
do Rosji nieprzychylny, to po przegranej państw centralnych
znaleźlibyśmy się w szeregach zwyciężonych i moglibyśmy gorzki los zwyciężonych podzielić. Byłoby to słuszne, gdybyśmy byli
w owym czasie narodem państwowym i weszli w skład sojuszu
państw, które wojnę przegrały, albo zajęcie przez naród bezpaństwowy wrogiego stanowiska w stosunku do jednego z członków
koalicji przy przyjaznym stosunku do innych, gdyby tego wyniku nie dały. Zapytujemy, co zaszkodziły Litwie nie tylko jej
wrogi stosunek do Rosji i Polski, ale nawet wyraźne zaangażowanie się po stronie niemieckiej? Czy koalicja nie była skłonniejsza oddać jej Wilno aniżeli nam? Czy nas nie poratował tylko
fakt dokonany?
Wreszcie, uważaliśmy już wtedy, i osobiście dałem temu wyraz w mym artykule w nr 3 „Myśli Wszechpolskiej”, że chwila jest
osobliwa, że lada dzień mogą zagrzmieć armaty i że one, a nie

319

parlamenty austriackie i niemieckie i Duma rosyjska o sprawach
Polski decydować będą. Uważaliśmy, że w tej sytuacji stokroć
ważniejszym jest utrzymanie nielegalnej konspiracji, a zatem
niekontrolowanie i niekrępowanie jej przez państwa zaborcze,
oddanej tylko i li tylko sprawie narodu polskiego i jego interesom; organizacji konspiracyjnej pracującej, działającej oraz
ustosunkowującej się do każdej sprawy tylko ze stanowiska
niepodległości, jako najwyższego i jedynego miernika politycznego. W tych wypadkach utrzymanie i rozwój tych organizacji,
ich jak największe pogłębienie i usprawnienie uważaliśmy za
nakaz chwili. Tłumaczenie, że nie możemy równocześnie uprawiać na terenie Dumy polityki lojalności wobec Rosji, a w kraju organizować akcję nielegalną, wybitnie niepodległościową
o cechach konspiracji, nie przemawiało nam do przekonania.
Na odwrót uważaliśmy, że w takiej chwili należy przygotować
i zszeregować wszystkie siły ideowe w społeczeństwie, ażeby
móc je w każdej chwili w dowolnej akcji o dowolnym charakterze od legalnego do rewolucyjnego i zbrojnego włącznie zużytkować. Uważaliśmy i uważamy, że opanowanie kraju, stworzenie faktów dokonanych w decydujących momentach ma
większe znaczenie dla sprawy aniżeli te czy inne posunięcie
dyplomatyczne. Przez zburzenie własnej organizacji konspiracyjnej demokr[acja]-narod[owa] naraziła się na to, że w decydującym momencie ster spraw narodowo-państwowych wypadł
jej z rąk.
To były najważniejsze założenia ideowe naszej grupy, poza
tym pozostaliśmy wierni naszym sztandarom i wyznawanym zasadom, stawiając jako cel niepodległość i uważając za konieczne
użycie jej dla uzyskania wszelkich środków, aż do ruchu zbrojnego
włącznie. Do szeregów naszych garnęły się liczne grupy z dawnych organizacji wytworzonych przez Ligę Narodową, a w całości
przyszedł Narodowy Związek Robotniczy.
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Z inicjatywy naszej organizacji powstały pierwsze kółka przy
„Sokole” krakowskim, które miały za zadanie wyszkolenie wojskowe i przygotowanie przyszłych kadr wojskowych.
W marcu roku 1909 po otrzymaniu doktoratu wyjechałem
z Krakowa i już więcej w żadnym stosunku z Ligą Narodową nie
pozostawałem.

Grupa Kijowska
[Wspomnienia Stanisława Zielińskiego
o Lidze Narodowej]

Stanisław Zieliński
Warszawa, [ul.] [Maurycego]
Mochnackiego 23 m. [15]
Do Ligi Narodowej przyjęty zostałem w roku 1898 (?) przez Zygmunta Makowieckiego, który wówczas bawił w Kijowie. Po przyjęciu znalazłem się w gronie kolegów kijowskich:
2. Marcina Pietruszki (inżynier mechanik)
3. Wincentego Maternickiego775 (zmarł w Kijowie w roku
1918, inżynier elektrotechnik)
Stopniowo grono nasze zostało powiększone przez przyjęcie:
4. Józefata Andrzejowskiego776 (Warszawa [ul.] Złota 14 m.
tel. 423 42, ceramik)

775 Wincenty Maternicki (1868–1920), inż. elektrotechnik, działacz narodowy i oświatowy, należał do „Zetu” (grupa w Zurychu), w xii 1904 współzałożyciel koła ton
w Kijowie, pierwszy komisarz kijowskiej grupy Ligi Narodowej.
776 Józefat Andrzejowski [„Ojciec Józefat”] (1849–1929), działacz oświatowy; studiował ceramikę w Szwajcarii, w 1878 przybył do Kijowa, członek Ligi Narodowej,
działacz ton (prezes od 1904) i przewodniczący „Oświaty”, 1913 aresztowany
i zesłany do Astrachania; podczas i wojny światowej pracował w Towarzystwie
Pomocy Ofiarom Wojny, od iii 1917 kierownik Wydziału Oświaty Polskiego
Komitetu Wykonawczego na Rusi vi 1917, prezes Macierzy Szkolnej. Od x 1921
w Warszawie.
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5.

Wilhelma Kulikowskiego777, Moskwa Poselstwo Polskie
(adwokat)
6. Władysława Łukaszewicza778 (sędzia Sądu Najwyższego),
Warszawa Godebskiego 8
7. Stanisława Jezierskiego779 (zmarł w roku 1919 w Warszawie, adwokat)
8. Stanisława Andrzejowskiego780 (Pierwoszyn St[anisława],
Chylonia na Pomorzu, inżynier mechanik)
9. Czesława Brzostowskiego781 (Warszawa [ul.] Czerwonego
Krzyża 25) (adwokat),
10. Ludwika Bujalskiego782 z Berdyczowa (obecnie sanacja)
(adwokat)
11. Michała Kulikowskiego783 (Warszawa ul. Obrońców 7)
(agronom)

777 Wilhelm Kulikowski (1859–1935), adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kijowskiego, działacz „Zetu”, „Polonii”, tajnej organizacji „Zrzeszenie” (1902
prezes) i „Sokoła”; publicysta, współzałożyciel „Dziennika Kijowskiego” (ii 1906),
komisarz Ligi Narodowej; podczas i wojny światowej uczestniczył w akcji pomocy
dla uchodźców, od 1917 jeden z liderów Polskiego Komitetu Wykonawczego na
Rusi, współzałożyciel „Przeglądu Polskiego”, od 1920 w Warszawie, 1923 prezes
Delegacji Repatriacyjnej.
778 Władysław Łukaszewicz (1875–1946) zob. biogram.
779 Stanisław Jezierski (1883–1919), adwokat, działacz narodowy; podczas studiów na
Uniwersytecie Kijowskim należał do „Zetu”, „Polonii”, sekretarz redakcji „Dziennika
Kijowskiego” (1911–1914), sekretarz Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Kijowie
(ix 1914), założyciel Ligi Walki Czynnej przeciw Niemcom, w 1917 sekretarz Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi, wiceprezes Rady Polskiej Zjednoczenia
Międzypartyjnego.
780 Stanisław Andrzejowski, ukończył gimnazjum w Kijowie, studiował na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Warszawskiej (1900–xii 1903), inż. Kolei Południowo-Zachodniej, od 1905 w Sarnach na Wołyniu, w 1920 nabył majątek ziemski
Pierwoszyno gmina Kosakowo; od 1900 członek Ligi Narodowej.
781 Czesław Brzostowski (zm. 1947), adwokat w Żytomierzu (następnie w Warszawie),
działacz koła braterskiego „Zetu”, „Polonii” i ton, przyjęty do Ligi Narodowej
po 1900.
782 Ludwik Bujalski, adwokat, należał do ton, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w Berdyczowie, po 1900 przyjęty do Ligi Narodowej.
783 Michał Kulikowski, agronom, ziemianin, od 1900 należał do Ligi Narodowej.
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12. Joachima Bartoszewicza784 (Warszawa [ul.] Filtrowa 69)
(lekarz, prawnik)
13. Jana Chmielewskiego785 z Żytomierza (handlowiec)
14. Bolesława Bielawskiego786 (Warszawa [ul.] Hoża 47 tel.
962 00) (adwokat)
15. Witolda Marczewskiego787 w Lublinie (inżynier elektryk)
16. w Humaniu Mirosława Sawickiego788, który o ile mnie pamięć nie myli, był przyjęty przede mną (adwokat)
17. w Stawiszczach: kolegę Wiktora Szyperskiego789 (od lat
kilku nie żyje) (budowniczy)
18. Zygmunt Berezowski790
784 Joachim Bartoszewicz (1867–1938), lekarz, prawnik; ukończył studia medyczne w Warszawie (1884) i Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu (1894), dr praw Uniwersytetu Lwowskiego; w 1903 osiadł w majątku Brykula na Wołyniu; członek Ligi Narodowej, redaktor „Dziennika Kijowskiego”, członek Rady Okręgowej Towarzystw Pomocy Ofiarom
Wojny, 1917–1918 prezes Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi, od xii 1918 członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, iv 1919–vii 1920 zastępca sekretarza
generalnego Delegacji Polskiej na konferencję pokojową, 1922–1927 i 1930–1935 senator rp, członek władz naczelnych zln i sn (1928–1937 prezes Komitetu Głównego).
785 Jan Chmielewski, handlowiec w Żytomierzu, w 1900 przyjęty do Ligi Narodowej,
autor wspomnień Pierwsze lata korporacji studentów Polaków w Kijowie.
786 Bolesław Bielawski (1882–1966), adwokat; studiował prawo na Uniwersytecie
Kijowskim (1900–1905), działacz „Zetu”, „Polonii”, ton; radca prawny Kijowskiego
Prywatnego Banku Komercyjnego, od 1911 adwokat, 1917 członek Kijowskiej Rady
Adwokackiej; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawniczego w Kijowie, następnie w Warszawie,
prezes Rady Naczelnej Rady Adwokackiej, członek zln i sn, 1922–1927 senator rp.
787 Witold Marczewski, inż. elektryk, wykładowca fotografiki na Politechnice Warszawskiej, członek Wydziału Budownictwa Zarządu m. Lublina, należał do Ligi Narodowej.
788 Mirosław Sawicki (1870–1944), adwokat, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, zesłany do Odessy, w 1896 otworzył kancelarię adwokacką w Humaniu,
od 1898 w Lidze Narodowej, 1902–1903 współzałożyciel „Zrzeszenia”, należał do
ton, Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, działacz harcerski, 1917
w Polskim Komitecie Wykonawczym w Kijowie, jako jego komisarz organizował
zaopatrzenie dla ii Korpusu Polskiego; od 1918 adwokat w Warszawie.
789 Wiktor Szyperski, uczęszczał do Szkoły Mechanicznej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, należał do Ligi Narodowej.
790 Zygmunt Berezowski (1891–1979), studiował prawo w Krakowie i Kijowie, od 1915
w Lidze Narodowej, 1917 sekretarz generalny Polskiego Komitetu Wykonawczego na
Rusi, członek Polskiej Ligi Wojennej i Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego;
1922–1935 poseł na Sejm; członek organów naczelnych zln, owp i sn; po 1945
minister w rządach rp na Uchodźstwie.

325

19. Edward Rettinger791
20. Miecz[ysław] Piotrowski792
21. Konst[anty] Skrzyński793
Nadto w l[atach] 1915–1919 należeli do grupy:
22. Stan[isław] Grabski
23. Zygmunt Wasilewski
24. St[anisław] Biega
25. St[anisław] Moskalewski
26. Z[ygmunt] Raczkowski
27. J[erzy] Gościcki
28. J[erzy] Zdziechowski
29. [ks. Kazimierz] Lutosławski
30. K[arol] Wierczakv
Przed powstaniem tej naszej grupy był w Kijowie inż. Tuliszkowski Józef794, obecnie [Warszawa ul.] Piękna 44, lecz wyjechał
on przed zorganizowaniem naszej grupy. Był zgoła osamotniony
i na żadną pracę się nie ważył. Była podobno także jego siostra,
lekarka, przyjęta do ln, o ile mnie pamięć nie myli, w Paryżu.
Nazwiska oznaczone numerami porządkowymi 18–30 dopisane ręcznie.
Edward Rettinger (1888–1953), adwokat w Kijowie, następnie w Lublinie; od 1912
należał do Ligi Narodowej, pełnomocnik Centralnego Komitetu Obywatelskiego
w Kijowie, organizator pomocy dla polskich uchodźców, działacz sokoli, następnie
redaktor i wydawca „Głosu Lubelskiego” (1921), członek władz naczelnych zln i sn.
792 Mieczysław Piotrowski (1854–?), lekarz od 1878, przyjęty do Ligi Narodowej w 1912,
następnie mieszkał w Konstantynowie i Klimowiźnie k. Węgrowa, członek Izby
Lekarskiej Lubelskiej.
793 Konstanty Skrzyński (1891–1978), dyplomata, studiował prawo na Uniwersytecie
Kijowskim, działacz „Polonii” (prezes 1915/1916), w 1912 przyjęty do Ligi Narodowej,
w 1918 pracował w Komitecie do Spraw Repatriacji Polaków w Rosji, 1919 w msz,
wiceprezes Warszawskiej Komisji Mieszanej Rosyjsko-Ukraińsko-Polskiej ds.
Repatriacji (1921), naczelnik Wydziału Wschodniego msz (1923–1924), konsul generalny w Charkowie (1924–1928); działacz sn.
794 Józef Tuliszkowski (1867–1939), absolwent Politechniki Ryskiej, członek Korporacji Akademickiej „Welecja”, inż. mechanik, od 1903 w Warszawie, organizator pożarnictwa, publikował w „Przeglądzie Pożarniczym”, redaktor naczelny „Strażactwa Zawodowego”.
v
791

