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10 grudnia 2018 roku, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie,
odbyła się dyskusja wokół albumu Jolanty Mysiakowskiej-Muszyńskiej i Wojciecha Jerzego
Muszyńskiego „Architekt wielkiej Polski. Roman Dmowski 1864–1939”.

Spotkanie rozpoczął dr Jarosław Szarek, podkreślając znaczenie Romana Dmowskiego w
odzyskaniu niepodległości. Z tą  opinią w pełni zgodził się dr Wojciech Jerzy Muszyński. –
Właściwie to z 100. rocznicy odzyskania naszej niepodległości
z mainstreamowego przekazu zapamiętamy głównie rolę Piłsudskiego, Legiony i tylko z
rzadka ktoś dodaje, że jednak byli też inni twórcy niepodległości, jak Roman Dmowski, jak
Ignacy Paderewski, wtedy interlokutorzy mówią, że owszem, ale szkoda, że nie poszli
razem z Piłsudskim. Właśnie dobrze, że Dmowski poszedł swoją drogą. Szkoda, że Piłsudski
nie poszedł z nim”. 

Dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska dodała, że we wszystkich działaniach dyplomatycznych
Dmowski kierował się zasadą, że polityka międzynarodowa musi być pozbawiona
jakichkolwiek sentymentów. Dr Mysiakowska-Muszyńska stwierdziła, że uzupełnieniem
warstwy ilustracyjnej albumu są liczne cytaty, które miały „przedstawić sposób myślenia
Dmowskiego na temat tego, czym jest polskość i jak wyobrażał sobie niepodległą Polskę”.

Prowadzący spotkanie prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, opisując rodzinę Romana
Dmowskiego, zwrócił uwagę na fakt, że była to rodzina mieszczańska – ceniła
sobie oszczędność, szukanie dodatkowych źródeł utrzymania. Ojciec Romana Dmowskiego
– Walenty – wynajął jeziorko w pobliżu domu, hodował ryby i próbował je sprzedawać, pod
koniec życia dorobił się niewielkiej kamienicy. Część z niej, w formie pieniędzy, przypadła
Romanowi, który przeznaczył ją na działalność polityczną. Nie dorobił się na polityce,
natomiast zainwestował w nią wszystko, co miał.  Dalsze korzenie Dmowskiego były
drobnoszlacheckie. – Oglądając dokument zatrzymania Dmowskiego w Cytadeli,
zauważyłem, że napisali tam, że był szlachcicem, co miało ogromne znaczenie, ponieważ
zakwalifikowany w taki sposób wiezień nie był poddawany karom cielesnym. Co ciekawe,
sam Dmowski nie uważał się za kogoś związanego z warstwą ziemiańską, a sięgając do
jego publicystyki, można między wierszami wyczytać, że młodych ziemian uważał za
„paniczyków” – mówił prof. Kawalec.
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Odpowiadając na pytanie publiczności, dlaczego Dmowski nie odegrał takiej roli w polityce
II Rzeczpospolitej jak Piłsudski, prof. Kawalec stwierdził, że w czasie kiedy w Polsce
kształtowała się władza, Dmowski w Paryżu walczył o granice. – W przypadku dwóch ludzi o
wybitnych zdolnościach przywódczych to, który z nich się pierwszy ustabilizuje, ma
decydujące znaczenie, a po zamachu majowym przestało być istotne, jak ludzie w Polsce
głosują – podkreśłił prof. Kawalec.

Z kolei dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska na pytanie, jak dotrzeć do młodego pokolenia
Polaków, które nie interesuje się w ogóle historią zauważyła, że na sali jest sporo młodych
ludzi. Dużo młodzieży uczestniczy w obchodach, marszach, chodzi w koszulkach
patriotycznych, są dumni z tego, że są Polakami. Rozumieją, na co w swych pismach
zwracał Dmowski, jakie są nasze dobre i jakie są nasze negatywne strony.

              

Album poświęcony życiu i działalności politycznej Romana Dmowskiego podzieliliśmy na
trzy części. Pierwsza „Niepodległościowy konspirator” obejmuje lata 1864–1905, druga
„Polityk i dyplomata” koncentruje się na okresie aktywności politycznej Romana
Dmowskiego w rosyjskiej Dumie Państwowej (od 1906) do 1919 r., czyli działalności
dyplomatycznej na rzecz sprawy polskiej na forum konferencji pokojowej w Wersalu.
Narracja ostatniej części „Myśliciel polityczny” rozpoczyna się w 1920 r. i przybliża dorobek
intelektualny Dmowskiego do 1939 r., czyli jego śmierci. Każdą z części otwiera tekst
monograficzny, którego uzupełnieniem są materiały ikonograficzne i obszerne cytaty
zaczerpnięte z pism Romana Dmowskiego oraz osób mu współczesnych – zarówno
admiratorów jego idei, jak i politycznych rywali. Album zawiera łącznie ponad 400