326

Przed powstaniem tej grupy prądy nd były już zupełnie
wyraźne na gruncie kijowskim i powstały w następujących
okolicznościach.
W latach 1892–1893 istniała tajna organizacja uczniów gimnazjalnych Polaków w Kijowie, zwana Korporacją Uczniowską. Przeważał kierunek socjalistyczny, narzucany przez Korporację Studentów Uniwersytetu, również tajną organizację
polskiej młodzieży, lecz nie uczniowskiej, tylko akademickiej.
Wśród młodzieży uczniowskiej zaczęły się tarcia około roku
1892. Na czele młodzieży narodowej stanął Stanisław Zieliński,
Władysław Łukaszewicz, bracia Bergowie, Stanisław Poznański, bracia [Wilhelm i Wojciech] Kulikowscy, Włodzimierz Janowski, Jan Mioduszewski795. Był to ruch zupełnie samorzutny
w tym znaczeniu, że nie znał on ani literatury narodowej, ani
nie był świadom prądów umysłowych w Polsce. Była to raczej negacja socjalizmu, narzucanego dość niezgrabnie przez
studentów.
Hasłami były demokratyzm i niepodległość, precz z walką klas, niech żyje solidarność narodu jako całości. Ruch był
naiwny i prymitywny, nie patronował mu nikt ze starszych, nawet nikt z akademików. Był jednak dość prężny i pomimo presji ze strony Korporacji Studentów potrafił zdobyć echo poza
Kijowem w gimnazjach Żytomierza, Humania, Niemirowa.
Czynni byli w Żytomierzu: Zygmunt Gilewicz796, w Niemirowie

795 Jan Mioduszewski, prawnik, studiował na Uniwersytecie Kijowskim, członek Korporacji Studenckiej, adwokat, dziennikarz, wydawca, członek Komitetu Pomocy
Ofiarom Wojny, następnie sędzia okręgowy we Włocławku. Autor Wspomnień
z Kijowa (1934).
796 Zygmunt Gilewicz (1880–1960), lekarz, studiował na Uniwersytecie Kijowskim (dyplom lekarski 1912), działacz „Zetu”, prezes „Polonii”, członek Ligi Narodowej, służył
w armii ros., 1917–1918 w i Korpusie Polskim na Wschodzie, od 1920 w wp; redaktor
naczelny „Wychowania Fizycznego”, współorganizator Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
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bracia [Władysław i Zygmunt] Topolniccy797, w Humaniu Zygmunt Żubr798.
Kiedy uczniowie pokończyli szkoły średnie, ruch ten przeniósł się na Uniwersytet do Korporacji Studentów, gdzie się znaleźli wszyscy narodowcy.
W roku 1897 koło Stanisława Zielińskiego złożyło na Radzie
Korporacji programowe oświadczenie, zawierające wyznanie
wiary nowego koła, na czele którego stał jako „radny” Stanisław Zieliński, a do którego weszli ci sami koledzy z Korporacji
uczniowskiej, których poprzednio wymieniłem (ocalała fotografia
tego koła, mam ją u siebie).
Deklaracja była utrzymana w tonie bojowym: stawiała solidarność narodową jako pierwszy postulat, zawierała protest
przeciwko walce klas i socjalizmowi w ogóle.
„Rada” odrzuciła program, ale że decyzja rady nie była powzięta potrzebną większością (walczyły w niej ze sobą wpływy sd i pps), sprawa przekazana została na referendum całej
Korporacji.
Podczas dyskusji powstającej na różnych kołach z tego powodu, narodowcy dowiedzieli się po raz pierwszy o istnieniu nd,
„Przeglądu Wszechpolskiego” i w ogóle o całym ruchu narodowym
we Lwowie i Warszawie.
Rzecz to o tyle dziwna, że w roku 1891 z Warszawy przybył
do Kijowa szereg studentów, relegowanych za udział w manifestacji 3 maja – żaden z nich, a byli wśród nich zdolni i niewątpli-

797 Władysław Topolnicki (1879–?), studiował na Politechnice Kijowskiej, prezes stowarzyszenia „Polonia” w Kijowie, członek Ligi Narodowej od 1920, członek Towarzystwa Miłośników Astronomii, em. płk wp; Zygmunt Topolnicki (1878–?), lekarz,
studiował w Kijowie, członek „Polonii”, kpt. lekarz wp.
798 Zygmunt Żubr (1880–1944), lekarz, studiował na Uniwersytecie Kijowskim, działacz
narodowy w Humaniu i Kijowie, 1920 nadzwyczajny komisarz do walki z epidemiami na Wołyniu, następnie lekarz w Kowlu.
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wie narodowo usposobieni, jak np. dr [Jan Eugeniusz] Gnus799 –
nie przyjęli ani pośredniego, ani bezpośredniego udziału w tym
ruchu. O ich przekonaniach dowiedzieliśmy się znacznie później
po stoczeniu pierwszych walk z pps i sd.
Na początku 1898 r. S. Zieliński został zaaresztowany. Znaleziono u niego ślady dyskusji programowej, toczonej na kołach Korporacji. Nie było jednak nazwisk, lecz same inicjały
i stąd aresztowania nie poszły dalej. Po półrocznym więzieniu
wyrzucono go z uniwersytetu i wysłano administracyjnie z Kijowa. Wskutek tego sprawa poszła w odstawkę, bowiem Z[ieliński]
mógł tylko z rzadka najeżdżać do Kijowa.
Powstanie „Polonii”
Po powstaniu grupy ln w wymienionym wyżej składzie zajęliśmy się założeniem stowarzyszenia młodzieży akademickiej
w duchu haseł zgłoszonych Radzie Korporacji, a już obecnie
skoordynowanych z programami znanymi z otrzymanej literatury politycznej z Kraju. Po długich ostrożnych przygotowaniach
założono w roku 1901 „Polonię”800, która od razu po powstaniu
zgrupowała przeszło dwustu studentów Uniwersytetu i Politechniki, przetrwała w tym stanie aż do roku 1919 i obecnie istnieje

799 Jan Eugeniusz Gnus (1873–1904), lekarz; studiował na Uniwersytecie Warszawskim,
skąd został relegowany w 1894 („Kilińczyk”), następnie w Kijowie, współpracownik
„Nowin Lekarskich” (Listy z Kijowa).
800 Jawne stowarzyszenie akademickie „Polonia” w Kijowie, założone przez „Zet”,
istniało w l. 1901–1919. W jej składzie znalazły się koła: historyczne, literackie,
przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne. Na czele stała Rada z wybieralnym
prezesem; funkcję tę pełnili kolejno: Stanisław Zieliński, Zygmunt Gilewicz,
Władysław Topolnicki, Stanisław Jezierski, Stanisław Rutkowski (dwukrotnie, ponownie w 1912), Aleksander Graff (1909–1911), Józef Pawlikowski (1913–
1914), Edward Czarnecki (1916–1917), Bogdan Domosławski (1918–1919) i Józef
Kiernicki.

329

w Polsce od roku 1926 jako zarejestrowane Stowarzyszenie Byłych Członków „Polonii” (prezes [B.] Bielawski do roku 1930 i od
tego czasu S. Zieliński).
„Zrzeszenie”
Drugą troską grupy kijowskiej była organizacja starszego społeczeństwa, gdzie byli czynni: [M.] Sawicki, Kulikowski Wilhelm,
[W.] Łukaszewicz i [J.] Andrzejowski.
Jako wynik usiłowań w tym kierunku powstało jako tajna organizacja miast i wsi (ziemiaństwo i oficjaliści rolni) „Zrzeszenie”801
o charakterze bardzo ogólnikowym, wprawdzie narodowym, lecz
mglistym, z całym szeregiem zastrzeżeń przeciwko szowinizmowi
galicyjskiemu (innego jeszcze nie znano).
Organizacja ta trwała długie lata. Szczegóły bliższe będzie
mógł podać M. Sawickiw.

w

Dopisek ręczny: „Impulsem szerszym do powstania »Zrzeszenia« był zjazd
w Warszawie w listopadzie 1904 roku, zorganizowany przez Wład[ysława] Jabłonowskiego i Jana Lipdowskiego. Zjazd odbył się w pałacu ordynata Zamoyskiego, udział przyjęło przeszło 50 przedstawicieli ziemiaństwa kresowego
i miejskiej inteligencji. Przemawiał Jan Stecki, podnosząc hasło niepodległości jako cel ostateczny. Z naszych kolegów G[rupy]Kij[owskiej] przyjęli udział
[Mirosław] Sawicki, Kulikowski W. i Józefat Andrzejowski, który w tym samym
czasie został przyjęty w Warszawie przez Sawickiego i [Janusza] Machnickiego.
Organizacja „Zrzeszenia” przeistoczyła się z czasem w Komitety Wyborów do
Dumy, były one podstawą wszystkich dalszych poczynań organizacyjnych do czasów wojennych”.
801 Tajna organizacja „Zrzeszenie” założona w 1902/03 z inicjatywy M. Sawickiego,
J. Andrzejowskiego, W. Łukaszewicza i W. Kulikowskiego, z zadaniem obrony
interesów narodowych polskich na Rusi, zakładania tajnych szkół polskich skupiała inteligencję miejską i wiejską. Do czołowych działaczy należeli: Włodzimierz
Grocholski, Tomasz Michałowski, Szczęsny Poniatowski.
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„Dziennik Kijowski”
Trzecim celem grupy było założenie pisma polskiego. Przy pomocy
hr. Włodzimierza Grocholskiego802, którego łączyły serdeczne stosunki z Kulikowskim Wilhelmem i [Joachimem] Bartoszewiczem,
uzyskano w końcu 1905 roku koncesję na „Dziennik Kijowski”,
pierwsze od czasów najdawniejszych pismo polskie na Rusi803.
Do redakcji weszli Bartoszewicz, Kulikowski W[ilhelm]
i S. Zieliński. Po paromiesięcznym pobycie w Kijowie w roli redaktora naczelnego Witolda Lewickiego ze Lwowa redakcję objął J. Bartoszewicz i na tym stanowisku przetrwał do roku 1913.
Z kolegów mieliśmy przez czas jakiś w redakcji jeszcze Zygmunta
Skarżyńskiegox, 804, potem S. Jezierskiego, w roku 1913 objął po
Bartoszewiczu naczelną redakcję S. Zieliński805.
„Dziennik Kijowski” pozostał w ręku naszej grupy do roku
1914. Wybuch wojny zastał Zielińskiego, Bartoszewicza i Kulikowskiego rozproszonych po świecie. Dało to możność pochwycenia redakcji w inne ręce. Na czele stanął Edward Paszkowski806,
z nami niezwiązany, i nadał pismu charakter bardziej ustępliwy
wobec ugody zarówno wobec konserwatystów miejscowych, jak
i prądów aktywistycznych.

x
Dopisek ręczny: „zmarł przed kilku laty jako sędzia Sądu O. w Łomży”
802 Włodzimierz hr. Grocholski (1857–1914), ziemianin, członek Ligi Narodowej, od
ii 1906 wydawca „Dziennika Kijowskiego”, 1906 poseł do ros. i Dumy Państwowej.
803 Pierwszy numer z Odezwą do Czytelników ukazał się 1(14) ii 1906.
804 Zygmunt Skarżyński (1875–1927), prawnik, redaktor, następnie sędzia i prezes sądu
okręgowego w Łomży.
805 Współpracownicy redakcji: Stanisław Jezierski, Władysław Raczkowski, Jerzy
Baranowski, Zofia Żmijewska, Bolesław Bielawski, Maria Foltańska, Zygmunt Mostowicz, Wacław Dobrzyński, Kornel Makuszyński, Wiktor Gomulicki, Włodzimierz
Perzyński, Michał Rolle.
806 Edward Paszkowski (1863–1934), prawnik, literat, publicysta, dziennikarz, 1887–
1889 redaktor „Głosu” warszawskiego, adwokat w Żytomierzu, redaktor naczelny
„Dziennika Kijowskiego” (do 1920), nast. krakowskiego „Czasu”.
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„Przegląd Polski”
Własne pismo stworzyliśmy ponownie dopiero w roku 1918. Zostało ono czasowo zawieszone przez niemieckich okupantów
w czerwcu 1918, a potem przez bolszewików po zdobyciu przez
nich Kijowa. Nazywało się „Przegląd Polski”807 i wychodziło pod
redakcją Zygmunta Wasilewskiego, wydawca S. Zieliński. Współpracownicy: S[tanisław] Biega, Z[ygmunt] Raczkowski, [Jerzy]
Bandrowski808, K[azimierz] Markiewicz809.
„Sokół”
Z inicjatywy naszej grupy założone zostało gniazdo „Sokoła” kijowskiego w roku 1907. Liczyło od 800 do 1000 członków, istniało aż do najścia bolszewików. Pierwszy prezes Ernest Herse810,
ostatni S. Zieliński.
Stronnictwo Narodowe
Z tej samej inicjatywy założone zostało w roku 1906 Stronnictwo
Narodowe na Ukrainie811. Skutkiem represji rządu po krótkim
istnieniu zamknięte.
807 „Przegląd Polski” – dwutygodnik wydawany od 1 vi 1917 do viii 1917, redaktorzy:
S. Jezierski i M. Pawlikowski, współpracownicy: J. Bartoszewicz i S. Grabski. Po
wznowieniu wydawany od 20 ii 1918 do x 1918 pod redakcją Z. Wasilewskiego.
808 Jerzy Bandrowski (1883–1940), publicysta, prozaik, w l. 1915–1919 przebywał w Rosji, wiceprezes Polskiego Komitetu Wojennego, autor patriotycznych broszur dla
żołnierzy.
809 Kazimierz Dunin-Markiewicz (1874–1932), artysta malarz, reżyser teatralny, komediopisarz, w 1918 założył Salon Sztuki i kierował Teatrem Polskim w Kijowie.
810 Ernest Sebastian Herse (1860–?), działacz gospodarczy, od 1892 właściciel firmy
E. Herse w Kijowie (ul. Kreszczatik 20), założyciel i wieloletni prezes kijowskiego
gniazda „Sokoła”, od 1917 członek prezydium Towarzystwa Popierania Ruchu
Harcerskiego.
811 Zob. Program Polskiego Stronnictwa Narodowego na Rusi, bmw 1906, s. 14.
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Macierz
Tą samą drogą powstała po roku 1905 Macierz Polska, [prezes]
J. Andrzejowski, członkowie B. Bielawski, W. Łukaszewicz.
Tu zaznaczyć wypada, że jeszcze przed powstaniem naszej
grupy Andrzejowski i Łukaszewicz prowadzili tajną Oświatę Ludową w Kijowie.
pps
Zaciętą walkę stoczyć musiała nasza grupa w okresie rozruchów
organizowanych przez pps w Królestwie 1902–1907. Na wiecach
tajnych przeciwstawialiśmy się próbom wciągnięcia kresów naszych do poparcia tej roboty.
Potem przyszedł okres pierwszej Dumy. [Aleksander] Lednicki zjechał do Kijowa, chcąc pozyskać nasze ziemiaństwo i miasta dla pomysłu swego, ażeby Polacy wstępowali do partii kadetów rosyjskich. Złamaliśmy ten projekt przy pierwszych jego
próbach.
Krajowcy
Potem przyszedł tak zwany ruch krajowy. Magnaci na Rusi postanowili wytworzyć dla naszej polityki narodowej na Rusi własny ośrodek, uniezależnić się od Królestwa i jego celów i w ten
sposób ułatwić sobie grę z rządem i Rusinami.
Walka ta trwała przez kilka lat, a zakończyła się odrzuceniem
wszystkich prób tego rodzaju, pomimo iż znalazła poparcie wśród
akcjonariuszy „Dziennika Kijowskiego”.
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Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny [dalej: tpow]812
i Komitet Wykonawczy Polski813
Z nadejściem roku 1914 grupa nasza zakłada z początku tpow,
potem Radę Okręgową tych towarzystw814, potem w roku 1917
z chwilą wybuchu rewolucji rosyjskiej Komitet Wykonawczy
Polski w Kijowie, który nie tylko przetrwał najście bolszewików,
ale istnieje dotychczas w Warszawie (Krak[owskie] Przedmieście 7, m. 6, prezes [Józefat] Andrzejowski, sekretarz [Czesław]
Brzostowski).
Organizacja ta potrafiła przy pomocy rodaków ewakuowanych
z innych dzielnic Polski założyć w ciągu pół roku (1917) około 1000
szkół polskich na Ukrainie, szereg szkół średnich i jedną wyższą.
(Patrz szczegóły u [Jana] Korneckiego).
Kiedy zaczęły się spory orientacyjne i sprawa formacji wojskowych, wszyscy weszliśmy do Zjednoczenia Międzypartyjnego815, które z Kijowa skierowało żołnierzy i oficerów do formacji naszych z początku u [gen. Józefa] Dowbora [-Muśnickiego],
potem na Murmańsk. W Kijowie przechowywaliśmy [Józefa]
Hallera po bitwie pod Kaniowem816. Pierwszym pismem polskim,
które podniosło znaczenie tej bitwy, był właśnie „Przegląd Polski”
Wasilewskiego i Zielińskiego. Z ramienia naszej grupy prowadził
812

Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny powstało w Kijowie 26 x 1914, prowadziło szkoły, internaty, ochronki, placówki kulturalne i gospodarcze. Pracami
kierowali J. Bartoszewicz i Stanisław Horwatt.
813 Właściwie: Polski Komitet Wykonawczy na Rusi utworzony 6 iii 1917 w Kijowie na
spotkaniu delegatów 36 polskich organizacji; na prezesa wybrany został J. Bartoszewicz (do v 1918), wiceprezesi: Wincenty Chojecki, Jordan Pereświet-Sołtan,
sekretarz Z. Berezowski. Od 1918 kierownictwo Komitetu tworzyli: T. Michałowski,
R. hr. Bniński, J. Pereświet-Sołtan, W. Chojecki i W. Kulikowski.
814 Rada Okręgowa ptpow powstała w xii 1915 dla guberni wołyńskiej, kijowskiej,
podolskiej, czernihowskiej i połtawskiej. Kierownictwo: J. Bartoszewicz prezes,
S. Zieliński sekretarz, W. hr. Dzieduszycki skarbnik, dr Jan Socha – kierownik Biura.
815 Właściwie: Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego.
816 Bitwa z Niemcami pod Kaniowem 11 v 1918. J. Haller ukrywał się w Kijowie pod
przybranym nazwiskiem Mazowiecki.
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te sprawy Stanisław Jezierski, potem Zdziechowski Jerzy, który
odbył słynną podróż z pułkownikiem [Tadeuszem] Żółkiewskim817
do gen. [Józefa] Dowbora [-Muśnickiego].
Z ramienia tejże naszej grupy formował Czwartą Dywizję
Wojsk Polskich na Wschodzie Komitet Naczelny Wojsk[owy]
z [Zdzisławem] Oplustillem818, Raczkowskim i Zielińskim od listopada 1918 do kwietnia 1919.
Z naszej inicjatywy założony został w połowie 1917 roku Związek Narodów Ujarzmionych przez Austrię819 (Bartoszewicz).
Po powrocie do kraju powstał w Sejmie820 projekt kooptowania wszystkich członków Komitetu Wykonawczego jako członków
Sejmu. Projekt ten upadł w ostatniej chwili (szczegóły zna lepiej
M. Sawicki).
Grupie naszej przewodniczył w latach 1898–1902 [W.] Maternicki, potem W. Kulikowski, wreszcie od roku 1907 [J.] Bartoszewicz aż do końca naszej pracy na Ukrainie.
Z wymienionych kolegów zmarli:
1. St. Jezierski
2. W. Maternicki
817

Tadeusz Żółkiewski (1887–?), rotmistrz, przedstawiciel Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi, następnie płk, organizator i dowódca 214. pułku ułanów Armii
Ochotniczej (następnie 24. puł.).
818 Zdzisław Oplustill (1881–1924), działacz polityczny, przyjęty do Ligi Narodowej
przed 1914, w 1916 w Charkowie współzałożyciel Towarzystwa Wolnej Niepodległej
Zjednoczonej Polski z Wyjściem do Morza i Związku Polskich Robotników, w 1917
Związku Wojskowych Polaków, członek Komitetu Wykonawczego Rady Polskiej
Zjednoczenia Międzypartyjnego i jej Sekcji Wojskowej; następnie założył spółkę
handlową „Polorient” w Warszawie, współpracownik „Gazety Porannej”. Autor
pracy Polskie formacje wschodnie 1918–1919, Warszawa 1922.
819 W Kijowie 12 xii 1917 zorganizowano Meeting Ligi Narodów Uciśnionych przez
Niemcy i Austro-Węgry, walczących o swe narodowe zjednoczenie i niepodległość.
820 Pod naciskiem delegacji kresowych minister spraw wewnętrznych S. Wojciechowski
zapowiedział 25 i 1919 możliwość włącznie do Sejmu 26-osobowej reprezentacji.
Wniosek sejmowej komisji konstytucyjnej z 2 iv 1919 o 16-osobowej reprezentacji, w porozumieniu z przedstawicielami ludności polskiej na Litwie i na Rusi, nie
doczekał się realizacji.
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3. Z. Skarżyński (sędzia)
4. Wiktor Szyperski
Nie mam wieści o [J.] Chmielewskim i [M.] Pietruszce. Odszedł od nas w warunkach niezbyt rycerskich Ludwik Bujalski po
roku 1926 (w maju).
Secesje i frondy odbijały się u nas słabym echem. Niejednokrotnie wprawdzie stanowisko naszych władz w Królestwie nie
znajdowało u nas aprobaty, lecz żyliśmy własnym życiem, całkowicie pozostawieni swoim siłom, więc mniej przejmowaliśmy
się tym, co robiła Warszawa. Zresztą pomiędzy nami a Warszawą
zachodziła duża różnica. Łączył nas nie tylko węzeł wspólnej pracy i przekonań politycznych, lecz przede wszystkim przyjacielski
stosunek. Nie przyjmowaliśmy ludzi z nami należycie nie zżytych.
Wychodziliśmy z założenia, że w organizacji tajnej, wystawionej
na ciągłe próby spójności, należy więcej dbać o „przyjacielskie
koło”, niż o harmonię przekonań.
Byli wśród nas ludzie w wieku od studenta do sędziwego starca, ludzie o poglądach społecznych różnych, nieraz od konserwatyzmu do radykalnego demokratyzmu, ludzie bardzo rozmaicie
ujmujący zagadnienia religijne, z różnych sfer, pomimo to zespół
ten przetrwał wszystkie próby w tym czasie, kiedy w Warszawie
i Lwowie z powodu mniejszych różnic rzucano na siebie oskarżenia od masonów i wyrzucano z organizacji ludzi po kilkudziesięciu latach pracy.

Raport Naczelnika
Kijowskiego Gubernialnego
Zarządu Żandarmerii
z lutego 1914 r.
[„Niepodległość” t. iii,
s. 351 i dalsze]
„Polonia”
Należy przede wszystkim wspomnieć o najstarszej w m[ieście]
Kijowie ponadpartyjnej organizacji polskiej kształcącej się młodzieży p[od] n[azwą]: „Polonia”, założonej w lutym 1903 roku,
której działalność streszczała się w dążeniu do wszechstronnego
rozwoju narodowego i spotęgowania sił wewnętrznych społeczeństwa, przede wszystkim zaś do osiągnięcia niezależności politycznej i udoskonalenia ustroju społecznego w zgodzie z interesami
ludności miejskiej i wiejskiej i do utworzenia i do szerzenia w społeczeństwie uznania dla pracy narodowej „Polonii”.
Kulturalno-separatystyczna praca „Polonii” rozwijała się cicho przy jak najczynniejszym poparciu ideowym i materialnym
ze strony starszych członków społeczeństwa polskiego, patronów
czy seniorów, głównie byłych polonistów, lekarzy, adwokatów
i wybitnych działaczy społecznych.
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Wiec „Polonii” u [Joachima] Bartoszewicza
10 października 1912 roku w Kijowie, w mieszkaniu dr. Joachima
Bartoszewicza, red[aktora] gaz[ety] „Dziennik Kijowski”, zostało
zaskoczone zebranie obecnych osób, zgromadzone, jak wynika
z treści Postanowienia Gubernatora Kijowskiego, dla narad i działań sprzecznych z ładem państwowym i spokojem publicznym.
Znamienne jest, że wśród zgromadzonych 30 osób okazało się:
Stud[entów] Un[iwersytetu] 17
Stud[entów] Polit[echniki] 2
Inst[ytut] Hand[lowy] 1
Kurs techn[czny] 2
Lek[arzy] 2
Adwok[atów] 2
Fabryk[ant] 1
Dziennik[arzy] 2
Niem[iecki] pod[dany] guwerner 1
Inż. kolej[owy] 1
Charakter tego zebrania zarysuje się jeszcze bardziej wypukło,
jeżeli się zważy, że p. dr J[oachim] B[artoszewicz] jest autorem
wykrytego u niego programu Stronnictwa Narodowego w Rosji.
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Stanisław Zieliński
Nr 176/ 49
[ul.] [Maurycego]
Mochnackiego 23 m. 15

Warszawa, 1 i 1932 r.
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
1.

2.
3.

4.

Potwierdzam z podziękowaniem odbiór łaskawego pisma Pana
Profesora z dnia 29 grudnia br. Nadesłane wyjątki z raportów
ln są dla mnie bardzo cennym przyczynkiem orientacyjnym.
Bardzo zań dziękuję i proszę na przyszłość o nadsyłanie rzeczy
analogicznie mających znaczenie.
Odpis tego skrótu, który miałem zaszczyt doręczyć Panu Profesorowi w dniu 8 grudnia br., posiadam.
Pozwalam sobie załączyć przy niniejszym wyjątek z raportu
żandarmerii kijowskiej w sprawie „Polonii”, przedrukowany
w tomie iii „Niepodległości”.
Podczas naszego spotkania 8 xii 1931 nie miałem możności
dokładnie poinformować Pana Profesora o tym, na co Pan
może liczyć z mojej strony w swej pracy. Czynię to obecnie
dla bliższego zorientowania. W pierwszych dniach sierpnia br.
w porozumieniu z bliższymi kolegami oraz z osobami pracującymi obok nas na Rusi podjąłem się zebrania materiałów do
historii pracy narodowej na Rusi lub przynajmniej w Kijowie.
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Dotychczasowy rezultat tej inicjatywy jest taki.
Obiecali współpracę:
Józefat Andrzejowski: Oświata Narodowa i Ludowa
Szczęsny Poniatowski821: „Zrzeszenie”
Pawlikowski Michał: Komitet Lwowski w Kijowie
Rutkowski Stanisław: „Polonia” po roku 1905
Iwanicki Karol822: Budownictwo polskie na Rusi
Moskalewski Stanisław: C[centralny] K[omitet] O[bywatelski]
w Kijowie
Staniszewska K[onstancja]823: Teatr Polski w Kijowie
Knollowa G[abriela]824: Stowarzyszenia kobiece w Kijowie
Pawlikowski Józef: „Polonia”w latach 1909–1913
Kornecki Jan poseł: Szkolnictwo na Rusi 1905–1920
Leśniewicz Konrad dr: Organizacje studentów polskich
w Kijowie przed powstaniem Korporacji
Łukaszewicz Wład[ysław]: Oświata ludowa
Michałowski Tomasz825: Początki „Zrzeszenia”
Sawicki Mir[osław]: Zjazd w Pałacu Błękitnym
Lipkowski Jan826: Związek Oficjalistów i początki „Zrzeszenia”
Bogusławski Ant[oni]: Stosunki z Młodzieżą Postępową na Rusi
Mioduszewski Jan: Życie organizacyjne na prowincji w Odessie
Bratkowska Józefa dr: Polonia w Charkowie
Wierczak Karol poseł: Przyczynek do historii ii Korpusu
Szczęsny Leon Poniatowski (1857–1936), prawnik, ziemianin, działacz rolniczy na
Wołyniu, 1906 poseł do i Dumy Państwowej, 1919 prezes Towarzystwa Pomocy
Ofiarom Wojny na Wołyniu.
Karol Iwanicki (1870–1940), architekt, absolwent Politechniki Lwowskiej, budowniczy dworów na kresach.
Konstancja z Łozińskich Staniszewska (1867–1944), literatka, animatorka ruchu teatralnego, sekretarz Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Kijowie.
Gabriela Knollowa, przewodnicząca Koła Kobiet Polskich w Kijowie, działaczka
„Ogniwa”.
Tomasz Michałowski (1862–1941), ziemianin, członek redakcji „Dziennika
Kijowskiego”.
Jan Lipkowski (1863–1936), inż., działacz społeczny na Kresach.

20) Piotrowski Mieczysław: „Polonia” w latach wojny
21) Kalinowska Ida: Praca oświatowa na prowincji
22) Rodowiczowa St[anisława] i Zofia: T[owarzyst]wa dobroczynne
w Kijowie
23) S[tanisław] Zieliński: „Polonia” 1901–1905, „Dziennik Kijowski”, „Przegląd Polski”, T[owarzyst]wo Pomocy Ofiarom
Wojny, Komitet Wykonawczy 1917–1919, Komitet Naczelny
Wojsk Polskich na Wschodzie
Z rzeczy już zapowiedzianych, a wymienionych przeze mnie w porządku chronologicznym zgłoszeń, już nadesłali swe prace:
1) [Józefat] Andrzejowski
2) [Józef ] Pawlikowski (częściowo)
3) [Konstancja] Staniszewska
4) [Gabriela] Knollowa
5) [Jan] Kornecki
6) [Karol] Wierczak
7) [Ida] Kalinowska
5.

6.

7.

Komunikując powyższe, dla orientacji dodaję, że w miarę
napływania materiałów lub opracowania przeze mnie tego,
czego się podjąłem, będę nadsyłał Panu Profesorowi to, co
w Jego zakresie może być przydatne.
Doręczenie Panu Profesorowi notatki traktowałem jako ułożoną na poczekaniu osnowę, którą stopniowo w miarę materiałów wypełniać będę szczegółami lub opracowaniami,
zależnie od tego, jak się materiał będzie układał.
Nazwisk i adresów kolegów kijowskich więcej nie posiadam,
a już pod tym względem sięgnąłem do swojej i wszystkich
żyjących kolegów pamięci. Gdyby się coś jeszcze nasunęło,
zaraz doniosę. Gdyby z tamtejszych materiałów wyłoniło się
jakie nazwisko nowego kolegi na Rusi, bardzo o nie proszę
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8.

w trybie przez Pana Profesora zapoczątkowanym nadesłaniem mi odpisów z akt c.k.
Prosiłbym bardzo o wskazania metodologiczne, gdyby się nasuwały, proszę pamiętać, że jestem na tym polu tylko laikiem.
Proszę przyjąć wyrazy wysokiego
szacunku i poważania oraz
życzenia lepszego Nowego Roku,
Sługay

y

Podpis odręczny.

Relacja Władysława Łukaszewicza
[o Lidze Narodowej]

Zostałem przyjęty w Kijowie do Ligi Narodowej, o ile sobie przypominam, na wiosnę 1901 r. (w każdym razie nie później – wątpliwość zachodzi tylko co do daty wcześniejszej) przez inżyniera
[Józefa] Tuliszkowskiego, który przybył z Warszawy827. Do końca
okresu, o który tu chodzi, czyli do 11 listopada 1918 r., pracowałem
bez przerwy w tej organizacji.
W dacie przyjęcia mnie do Ligi pracowałem w Kijowie
już w dwóch konspiracyjnych organizacjach: w Towarzystwie
Oświaty Ludowej i w akademickiej Korporacji; ta właśnie praca
stała się powodem dla władz Ligi przyjęcia mnie do tej organizacji i od tego czasu starałem się nadać swej pracy w tych stowarzyszeniach kierunek bardziej odpowiadający ideologii Ligi
Narodowej.
Do Towarzystwa Oświaty Ludowej wstąpiłem jeszcze jako
student w 1896 r., w parę miesięcy potem zostałem powołany na
stanowisko sekretarza, pozostając na tym stanowisku do czasu
wystąpienia z Towarzystwa, czyli do 1904 r. Członkowie T[owarzyst]wa (mężczyźni – wyłącznie prawie akademicy) jakkolwiek
827 Data przyjęcia Władysława Łukaszewicza do Ligi Narodowej nie jest pewna.
S. Kozicki [Historia Ligi Narodowej (Okres 1887–1907), Londyn 1964, s. 151, 578]
podaje dwie daty: 1906 i 1908. Józef Tuliszkowski, od 1889 członek Ligi Polskiej,
następnie Ligi Narodowej, mieszkał w Kijowie od 1905.

343

stali na poziomie wysoce patriotycznym i w tym duchu były
prowadzone szkoły T[owarzyst]wa i cała propaganda, niemniej
wszyscy byli wyznawcami ideologii socjalistycznej (sd i pps),
wobec czego dzieciom wykładano zasady walki klas, religia zaś
była wykładana nie przez księży, lecz przez nauczycielki, które
same traktowały religię w sposób sceptyczny. Te względy powodowały Józefatem Andrzejowskim (towiańczyk828). Za pieniądze
zbierane przez siebie prowadził w Kijowie szkołę oddzielnie od
T[owarzyst]wa, jakkolwiek z braku innych musiał posługiwać
się nauczycielkami T[owarzyst]wa i z samym T[owarzyst]wem
pozostawał we względnym kontakcie. Z początku sam byłem
pod całkowitym wpływem idei socjalistycznej, toteż kierunki
panujące w T[owarzyst]wie Oświaty Ludowej nie raziły mnie,
przeciwstawiałem się jedynie zwolennikom sd z uwagi na większy ich kosmopolityzm i zależność tego stronnictwa od organizacji międzynarodowej. Natomiast około 1899 r. na gruncie
tego T[owarzyst]wa, jak również na gruncie Korporacji, rozpocząłem działalność bardziej w duchu narodowym. Z Andrzejowskim jednak bliższego kontaktu nie utrzymywałem, gdyż dzieliły nas jeszcze wówczas jego konserwatywne poglądy. W tym
stanie rzeczy zastaje mnie fakt przyjęcia do Ligi, wobec czego
rozpoczynam bardziej intensywnie wcielać jej ideologię w kierunkach prac T[owarzyst]wa. O „zależności” jednak T[owarzyst]wa od władz Ligi [Narodowej] nie może być mowy, gdyż jakkolwiek zajmuję w T[owarzyst]wie w dalszym ciągu naczelne
stanowisko (w T[owarzyst]wie nie istniało stanowisko prezesa,
widocznie z uwagi na „demokratyczny” charakter T[owarzyst]
wa), to jednak jestem tam jedynym członkiem Ligi i jedynym
narodowcem. [Józef ] Tuliszkowski stale wyjeżdżał do Warszawy, bywał tylko na większych zebraniach członków, utrzymywał
828 Zwolennik filozofii mesjanistycznej Andrzeja Towiańskiego (1799–1878).

344

jednak stały kontakt towarzyski z członkami T[owarzyst]wa, prowadząc odpowiednią propagandę. Należy jednak zaznaczyć, że
władza w T[owarzyst]wie, czyli zarząd, coraz bardziej przechodzi
w ręce żywiołów bardziej narodowo usposobionych, czyli pps-owców, zwolennicy zaś sd wobec tego coraz bardziej się usuwają; w jakim jednak stopniu zmiana ta spowodowana została
przez moją działalność, jako członka Ligi, oraz przez propagandę [Józefa] Tuliszkowskiego, trudno teraz odpowiedzieć. Już
zdaje się w 1903 r. do Kijowa zjeżdża na stałe dwóch członków
Ligi, inżynierowie: Wincenty Maternicki i Marcin Pietruszka829,
którzy, a szczególnie pierwszy z nich, stają się bezwzględnymi
zwolennikami założenia przez Ligę oddzielnego towarzystwa
oświatowego, na wzór istniejącego w Warszawie [ton], o czysto
narodowej ideologii. Wnioski ich w tej mierze uzyskują aprobatę całego miejscowego Koła Ligi w 1904 r. i w grudniu tegoż
roku Koło to zwołuje w prywatnym mieszkaniu zebranie około
400 osób i zakłada T[owarzyst]wo Oświaty Narodowej. Towarzystwem tym przez cały czas jego istnienia kierują członkowie
Ligi, wchodząc do zarządu; prezesem zostaje [J.] Andrzejowski,
który przekazuje T[owarzyst]wu prowadzoną przez siebie szkołę, ja obejmuję sekretariat i wydział szkolny, [W.] Maternicki
wydział prowincjonalny. Po ulegalizowaniu tego T[owarzyst]wa w 1906 r. z przemianowaniem na T[owarzyst]wo „Oświata”830, a następnie po zakonspirowaniu jego ponownym w 1907 r.
829 Marcin Pietruszka, inż. mechanik, należał do grupy „Zetu” w Monachium, w 1898
przyjęty do Ligi Narodowej, od 1903 mieszkał w Kijowie, następnie w Warszawie,
1922 współwłaściciel fabryki maszyn rolniczych w Czersku.
830 Statut ton został zalegalizowany przez władze rosyjskie 28 viii 1906; towarzystwo
prowadziło legalną działalność do 4 ix 1909, kiedy powrócono do działalności
konspiracyjnej. Kierownictwo spoczywało w rękach J. Andrzejowskiego. Celem
towarzystwa było: „podniesienie umysłowe i moralne wszystkich warstw społeczeństwa polskiego, głównie zaś szerzenie wśród niego oświaty w języku rodzinnym”,
poprzez zakładanie bibliotek, czytelń, księgarń i muzeów, urządzanie publicznych
wykładów, odczytów, kursów, wystaw, wieczorków literackich i muzycznych, ustanawianie stypendiów, prowadzenie szkół, biura pracy i instytucji dobroczynnych.
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pozostaje ten sam stan rzeczy. Przez te organizacje oświatowe Liga wywiera wpływ również na Kijowskie T[owarzyst]wo
Dobroczynności831, gdyż z jednej strony czerpie od niego informacje co do osób starszych i dzieci, którymi należy się zająć, a z
drugiej strony wpływa na to T[owarzyst]wo w kierunku szerzenia konspiracyjnie oświaty, prowadzenia szkół, daje personel
nauczycielski, podręczniki, programy szkolne itp.; o tym T[owarzyst]wie szerzej mówi Józefat Andrzejowski. Podczas wojny
światowej powstaje w Kijowie [Polska] Macierz Szkolna832, której
T[owarzyst]wo Oświaty Narodowej przekazuje wszystkie swoje
agendy i która również pozostaje pod przemożnym wpływem Ligi
[Narodowej]; na prezesa powołano Andrzejowskiego, mnie zaś na
jednego z dwóch wiceprezesów. Kijowskie kadry członków Ligi
zostały nadto wzmocnione podczas wojny przez dopływ z Małopolski i Kongresówki członków Ligi i ludzi związanych z nią
ideowo, co znakomicie przyczyniło się do opanowania przez Ligę
szeregu placówek społecznych i politycznych, a między innymi
również Macierzy Szkolnej.
Analogicznie rzeczy miały się z Korporacją studencką; panowali w niej niepodzielnie zwolennicy sd i pps. Korzystając
z postanowienia statutu Korporacji, że ukończenie uniwersytetu nie pozbawiało praw członkowskich, pozostałem czynnym
członkiem po ukończeniu Uniwersytetu w 1900 r. W tym czasie
prowadziłem już na terenie Korporacji walkę o ideały narodowe, gdyż z biblioteki korporacyjnej usuwano wówczas dzieła
831 Rzymsko-Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Kijowie powstało z inicjatywy
ks. Teofila Skalskiego w 1903, prowadziło szpitale, dom pracy, biuro pośrednictwa
pracy, ochronki, przytułek dla starców i tanie kuchnie.
832 Polska Macierz Szkolna w Kijowie powstała w vii 1917, autorem statutu był W. Łukaszewicz. Zarząd tworzyli: prezes J. Andrzejowski, wiceprezesi: K. Wilkoszewski,
ks. Teofil Skalski i W. Łukaszewicz; sekretarze: J. Kornecki, J. Stołyhwo, skarbnik
Oskar Sobański, zastępca skarbnik Maria Wydżdżyna. Na zjeździe 25–26 ix 1918
powołano do życia Związek Macierzy Polskich Ziemi Kijowskiej.
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Aleksandra Jabłonowskiego833 i in[nych] historyków jako przestarzałe; przesyłano dość znaczną sumę partii S[ocjal]D[demokracji]
Królestwa i Litwy, a czasem i pps, gdy tymczasem ja domagałem
się, aby pieniądze te oddawano T[owarzyst]wu Oświaty Ludowej
w Kijowie. Korporacja polska wchodziła w skład ogólnego związku wszystkich narodowościowych organizacji akademickich, reprezentowanych przez swoich delegatów (byłem właśnie wówczas
jednym z dwóch takich delegatów), ja zaś nastawałem na tym, że
Korporacja winna być uznawana za organizację równorzędną
do tego ogólnego związku itp. itp. Z chwilą więc wstąpienia do
Ligi, mając oparcie programowo-ideowe dla swoich postulatów,
prowadziłem walkę z większą energią. Teren jednak Korporacji
okazał się zupełnie niedostępny dla tej ideologii, którą uznawano za zacofaną. Moje wnioski w tym względzie tolerowano ze
względu na moją działalność w Korporacji i na zajmowane w niej
stanowisko, gdy atoli Stanisław Zieliński, który ze względu na poprzednią dwuletnią relegację z Kijowa nie należał do Korporacji,
na moją propozycję utworzył koło z narodowców i zgłosił go do
Korporacji, składając deklarację co do swego credo w myśl programu narodowo-demokratycznego, Rada Korporacji nie przyjęła
tego koła. Wówczas zdecydowaliśmy się z Zielińskim na założenie
odrębnej organizacji akademickiej pod nazwą „Polonia”, o której
notatki podał Zieliński.
Na ogólną ilość około 500 adwokatów w Kijowie adwokatura
polska stanowiła dość znaczny odsetek, mimo to jednak rozpływała się w ogólnej masie Rosjan i Żydów, niczym nie zdradzając swej
obecności; jeżeli do rady adwokackiej byli powoływani również
Polacy, to zawdzięczali to wyłącznie swym wybitnym zdolnościom;
833 Aleksander Jabłonowski (1829–1913), historyk, etnograf, podróżnik; za udział
w powstaniu 1863 (członek tzw. Wydziału Wykonawczego Rusi) zesłany do Kiereńska, prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Towarzystwa
Historycznego im. Nestora w Kijowie i Akademii Umiejętności w Krakowie.
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Polacy o poglądach wybitnie narodowych, niebędący w bardziej
zażyłych stosunkach z „postępową”, czyli kosmopolityczną częścią
adwokatury rosyjskiej i żydowskiej, niewiele mieli szans przy wyborach; zauważyć należy, że tylko polski nacjonalizm traktowany
był nagannie, natomiast rosyjski i żydowski był rzeczą naturalną,
o ile pobłażliwie traktował fakt istnienia innych narodowości wewnątrz imperium rosyjskiego. Taki stan rzeczy zastałem wśród
adwokatury polskiej, gdy po ukończeniu Uniwersytetu wstąpiłem
w 1900 r. w jej szeregi jako młody aplikant adwokacki834 (aplikacja
sądowa nie była wymagana). Po wstąpieniu do Ligi N[arodowej]
przyszedłem do przekonania, że taka zależność adwokatury polskiej od rosyjskiej i żydowskiej oraz brak w adwokaturze polskiej
samodzielnej organizacji i własnych ideałów nie są zgodne z przewodnią ideą narodowo-demokratyczną. Po przeprowadzeniu pewnej agitacji udało mi się w 1904 r. zorganizować konspiracyjne zebranie bardziej patriotycznej części adwokatury polskiej, stawiając
na porządku dziennym konkretny cel, mianowicie omówienie
kandydatów do rady adwokackiej przy wyborach na najbliższym
walnym zgromadzeniu. Zebranie to udało się najzupełniej, a skutki jego dały się wkrótce odczuć, adwokatura polska staje bowiem
odtąd do wyborów i głosuje solidarnie, a Rosjanie i Żydzi rozbici
na kilka obozów zaczynają ubiegać się o poparcie grupy polskiej,
oświadczając stale, iż wynik ogólny wyborów zależeć będzie od
tego, jaką listę poprze adwokatura polska, działająca solidarnie.
Polska adwokatura udzielała stale poparcia postępowej grupie adwokatury, dzięki czemu wytworzył się już nadal specjalnie wrogi
stosunek do Polaków ze strony grupy reakcyjno-nacjonalistycznej,
która i przedtem nie była usposobiona dobrze względem Polaków.
Od tego czasu adwokatura polska zdradza już samodzielne zainteresowanie również w sprawach natury ogólnospołecznej i z jej
834 Pięcioletnią praktykę adwokacką odbył w kancelarii I. Połchowskiego, następnie
otworzył własną kancelarię.

348

szeregów, po większym zbliżeniu się, udaje się wyłowić niektóre
jednostki dla społecznej pracy polskiej, konspiracyjnej. Na terenie
tych zebrań polskich powstało następnie Towarzystwo Naukowo-Prawnicze, w którego prezydium zasiadali między innymi: ja
i Bolesław Bielawski, wychowanek „Polonii” i członek Ligi N[arodowej]. W 1914 r. adwokatura polska konspiracyjnie wysłała
również delegatów na pierwszy ogólnopolski zjazd prawników
i ekonomistów we Lwowie835, który rozpoczął swe obrady w dzień
zabójstwa [arcy]księcia [Franciszka] Ferdynanda i na którym
byłem również obecny z ramienia adwokatury kijowskiej, z Humania zaś wyruszył członek Ligi [Narodowej] adwokat Mirosław
Sawicki; w ogóle wyodrębnienie adwokatury polskiej w Kijowie
w oddzielną grupę miało ten sam skutek również na terenie i innych miast Kijowszczyzny, Wołynia i Podola.
Jak rozumiem z nadesłanego kwestionariusza, nie chodzi
o moją osobę, lecz o organizacje, które pozostawały pod wpływem Ligi N[arodowe]. Ograniczam się tu do charakterystyki mojej działalności w tych organizacjach, w których albo wyłącznie,
albo też najbardziej czynny spośród członków Ligi brałem udział.
W innych organizacjach brałem również czynny udział, lecz o tym
obszerną relację wysłali już moi koledzy, uważam więc za zbędne
o tym pisać. Nie komunikuję również o samej organizacji Ligi
[Narodowej] i jej pracach, gdyż wszystkie te szczegóły podane
już zostały przez moich kolegów.
Wł[adysław] Łukaszewiczy

y
Podpis odręczny.
835 I Zjazd Adwokatów Polskich („pierwszy sejm adwokatury polskiej”) obradował we
Lwowie 28–29 VI 1914 pod przewodnictwem Franciszka Nowodworskiego z Warszawy, Władysława Mieczkowskiego z Poznania i Michała Koya z Krakowa, w prezydium
jako reprezentant Kijowa zasiadał Piotr Choynowski. W obradach uczestniczyło
ponad 300 osób.
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Warszawa, dn. 20 kwietnia 1933 r.
J[aśnie] Wielmożny Pan
Dr Zygmunt Wojciechowski
Profesor Uniwersytetu
Poznańskiego

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Minął już rok od czasu otrzymania przeze mnie propozycji Pana
Profesora złożenia informacji o działalności Ligi Narodowej na
znanym mi terenie. Z powodu rozmaitych przejść rodzinnych
i ciężkich chorób w domu nie uczyniłem zadość temu wezwaniu w zakreślonym mi terminie. Obawiam się, że obecnie jest to
spóźnione, a przynajmniej sprawi Szanownemu Panu Profesorowi pewien kłopot, zdecydowałem jednak przesłać załączone
informacje ze względu na to, że dotyczą one prac Ligi, w których
koledzy moi albo żadnego udziału nie brali wskutek późniejszego
wstąpienia do Ligi, albo też brali udział tylko pośredni. Z drugiej
zaś strony wobec wyczerpujących informacji, nadesłanych przez
moich kolegów kijowskich, co do reszty spraw ograniczam moje
notatki do kwestii nieporuszonych przez kolegów, zaznaczając
jednocześnie, że w tych pozostałych pracach również, jak wszyscy,
brałem czynny udział.
Z uwagi na treść nadesłanych mi pytań nie uznałem również za potrzebne podawać informacji o negatywnym wpływie
członków Ligi na organizacje obozów przeciwnych i na wszelkie dorywcze ugrupowania społeczeństwa, które zmierzały do
szkodliwych zdaniem naszym celów, a który to wpływ oparty na

350

powadze zajmowanego w społeczeństwie stanowiska polegał na
przeciwdziałaniu tej szkodliwej robocie.
Zastrzegam sobie na razie poufność mego nazwiska oraz poufność tych podanych przeze mnie nazwisk, których właściciele
nie dali zezwolenia na podanie ich do publicznej wiadomości.
Z poważaniem
Władysław Łukaszewicz
Warszawa ul. Gen[erała
Józefa] Zajączka 7

biogramy

Józefat Bohuszewicz (26 x 1881–ii 1942), lekarz chirurg, działacz polityczny na Kresach. Urodzony w Żerczeńcach k. Lepla, w guberni witebskiej,
po ukończeniu gimnazjum w Smoleńsku od 1901 r. studiował na Uniwersytecie i w Akademii Wojskowo-Lekarskiej w Petersburgu, od 1905 r. kontynuował studia na uj, dr wszech nauk lekarskich od 20 iii 1909 r. Działacz ton, Towarzystwa Opieki nad Unitami, od 1902 r. członek koła braterskiego „Zetu”, za przewóz „bibuły” więziony przez władze rosyjskie
(1 viii–4 xi 1904). Współpracownik organu młodzieży akademickiej „Teka”,
następnie „Gazety Polskiej” (1907). Przyjęty do Ligi Narodowej w 1904 r. przez
Zygmunta Balickiego, został skierowany do pracy w „Zecie”, w jego Centralizacji kierował pracą narodową w zaborze rosyjskim (1906), delegat dla reorganizacji okręgu zetowego w Kijowie (1907). Należał do sdn i Zjednoczenia
Młodzieży Akademickiej w Krakowie (od 1906 r.). Nie akceptując realizowanej
przez Romana Dmowskiego orientacji na Rosję, wystąpił z Ligi Narodowej
4 x 1908 r. Działacz „Frondy”, redaktor jej organu prasowego „Myśl Wszechpolska” (vi–x 1908), współzałożyciel Związku Niepodległości i Polskiego Związku Wojskowego. Po wyjeździe z Krakowa złożył rosyjski państwowy egzamin w Uniwersytecie w Kazaniu, w latach 1911–1914 pracował jako starszy
lekarz w Siebieżu, od 1914 r. lekarz powiatowy w Leplu. Podczas I wojny światowej służył w armii rosyjskiej (do 1918 r.), a od 13 ii 1919 do 31 iii 1930 w wp, ppłk
i naczelny lekarz garnizonu w Wilnie (vi 1927–3 ii 1930). Autor broszur politycznych. Wywieziony w głąb Rosji, zmarł w bliżej nieznanych okolicznościach.
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Stanisław Bukowiecki (27 iv 1867–9 ii 1944), adwokat, ekonomista, publicysta, działacz polityczny. Urodził się w Warszawie, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim (do 1888 r.) i w Heidelbergu, gdzie uzyskał w 1890 r.
stopień doktora praw. W latach 1891–1896 pracował w adwokaturze w Dąbrowie
Górniczej, w 1897 r. wpisany na listę adwokatów przysięgłych (sprawy cywilne).
Uczestniczył w zjeździe założycielskim Związku Adwokatury Polskiej (1905),
członek Koła Obrońców Politycznych, Biura Pracy Społecznej, Towarzystwa
Kursów Naukowych, Towarzystwa Prawniczego. Pomimo choroby oczu (utracił wzrok) pracował jako syndyk zakładów przemysłowych w Starachowicach.
W latach 1886–1887 jeden z założycieli „Zetu”, w 1890 r. przyjęty do Ligi Polskiej, od 1893 r. członek Ligi Narodowej, zasiadał w Komitecie Centralnym (od
1907 r.) i Radzie Głównej ln, działacz stowarzyszenia kulturalno-oświatowego
„Łączność”, ton, kierownik działu prawnego w redakcji „Gońca”, wiceprezes
Związku Pracy Narodowej (1905), jeden z organizatorów sdn zaboru rosyjskiego. Po wystąpieniu z Ligi Narodowej w 1911 r. (grupa tzw. „Secesji”) współzałożyciel Związku Narodowego, Polskiego Zjednoczenia Narodowego i Ligi
Państwowości Polskiej (iii 1915 r.), następnie członek Centrum Narodowego,
przewodniczący Rady Narodowej; zwolennik orientacji na państwa centralne.
W latach 1916–1917 dyrektor Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej
Rady Stanu, następnie minister sprawiedliwości w rządzie Jana Kucharzewskiego (7 xii 1917–27 ii 1918), twórca polskiego sądownictwa i prokuratury,
organizator i prezes Prokuratorii Generalnej rp (1919–1939), od 1923 r. wiceprezes Komisji Kodyfikacyjnej. W x 1939 r. współzałożyciel Związku „Wolność
i Lud” (następnie Związku Syndykalistów Polskich). Autor prac z dziedziny
prawa. Zmarł w Warszawie.
Roman Dmowski (9 viii 1864–2 i 1939), współzałożyciel i ideolog Narodowej Demokracji, polityk, redaktor, publicysta polityczny. Urodził się w Kamionku, po ukończeniu iii gimnazjum w Warszawie studiował na Wydziale
Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1886–1891); od 1887 r.
członek „Zetu”, 1889 r. Ligi Polskiej. W 1893 r. przekształcił Ligę Polską w Ligę
Narodową, której był liderem, członkiem Komitetu Centralnego i Rady Głów-
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nej. Więziony przez władze rosyjskie w latach 1892–1893, zesłany do Mitawy
i Kremieńczugu, skąd w 1895 r. zbiegł do Galicji, objął we Lwowie redakcję
„Przeglądu Wszechpolskiego”, przeniesioną w 1902 r. do Krakowa. Po powrocie
do Królestwa organizator struktur sdn zaboru rosyjskiego (1905), ton i nzr,
redaktor „Gazety Polskiej” (1905–1907); w latach 1907–1909 poseł do rosyjskiej
Dumy Państwowej; od xi 1914 r. wiceprezes Komitetu Narodowego Polskiego
w Warszawie, następnie w Piotrogrodzie, od xi 1915 r. działał na rzecz sprawy
polskiej na Zachodzie, przygotowując memoriały polityczne dla czołowych
polityków ententy. Autor koncepcji granic państwa polskiego. W viii 1917 r.
współtwórca i prezes Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie i Paryżu,
w 1919 r. w Delegacji Polskiej na konferencję pokojową w Paryżu. W latach
1919–1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, w 1920 r. członek Rady Obrony Państwa, 27 x–14 xii 1923 r. minister spraw zagranicznych. Honorowy prezes zln,
organizator Obozu Wielkiej Polski (1926), Straży Narodowej i Stronnictwa
Narodowego (1928). Doktor honorowy Uniwersytetów w Cambridge (1916)
i Poznaniu (1923). Autor wielu prac politycznych; do najważniejszych należą: Myśli nowoczesnego Polaka (1903), Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908),
Polityka polska i odbudowanie państwa (1925), Kościół, naród i państwo (1927).
Zmarł w Drozdowie k. Łomży.
Stanisław Grabski (5 iv 1871–6 v 1949), ekonomista, polityk. Urodził
się w Borowie nad Bzurą, ukończył v gimnazjum w Warszawie, filozofię na
Uniwersytecie w Bernie w 1894 r., bibliotekarz Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Związany z nurtem socjalistycznym, redagował „Gazetę Robotniczą”
w Berlinie. Habilitował się na uj 17 vii 1903 r., docent metodologii nauk społecznych, wykładowca na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego
(1902–1903), prof. ekonomii politycznej Akademii Rolniczej w Dublanach
(1905) oraz ekonomii politycznej i skarbowości ul (od 21 v 1909 r.). Wybrany do Zarządu Głównego tkr 4 vii 1905 r. Sekretarz i rzeczoznawca spraw
agrarnych Koła Polskiego w Petersburgu. Przyjęty do Ligi Narodowej w 1906 r.,
zasiadał w Komitecie Centralnym, Radzie Głównej i Komitecie Krajowym dla
zaboru austriackiego. Redaktor polityczny „Słowa Polskiego” (1907–vi 1915).
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Członek Komitetu Głównego (od i 1907 r.), kierownik Komisji Organizacyjnej i wiceprezes sdn (1 xii 1907–1915). Uczestnik zjazdu neosłowiańskiego
w Pradze (12–18 vii 1908), chociaż z rezerwą odnosił się do realizowanej przez
Dmowskiego orientacji na Rosję. Zwalczał namiestnika Galicji Bobrzyńskiego
za jego politykę w kwestii ukraińskiej. Współautor rezolucji na vi zjeździe sdn
22 v 1910 r., wymierzonej przeciwko „rządowi krajowemu”. Współzałożyciel
i sekretarz Centralnego Komitetu Narodowego, od 16 viii 1914 r. zastępca
członka nkn. Pozostał w zajętym przez Rosjan Lwowie. Redaktor i wydawca
„Zjednoczenia” (ii–v 1915). Inicjator, wiceprezes, następnie prezes Lwowskiego
Komitetu Ratunkowego, od vi 1915 r. w Rosji organizował opiekę nad jeńcami
Polakami z armii austriackiej. Współpracownik „Gazety Polskiej” i „Przeglądu
Polskiego”. Od viii 1917 r. kierował wydziałem spraw zagranicznych w Radzie
Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, w 1918 r. ekspert do spraw wschodnich Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Od grudnia 1918 r. faktyczny
lider endecji, członek Zarządu Głównego sdn (iii 1919), organizator i prezes
Zarządu Głównego zln (1919–1923). Poseł (1919–1927) i minister rp (1923,
1925, 1926). Po 1926 r. odszedł z endecji. Więziony przez nkwd (ix 1939–ix
1941). Następnie członek władz polskich w Londynie. Zmarł w Sulejówku.
Władysław Łukaszewicz (23 ix 1875–15 xii 1946), prawnik, działacz
oświatowy i narodowy. Urodzony w Kijowie, absolwent i gimnazjum klasycznego. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kijowskiego (do 1900 r.),
działacz organizacji akademickich Korporacja i „Polonia” (od 1901 r.), Towarzystwa Oświaty Ludowej (1896–1904), Towarzystwa Oświaty Narodowej
(sekretarz i kierownik Wydziału Szkolnego od xii 1904 r.) i stowarzyszenia
„Zrzeszenie”. Od 1900 r. aplikant adwokacki, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawniczego w Kijowie. Należał do Ligi Narodowej.
Od 1917 r. członek Wydziału Oświaty Polskiego Komitetu Wykonawczego
na Rusi (od i 1919 r. zasiadał w jego prezydium) i Rady Polskiej Zjednoczenia
Międzypartyjnego. Współzałożyciel Polskiej Macierzy Szkolnej w Kijowie,
od ix 1918 r. współorganizator Związku Towarzystw Macierzy Szkolnej na
obszarze Ukrainy. Od xii 1919 r. członek misji Polskiego Czerwonego Krzyża
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zajmującej się ewakuacją ludności polskiej, w latach 1920–1921 więziony przez
bolszewików. Następnie sędzia sądu okręgowego w Łucku (od 23 xi 1921 r.)
i Lublinie (od 12 i 1924 r.), prof. Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Kresami w Lublinie (1924), prezes Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiej Macierzy Szkolnej (iv 1925), sędzia Sądu Najwyższego dla
spraw cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie (od 12 vii 1929 r.). Członek
Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów rp oraz redakcji jego
organu prasowego „Głos Sądownictwa”. Podczas ii wojny światowej pracował
w Departamencie Sądownictwa Delegatury Rządu. Zmarł w Głuchołazach.
Antoni Eustachy Marylski-Łuszczewski (7 iii 1865–27 v 1932), ziemianin, działacz polityczny i rolniczy, publicysta. Urodzony w Książenicach
k. Grodziska Mazowieckiego, po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie
studiował rolnictwo i ekonomię na uj (1884–1886), następnie w Paryżu i Heidelbergu; właściciel majątku Pęcice k. Warszawy; prezes Związku Okręgowego
Centralnego Towarzystwa Rolniczego na gubernię warszawską i członek Rady
Głównej i Komitetu Centralnego ctr. Działacz Towarzystwa Oświaty Narodowej, Związku Pracy Narodowej i Rady Nadzorczej Polskiej Macierzy Szkolnej.
Współpracownik „Przeglądu Narodowego”, „Gazety Polskiej”, „Narodu”, „Polaka” (redaktor i wydawca 1908–1909), „Gazety Warszawskiej”, „Pochodni”,
„Zorzy”, „Czytelni dla Wszystkich”, „Nowego Ogniska” (redaktor i wydawca),
następnie „Myśli Narodowej”. Członek Ligi Narodowej (od 1906 r.), zasiadał
w jej Komitecie Głównym (od 1907 r.) i Radzie Głównej (1910). Podczas i wojny
światowej prezes Rady Opiekuńczej dla pow. warszawskiego i członek Rady
Głównej Opiekuńczej, w iv 1915 r. założył Stronnictwo Narodowe, po wystąpieniu z niego przystąpił do Zjednoczenia Narodowego. Od 1915 r. zasiadał w sekretariacie Międzypartyjnego Koła Politycznego i w 1918 r. w Radzie Stanu (członek
komisji wojskowej). Wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego guberni
warszawskiej (1915), członek prezydium Towarzystwa Miłośników Historii
(1916). Poseł na Sejm w latach 1919–1927. Członek Rady Naczelnej, Zarządu
Głównego i Zarządu Okręgowego zln na woj. warszawskie. Zastępca senatora
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z Listy Katolicko-Narodowej (1928). Po upływie kadencji poselskiej wycofał się
z życia politycznego. Autor książek i broszur politycznych. Zmarł w Warszawie.
Zdzisław Konrad Próchnicki (1875–18 x 1939), prawnik. Urodzony we
Lwowie, absolwent gimnazjum im. Franciszka Józefa (vii 1893) i ul, dr praw
2 vii 1898 r., adiunkt w Prokuratorii Skarbu od ii 1905 r., radca, następnie
urzędnik, a od 1918 r. dyrektor Oddziału Hipotecznego Ziemskiego Banku
Kredytowego, zastępca prof. prawa administracyjnego ujk (1919–1922). Podczas studiów prezes Czytelni Akademickiej (21 xi 1895–1896), współpracownik „Teki” (od 1899 r.), ze względów formalistycznych odmówił przystąpienia do „Zetu”. Należał do Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej (od
1900 r.), współzałożyciel i członek Wydziału Szkoły Nauk Politycznych
(od 22 iii 1902 r.), wykładowca nauki o państwie i ustroju Prus i Austrii. Prezes koła tsl im. T.T. Jeża (od i 1904 r.), członek Związku Okręgowego i Zarządu Głównego tsl (1903–1906, 1919–1928). Autor rezolucji na walnym
zjeździe tsl w Krakowie 18–19 v 1902 r. o skierowaniu głównego wysiłku
na pracę oświatową w Galicji Wschodniej. Radny miejski Lwowa od 1908 r.
Jesienią 1904 r. przyjęty przez R. Dmowskiego do Ligi Narodowej, wybrany
do Komitetu Centralnego, Rady Głównej i Komitetu Krajowego w zaborze
austriackim, komisarz ln na Galicję Wschodnią od końca 1906 r. Referent
komisji programowo-organizacyjnej sdn (1904–1905), członek Komitetu
Głównego (od 8–9 xii 1905 r.) i Komitetu Wykonawczego sdn. Publikował
w „Słowie Polskim”. Zasiadał w Radzie Narodowej (od iii 1907 r.). Pośrednik w kontaktach endeckiego kierownictwa z opozycyjną grupą „Rzeczpospolitej”. Podczas wojny współorganizator tajnych wydawnictw ln, uczestnik
międzydzielnicowych zjazdów w Krakowie (i–iii 1916), na trzecim zjeździe
wystąpił z programem zjednoczenia i niepodległości ziem polskich. Na łamach
„Kuriera Lwowskiego” w iv 1916 r. opublikował cykl artykułów poświęconych
tsl, wydanych w postaci broszury Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Szkoły
Ludowej 3 maja 1891–3 maja 1916 (Lwów 1916). Należał do założycieli Związku
Międzypartyjnego (vi/vii 1917). Organizator protestów przeciw zawarciu traktatu brzeskiego (ii 1918). Desygnowany do Tymczasowego Komitetu Rządzą-
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cego w xii 1918 r., zastępca naczelnika Wydziału Skarbu Komisji Rządzącej od
28 i 1919 r. Reprezentant Małopolski na ogólnopolskim zjeździe Rady Naczelnej sdn w Warszawie 19 vi 1919 r. Wybrany do Związku Głównego Organizacji Narodowych Wschodniej Małopolski. Członek Zarządu Dzielnicowego (od 30 v 1920 r.) i Rady Naczelnej zln (od 27 x 1919 r.), owp, Komitetu
Organizacyjnego (ix 1928) i Zarządu Dzielnicowego sn. Zmarł we Lwowie.
Stanisław Jan Rowiński (7 viii 1872–14 xii 1952), adwokat, działacz sokoli. Urodził się w Stanisławowie, ukończył gimnazjum Św. Jacka w Krakowie
(1889), studiował na uj, dr praw 29 ix 1894 r. Od 1899 r. nauczyciel gimnastyki
w seminarium nauczycielskim męskim. W latach 1902–1952 adwokat w Krakowie (czynny do 1947 r.). Zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Oszczędnościowego i Zarządzie Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego, radny miejski
Krakowa. Od 1889 r. działał w „Sokole”: członek Wydziału w latach 1899–1901,
dyrektor 1903-1906, drugi prezes 1906–1913, wybrany do Wydziału Związkowego „Sokoła”, współzałożyciel „Przeglądu Gimnastycznego” (1897), redaktor
„Przeglądu Sokolego” i „Przewodnika Gimnastycznego”. W vii 1910 r. współorganizator zlotu grunwaldzkiego (w jego mieszkaniu odbyło się zebranie
kierownictwa ln), inicjator Stałych Drużyn Sokolich (1912), reprezentował
wz „Sokół” w porozumiewawczych naradach polskich organizacji militarnych
w 1913–1914, następnie prezes Dzielnicy Krakowskiej „Sokoła” (od 1921 r.);
członek Rady Nadzorczej tsl 1911–1912. Komisarz Ligi Narodowej w Krakowie w latach 1905–1914, członek Rady Głównej ln (1913). Zmobilizowany do
armii austro-węgierskiej jako kpt. artylerii, w końcu x 1918 r. uczestniczył
w przejęciu władzy w Krakowie, zastępca naczelnika Wydziału Wojskowego
Polskiej Komisji Likwidacyjnej (xi 1918–i 1919). Członek krakowskiego Komitetu Obrony Państwa (1920), sekretarz Rady Głównej Towarzystwa Zagród
dla Inwalidów Polskich im. T. Kościuszki, prezes Wydziału sdn w Krakowie
w 1919 r., członek Rady Naczelnej zln (od x 1919 r.), Zarządu Głównego „Straży
Narodowej” (1926) i sn. Wiceprezes Związku Adwokatów Polskich i prezes
jego krakowskiego oddziału. Prezes Międzynarodowego Związku Adwokatów (1937). Autor publikacji poświęconych „Sokołowi”. Zmarł w Krakowie.
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Marian Seyda (7 vii 1879–17 v 1967), prawnik, polityk, publicysta, historyk, działacz narodowy. Urodził się w Poznaniu, podczas nauki gimnazjalnej
należał do „Czerwonej Róży” i „Zetu”, studiował prawo w Berlinie i Wrocławiu
(dr praw) oraz historię sztuki w Berlinie i Monachium. Redaktor „Dziennika
Berlińskiego”. Od 1900 r. należał do Ligi Narodowej (komisarz na zabór pruski, od 1907 r. członek Komitetu Centralnego i Rady Głównej ln). Działacz
kierownictwa „Straży”, od 1906 r. redaktor naczelny „Kuriera Poznańskiego”,
członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W 1915 r. w imieniu wielkopolskiej endecji wyjechał do Szwajcarii, gdzie został współzałożycielem, członkiem zarządu, kierownikiem wydawnictw, a od 1916 r. dyrektorem Centralnej
Agencji Polskiej w Lozannie; redaktor „Przeglądu Polskiego” (1916–1917).
Za działalność polityczną skazany zaocznie przez sąd pruski na więzienie,
konfiskatę mienia i utratę obywatelstwa. Od 15 viii 1917 r. członek Komitetu
Narodowego Polskiego, kierował jego Wydziałem Prasowym. W 1919 r. ekspert do spraw politycznych przy Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową
w Paryżu, członek Komisji Zaboru Pruskiego i Stałej Narady; poseł na Sejm
Ustawodawczy (1919–1922) i na Sejm i kadencji (1922–1927), minister spraw
zagranicznych v–x 1923 r., następnie krótko wiceminister tego resortu. Od
ix 1926 r. ponownie redaktor „Kuriera Poznańskiego”, w latach 1928–1935
senator rp. Członek Rady Naczelnej zln (1919–1928), zasiadał w kierowniczych gremiach Stronnictwa Narodowego (1928–1935), ale w 1936 r. wycofał
się z udziału we władzach sn, związany z Frontem Morges. Podczas ii wojny
światowej członek Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju, w 1940 r. minister
sprawiedliwości, następnie kierował Ministerstwem Spraw Kongresowych
(do 1944 r.). Autor prac politycznych i historycznych. Po wojnie pozostał na
emigracji, zmarł w Buenos Aires.
Gustaw Simon (25 xi 1878–1941), ekonomista, specjalista w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych. Urodził się w Warszawie, studiował chemię na
Politechnice w Charlottenburgu, socjologię i ekonomię w Berlinie i Paryżu.
Działacz „Zetu”, redaktor „Dziennika Berlińskiego”, w 1900 r. przyjęty do
Ligi Narodowej, za działalność narodową usunięty z Prus. Powrócił do Kró-
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lestwa, kontynuując działalność w strukturach endecji, ale w 1911 r. wystąpił
z Ligi Narodowej. Od 1905 r. działacz Narodowego Związku Robotniczego
i związków zawodowych, w latach 1912–1914 związany z lewicą niepodległościową, organizował tajne towarzystwo dla młodzieży wiejskiej „Junak”.
W 1914 r. współzałożyciel Polskiego Zjednoczenia Narodowego, a w iii 1915 r.
Ligi Państwowości Polskiej. Służył w Legionach Polskich, działacz nkn. Przewodniczący Wydziału do Spraw Przemysłowych i Ochrony Pracy Magistratu
m. st. Warszawy (1916). W 1921 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy
i Opieki Społecznej, od i do vi 1924 r. kierował tym resortem w rządzie Władysława Grabskiego. W 1926 r. przewodniczący Komisji Opiniodawczej Pracy
przy prezesie Rady Ministrów, prezes zus i Związku Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. Prof. Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Autor prac
o tematyce społecznej. Zmarł w Warszawie.
Stanisław Zieliński (7 v 1875–19 i 1954), adwokat, publicysta, działacz
narodowy na Kresach. Urodził się w Wilnie, studiował prawo na Uniwersytecie Kijowskim, od 1895 r. należał do Korporacji Studenckiej (radny jej
koła narodowego), od 1900 r. członek braterskiej grupy „Zetu”, współzałożyciel i w 1901 r. prezes organizacji „Polonia”. Za działalność patriotyczną
więziony przez pół roku i relegowany z Uniwersytetu Kijowskiego. Od 1899 r.
należał do Ligi Narodowej (od 1913 r. w Radzie Głównej), działacz „Sokoła”
(doradca prawny, następnie prezes gniazda kijowskiego), w latach 1906–1918
zasiadał w redakcji „Dziennika Kijowskiego”. Podczas i wojny światowej
należał do Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i od 1917 r. do Polskiego
Komitetu Wykonawczego na Rusi. W 1918 r. uczestniczył w organizowaniu
wp w Odessie, następnie jako pracownik Wydziału Wschodniego Komitetu Narodowego Polskiego uczestniczył w misjach rządowych i charytatywnych na Ukrainie i w Moskwie. W latach 1922–1924 pracował w msw. Konsul
generalny rp w Berlinie (1924–1930), poseł na Sejm w Klubie Narodowym
(1930–1935), członek władz naczelnych zln i sn. Powrócił do pracy w adwokaturze, obrońca w procesach politycznych. Prezes Związku b. Członków
Polonii Kijowskiej, działacz Towarzystwa Opieki nad Kresami. Publikował
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na łamach pism narodowych („Przeglądu Wszechpolskiego”, „Słowa Pomorskiego” i „Słowa Polskiego”). Podczas ii wojny światowej zasiadał w Komitecie Głównym Ziem Wschodnich i Komisji Wschodniej przy Delegaturze
Rządu na Kraj (1943). Współpracownik Polskiego słownika biograficznego.
Zmarł w Warszawie.
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Bykowski Ludwik Ferdynand
36, 160, 196–197, 212
Bzura Stanisław 134
Bzurowa Bronisława 134

44, 70, 264–265, 268,
271, 276, 289, 294
Chrzanowski Mieczysław
119, 130
Chrzanowski Stefan 291
Chrzanowski Zygmunt 147
Cieński Tadeusz Celestyn 181,
184, 191, 223–224, 234
Ciszkiewiczowa Teresa

C

104, 116, 118, 127, 310

Ceysingerówna Helena
104, 118, 127
Chaciński Józef 142

Ciświcki Tadeusz 137
Cleinow Georg 81
Czarkowski Ludwik 24
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Czarliński Leon 277, 278

Dłużewski Karol 73

Czarnecki Edward 329

Dmowski Roman 8–10, 16, 19,

Czarnik Kazimierz 217

21–23, 29, 31–33, 36, 38, 41,

Czarnowski Stefan 127

43, 48, 53–71, 75–81, 85–90,

Czartoryski Witold 197, 220

92–93, 95, 97–107, 117–118,

Czekalski Józef 115

120–126, 136, 140–143, 170,

Czekanowski Jan 162, 196

173–174, 176–177, 178, 181–182,

Czerkas Marian 207

185–187, 189, 191–193, 197–199,

Czerniewski Ludomił

203, 206, 227–229, 232, 236,

Artemiusz 142, 150

239–240, 242–243, 247,

Czetwertyński Seweryn 131, 240

249–250, 279–283, 286–287,

Czetwertyński Włodzimierz

296, 305, 312–313, 353,

Światopełk 139

354–355, 358
Dobiecki Eustachy 152

D

Dobrzański Tadeusz 139

d‘Aosta Emanuel Filiberto 152

Dobrzyński Wacław 331

Darwin Charles Robert 109

Domagalska Karolina

Daszyński Feliks 111
Daszyński Ignacy 52, 77, 206, 226
Dąbrowski Ignacy 21, 52
Dąbrowski Stefan Zygmunt
24, 36, 103, 160, 175, 196–197,

ze Smoleńców 174
Domagalski Ignacy 174
Dombek Paweł 278
Domosławski Bogdan 329
Dowbór-Muśnicki Józef

200–202, 207, 208, 211,

155, 244–245, 334–335

212–213, 216, 220, 223

Downarowicz Stanisław 145

Dąbrowski Władysław 202

Drobniewska Maria 127

Dembiński Bolesław 52, 54

Dubanowicz Edward Ignacy

Dębski Władysław

24, 36, 103, 160, 175, 178–179,

Aleksander 201

196, 202, 234, 312

Diamand Herman 206

Dulęba Władysław 231

Długopolski Edmund 248

Dunajski Piotr 278

Długosz Władysław 198

Dunin-Goździkowski Wacław

Dłuski Alojzy 50
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24, 301, 306, 315–316

Dunin-Markiewicz
Kazimierz 332
Dunin-Wąsowicz Hipolit 189

Fraget Alfons 138
Fraget Józef 138
Franciszek Ferdynand

Dwernicki Tadeusz 173
Dworzyński, robotnik

Habsburg 102
Fryc, nauczyciel synów

w Zakładach Naprawczych
taboru Kolejowego

Antoniego Marylskiego 138
Fryderyk Maria Albrecht Karol,

w Żbikowie 133
Dymek Walenty 290

arcyksiążę cieszyński 213
Fukushima Yasumasa 89

Dzieduszycki Wojciech
230–231, 334
Dziembowski Zygmunt Pomian
274, 277–278, 284

G
Gałęzowski Józef 296
Gantkowski Paweł 289

Dzierzbicki Stanisław 198

Gasztowt Wacław 296

Dzierżanowska Maria 118

Gąsiorowski Franciszek 307

Dzierżanowski Konstanty 24

Geppert Ignacy

Dzierżonowski Władysław 301
Dziewulski Stefan 36, 126, 186,
260, 262, 294, 310

(ps. F. Kujawiński) 282
German Ludomił 179
Giebułtowski z Przemyśla 92
Gierszyński Henryk 17, 49

E

Gilewicz Zygmunt 327, 329

Eberhardt Julian 21

Głażewski Adam 223

Enoch Juliusz Kazimierz 45

Głąbiński Stanisław 24, 76, 79, 96,

Ernst Marcin 174

161, 168, 170, 171, 173, 176, 180,

Estreicher Stanisław 249

184–185, 191, 194, 196–198,
201, 202, 204–206, 208, 210,

F

213, 218, 230–232, 234,

Falenskij Litwinow 96

237–238, 249

Feldman Wilhelm 77, 172

Głowacki Marian 291

Fijałkowski Piotr 236

Gnus Jan Eugeniusz 329

Filipowicz Tytus 87–88

Godlewski Feliks 8, 23–24, 72

Foltańska Maria 331

Goldberg 57–58
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Gołębiowski Stanisław 140

Grzęda Stanisław 288

Gomulicki Wiktor 331

Gubrynowicz Marian Ludwik
196, 202

Gorący Jarosław 12
Gorczakow Aleksander

Guczkow Aleksander
Iwanowicz 244

Michajłowicz 45
Gościcki Jerzy 92, 136, 241, 326

Guzowski Józef 137

Górczyński Witold 155, 236
Górski Antoni 249

H

Grabowski Czesław 24

Hajdukiewicz Józef Marian 251

Grabowski Julian 53

Hajdukowski Leon 52

Grabowski Tadeusz Ludwik

Halban zob. Nowaczyński Adolf

165, 248
Grabski Leon 277
Grabski Stanisław 10, 24, 102–103,
106, 121, 123–125, 157, 159, 174,
178, 193, 194–196, 225–226,

Haller Józef (ps. Mazowiecki)
156, 208, 212, 237, 245, 334
Hapon Gieorgij 305
Harusewicz Jan 21, 121,
185–186, 242–243

228–231, 233–240, 242–245,

Herse Ernest Sebastian 332

249–251, 281, 287, 326,

Hertel Maksymilian 17, 49

332, 355

Hirszberg Aleksander 17, 50

Grabski Władysław z Kurcewa,
senator 198–199, 286, 290
Grabski Władysław, premier
98, 119–120, 122, 130,
141, 241, 361

Hirszberg Franciszek 20
Hirszfeld Bolesław 63, 68, 116
Hirszfeld Stefan 21
Hłasko Józef 16, 23–24, 47, 51,
66, 68, 79, 123–124, 159,

Graff Aleksander 329

170, 173–174, 183–184,

Gralewski Jan 119, 127, 198–199

225, 281–283

Grek Michał 173

Hoffman Julian 72

Grendyszyński Ludomir 81

Hoffman Mieczysław 144

Grocholski Włodzimierz 330, 331

Hołówko Tadeusz 231

Gruszecki Stanisław 175
Grużewski Tadeusz (ps. Topór)
35, 77, 104, 117, 124
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Horodyski Władysław 250,
308, 315
Horwatt Stanisław 334

Hozakowski Władysław Jan 282

Januszkiewicz Nikołaj

Hudec Józef 189

Nikołajewicz 239

Hupka Jan 230

Jarecki Kazimierz Wiktor 162, 175

Hurko Osip 60

Jarecki Władysław 127

Hurkowa Salinas de Tournemir

Jarocki Stanisław 303–304

Maria Andriejewna 61
Huyn Karl Georg 209, 221–222

Jaroński Wiktor 38, 121, 126
Jarosz Ludwik 290
Jawnuta Bohdan zob.

I

Kożuchowski Józef Bronisław

Isenburg-Birstein Franz Josef 211

Jaworski Władysław Leopold

Iszkowski Stefan 190
Iwanicki Karol 340

148, 230, 249
Jaxa-Bykowski Ludwik zob.

Iwanowski zob. Balicki Zygmunt
Izwolski Aleksander 38

Bykowski Ludwik
Jeleński Jan 48
Jentys Stefan 201, 211

J

Jeszke Witold 82

Jabłonowski Aleksander 349

Jezierski Stanisław 241, 245,
324, 329, 331, 332, 335

Jabłonowski Władysław Leopold
(ps. St. Ostroga) 23, 66, 68,

Jeż Tomasz Teodor zob.

112, 123, 125, 148, 150, 152,
203, 330

Miłkowski Zygmunt Fortunat
Jodko-Narkiewicz Witold 226

Jakimiak Bolesław 53, 72

Jordan Henryk 248

Janikowski Kazimierz 313

Jóźków wachmistrz 210

Jankowski Czesław 316, 317

Jurjewicz Franciszek
303, 310, 317

Jankowski Jan Stanisław 153, 306
Jankowski Józef 153
Janowski Józef Kajetan 193

K

Janowski Włodzimierz 327

Kalicka Joanna 222

Janta-Połczyński Roman

Kalinowska Ida 341

Stanisław 278
Januszajtis-Żegota Marian
Józef 236

Kamieniecki Witold 147
Kamiński Józef 23–24,
65, 72, 106, 116

387

Kamiński, robotnik w Zakładach
Naprawczych taboru
Kolejowego w Żbikowie 133
Karaś Franciszek 266, 288

Kobylański Erazm (ps. Michał
Borowski) 19, 50, 61–62, 111
Kobylański Tadeusz Wiktor
150–151

Karczewski zob. Balicki

Kobyliński Franciszek [?] 53

Zygmunt Stefan

Kochanowski Ludwik 53, 110

Karliczek zob. Petrycki Józef

Kodama Gentaro 89

Karol I Habsburg 214

Kokowcew Władimir

Karpiński Stanisław 157
Kasprowicz Jan 16, 174, 196,
207, 213, 215–216

Nikołajewicz 140
Kolankowski Ludwik 199
Kolarz Antoni Piotr 164

Kastren Jonas 85

Komura Jutaro 88

Kasznica Stanisław Wincenty

Konic Henryk 122

36, 160, 175, 182–183,

Konkiewicz Roman 82

190, 196, 207, 238

Konopczyński Władysław

Kawecki Józef 133

Aleksander 165, 215, 251

Kaznowski Wacław 114

Kordzikowski Józef 117

Kędzierski Czesław 273, 279, 289

Korfanty Wojciech 24, 74, 186,

Kiedroń Józef 214

259, 262–264, 268–270, 278,

Kieniewicz Stefan 15

289, 294–295, 300

Kierski Kazimierz 148
Kierst Władysław 55

Kornecki Jan 241, 334,
340, 341, 346

Kiniorski Marian 73, 115, 125

Korytowski Witold 194, 238

Kleiner Julian 233

Koskowski Bolesław 92

Klemensiewicz Zygmunt

Koskowski Włodzimierz 200, 208

Gabriel 114
Klimaszewski Władysław [?]
53, 112

Kostkiewicz Zygmunt 64
Kostro Robert 12
Kostrzewski Jan 64

Klinger Zygmunt 223

Kośmiński Stanisław 159, 174

Kłobukowski Stanisław 69

Kowalczyk Jan Jakub

Knapowski Stanisław 265

74, 259, 262–264, 268–269,

Knollowa Gabriela 340–341

289, 295, 300

388

Koy Michał 349

Kucik Stanisław 263

Kozerski Tadeusz 21, 137

Kuczera Paweł Ludwik 213

Kozicki Stanisław 7–9, 22,

Kujawiński F. zob.

25, 40, 105, 132, 136, 142,

Geppert Ignacy

286–287, 302, 306–307

Kulczycki Ludwik 148

Kozicki Władysław 196

Kulerski Wiktor 274, 278

Kozłowska Urszula 12

Kulikowski Michał 324

Kozłowski, aptekarz 138

Kulikowski Wilhelm 24, 324,

Kozłowski Karol 131, 144

330, 331, 334, 335

Kozłowski Stanisław 127

Kułakowski Mariusz

Koźmiński Stanisław Zdzisław
160, 196, 197, 202, 207, 223
Kożuchowski Józef Bronisław
(ps. Bohdan Jawnuta) 212
Krajna Franciszek 272

zob. Zieliński Józef
Kuryłowicz Michał 218
Kurzawski Józef 277
Kurzyna Antoni 294
Kwiatkowski Romuald 210

Kramář Karel 100
Krasiński Adam 131

L

Krobicki Leon 233

Laplace Pierre Simon de 78

Krypska Anna 127

Laskownicki Bronisław 220

Krypski Wiktor 127

Laskowski Zygmunt 49

Krysiak Franciszek Salezy

Lednicki Aleksander 131,

232, 270
Krysiewicz Bolesław 24, 44,
70, 264, 271, 289
Krzesimowski Marian 127

241, 244, 333
Leitgeber Czesław Kazimierz 291
Leitgeber Roman Antoni
8, 272–273, 279, 285, 288

Krzywicki Ludwik 16, 48, 59, 78

Lelewel Bronisław 114

Krzyżanowski Adam 230, 249

Leo Juliusz 231

Kubala Wawrzyniec Ludwik 197

Leszczyński Jan 166, 172, 174

Kubalówna Jadwiga zob. Jadwiga

Leszczyński-Leński Julian 244

z Kubalów Próchnicka
Kucharzewski Jan 104,
124, 286, 354

Leśniewicz Konrad 340
Lewakowski Karol 167
Lewicki Stanisław 127

389

Lewicki Witold Franciszek
189, 331

Łempicki Michał 146, 148
Łukanowski Edmund 260,

Libicki Stanisław 119, 130, 248
Ligoń Adolf 24

262, 289
Łukaszewicz Władysław 10, 24,

Lipkowski Jan 340

297, 324, 327, 330, 333, 340,

Lisiecki Arkadiusz 288

343, 346, 349, 351, 356

Lisiewicz Aleksander 192, 194
Lloyd George David 203

M

Locher Karol 213

Machlejda Julian 131

Loewenstein Natan 195

Machnicki Janusz 330

Longchamps de Bérier

Maciejewicz Stanisław 310

Bogusław Karol 196

Maćkowiak Wiktor 289

Lubomirski Zdzisław 131,

Maj Kazimierz 279, 288

146, 152, 206

Majewski Stanisław 142

Ludwiczak Antoni 285, 288

Majewski zob. Waligórski Teofil

Luksemburg Róża 226

Makowiecki Zygmunt 24,

Lutomski Bolesław 127

35, 104, 124, 323

Lutosławski Józef 294

Makuszyński Kornel 331

Lutosławski Kazimierz 246,

Malewski Bronisław 142

294, 326

Malinowski Maksymilian

Lutosławski Marian 240–241

(właściwie: Maksymilian

Lutosławski Wincenty 258, 263

Miłguj) 227

Lwow Gieorgij Jewgieniewicz 229

Mannerheim Karl Gustaw 85
Marchlewski Bolesław Leonard

Ł

74, 273, 279, 288

Ładoś Aleksander 236, 238

Marchlewski Julian 226

Łanskoj Wasilij 106

Marczewski Witold 325

Łapiński Wacław 8, 24, 53,

Martynow Dymitr

72, 136, 154, 189

Nikołajewicz 134

Łaszewski Stefan 278

Marylski Antoni Józef 138

Łazarowicz Kazimierz

Marylski Edward 138

24, 72, 116, 136

390

Marylski Jan Paweł 138

Marylski Wojciech Marian 138
Marylski-Łuszczewski Antoni
Eustachy 10, 41, 105, 129, 132,
138, 142, 143, 150, 156, 357
Maternicki Wincenty 24,
323, 335, 345

Mikołaj ii Romanow, car
94, 165, 243
Mikołaj Mikołajewicz
Romanow, wielki książę 318
Mikołajski Szczepan 173
Mikuliński Andrzej 315

Matuszewski Ignacy Hugo 244

Mikuliński Kazimierz 139

Maurras Charles Marie 144

Mikulski Antoni Jan 164

Mazowiecki zob. Haller Józef

Milski Bernard Zygmunt

Mączewski Przemysław 144
Mączyński Czesław Jan 161, 212
Medycki Zygmunt Józef 217
Mendelson Stanisław 78, 107

267, 271, 280
Miłkowska Zofia
z Wróblewskich 166
Miłkowski Zygmunt Fortunat

Meissner Czesław 279, 290

(ps. Tomasz Teodor Jeż)

Meyer Franciszek Ksawery 136

17–19, 23, 49, 67, 70, 71,

Męczkowska Teodora 116

111–112, 166–167, 171,

Męczkowski Wacław 22,
66, 116, 198
Michaelis Eugeniusz
Henning 244
Michalski Ludwik 17, 49
Michałowski Tomasz 330,
334, 340
Michejda Władysław 162, 174

225, 296
Minkiewicz Henryk 154
Mioduszewski Jan 327, 340
Młynarski Feliks 236, 250,
308, 315
Morawski Franciszek 276–277
Moskalewski Stanisław 137,
326, 340

Mickiewicz Adam 50, 166

Mostowicz Zygmunt 331

Mieczkowski Władysław

Moszczeńska-Rzepecka

257, 266, 270, 272, 277,
283, 289, 349
Mielżyński Maciej
269, 274, 276, 279

Izabela 93
Moszyński Edmund Emilian
24, 159, 173–174
Moszyński Tadeusz 174

Mierzejewski Karol 139

Murata Atsushi 89

Mikołaj i Romanow, car 106

Mutius Gerhardt von 151
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N

Olszewski Stefan 151

Nałkowski Wacław 16

Olszowski Kazimierz 152

Napieralski Adam 264, 274,

Opieński Jan Onufry 161

278–279, 284

Oplustill Zdzisław 335

Natanson Kazimierz Eryk 146

Orleańska Helena 152

Natanson Stefan 76, 164, 186,

Orobkiewicz Władysław 223

260, 285, 294–295, 311
Nawroczyński Eugeniusz 135

Orzechowski Józef 142
Ostroga St. zob. Jabłonowski

Neumann Antoni 55
Niedziałkowski Zygmunt 136

Władysław Leopold
Oyama Iwao 89

Niegolewski Felicjan 24, 115,
264, 276, 290

P

Niemojewski Andrzej 93, 150

Paczkowski Romuald 290

Niesiołowski Kazimierz 290

Paderewski Ignacy Jan 243, 283

Niklewicz Mieczysław 135

Paderewski Zbigniew 21, 53,

Nocznicki Tomasz 132
Nowaczyński Adolf
(ps. Halban) 152
Nowakowski Marceli 142

105, 123–124, 136, 143,
183, 203, 281
Panek Piotr Marcin 24,
73, 159, 174, 192

Nowicki Stanisław 248, 276

Paprocki Konstanty 127

Nowodworski Franciszek

Parczewski Alfons

121, 143, 349

Józef 121, 186
Pasławski Stefan 233

O

Paszkowski Edward 331

Ochenkowski Władysław 172

Patek Stanisław 146

Odrzywolski Kazimierz 169

Pawelski Jan 80

Offenberg Jan 53, 112

Pawlikowski Jan Gwalbert 24, 75,

Ojciec Józefat zob.

123–124, 159, 174, 176, 186, 191,

Andrzejowski Józefat

211, 234, 236–238, 240, 281

Ojciec Prokop zob. Zawadzki

Pawlikowski Józef 329, 340–341

Aleksander
Olszewski Augustyn 248
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Pawlikowski Michał Gwalbert
211, 332, 340

Pawlikowski Tadeusz
Ludwik 195
Pepłowski Edward Adolf 24, 301,
303, 304, 306, 311, 316
Pereświet-Sołtan Jordan 334
Perzanowski Alojzy 302–303
Perzyński Włodzimierz 331
Petrycki Józef (ps. Karliczek) 212

Poniatowski Kazimierz Józef 305
Poniatowski Szczęsny Leon
330, 340
Ponikowski Antoni 36, 127, 163,
175, 182, 188
Popławska Felicja z Potockich
162, 174
Popławski Jan Ludwik 16, 19,

Pfeffer Rudolf 222

21–23, 29, 33–34, 47–48, 51, 65,

Piasecki Bogdan 115

67, 69–71, 73, 76–77, 79, 97, 106,

Pieracki Jan Franciszek 160,

112, 116–118, 162, 168, 170–171,

175, 196, 211
Pietrowskij, delegat studentów
moskiewskich 54

173–174, 176–178, 188–189,
225, 227
Popławski Seweryn 105

Pietruszka Marcin 323, 345

Poszwiński Adam 289

Piltz Erazm 80–81, 170, 199,

Pośpiech Paweł 262, 279, 288

204, 285–286
Piłsudski Józef 84, 87–88, 139,
146–147, 149, 154, 176, 212,
227–228, 236, 238, 283
Piniński Leon 231, 234
Piotrowski Mieczysław 326, 341

Potocki Andrzej 197, 230–232
Potocki Antoni 115
Potocki Józef Karol (ps. Marian
Bohusz) 16, 47, 112, 116
Potulicka Jadwiga Maria
z Wołowskich 139

Plewiński Stefan 127

Potulicki Antoni Gabriel 139

Pluciński Leon 291

Powidzki Tadeusz Michał

Pluciński Zygmunt 291
Plutyński Antoni (ps. A. Sęp)
163, 170, 175, 177, 217
Pobóg-Malinowski
Władysław 8, 29
Podlewski Celestyn 235, 240
Poincaré Raymond 202
Połchowski I., adwokat 348

266, 273, 291
Poznański Stanisław 52, 327,
Promyk Kazimierz zob.
Prószyński Konrad
Protopopow Aleksander
Dmitriewicz 242
Jadwiga Próchnicka
z Kubalów 175
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Próchnicki Zdzisław Konrad

Rawita-Gawroński Franciszek 171

10, 24, 125, 157, 159, 161, 184,

Rayski Albin 196–197, 213, 223

215, 224, 235, 358

Redl Alfred 192

Prószyński Konrad
(ps. Kazimierz Promyk) 229

Reinländer Józef 191, 220
Reszka Piotr 24

Prószyński Kazimierz 303

Rettinger Edward 326

Prószyński Marceli Wilhelm

Rewakowicz Henryk 167

196, 216
Prus Bolesław (właściwie:
Aleksander Głowacki) 187
Przysiecki Ludwik 172

Reymont Władysław 16
Riemer Jan 288
Rodiczew Fiodor
Izmajłowicz 125

Psarski Józef Piotr 135

Rodowiczowa Stanisława 341

Ptaś Józef 175, 185

Rodowiczowa Zofia 341

Puffke Kazimierz Bruno 280

Rogala Czesław Franciszek

R

Rogoyski Kazimierz 214

Rabski Władysław 44, 70, 240

Rolle Michał 331

Raczkiewicz Władysław 244

Romanowicz Tadeusz 50,

263, 288

Raczkowski Feliks 246
Raczkowski Karol 8, 23–24,
71–72, 114, 136

66, 79, 169
Romer Eugeniusz 24
Ronikier Adam 150, 198

Raczkowski Władysław 331

Rose Karol 82

Raczkowski Zygmunt 326,

Rosiński Wacław 135

332, 335
Radimský Vladimír 138
Radwański Stefan 262
Radziwiłł Ferdynand Fryderyk,
książę 277

Rosset de Aleksander Henryk
134, 203
Rostworowski Wojciech Hilary
105, 149–150, 198
Rowiński Stanisław Jan 10–11,

Radziwiłłowicz Rafał 146

24, 126, 157, 165, 184, 186,

Rasputin Grigorij

247, 251–253, 308, 359

Jefimowicz 242
Ratajski Cyryl 289
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Rowiński Stefan
24, 74, 259, 266, 289

Rozwadowski Jan Emanuel
75–76, 102, 159, 174, 183,
185, 190, 235, 285–287
Rubach Bolesław 296
Rudowski Leon 260, 294

Schulz (Szulc) Alfons
Wacław 290
Seyda Marian 8, 10, 24, 72, 74, 76,
105, 123–124, 150, 255, 257,
272, 287, 288, 294–295, 360

Rudzki Konstanty 306

Seyda Władysław 276, 286

Ruśkiewicz Tomasz 63, 68, 114

Seyda Zygmunt 266, 288

Rutkowski Leon 19, 72, 135

Sęp B. zob. Bator Bolesław

Rutkowski Stanisław 329, 340
Rutowski Tadeusz Klemens
169, 189, 206
Rybarski Roman Franciszek 164
Rydlewski Celestyn 24, 74,

Stanisław
Sęp A. zob. Plutyński Antoni
Siemieńska-Zawadzka Leona 127
Siemieński Józef Jan 127, 147,
182, 188

259, 262, 264–266, 270,

Siemieński Leon 127

279, 288, 294

Siemiradzki Tomasz 20

Rydz-Śmigły Edward 212

Sienkiewicz Henryk 112, 121, 130

Rymar Stanisław 164, 248, 251

Sieroszewski Wacław 125

Rząd Antoni 203, 219

Sikora Wincenty 164

Rzepecka Helena

Sikorski Władysław 189, 220

24, 257, 264, 270, 290, 294

Simon Gustaw 10–11, 104, 126,
143, 182, 188, 255, 260, 262,

S

283, 293, 360

Sadzewicz Antoni 162, 174

Siwczyński Henryk 301

Šámal Přemysl 213

Siwik Stanisław 301

Sapieha Adam 47

Skalski Teofil 346

Sapieha Władysław Leon 223

Skałkowski Adam Mieczysław

Sas-Jaworski Julian 278

24, 36, 103, 162, 166–167,

Sawicki Mirosław 24, 325, 330,
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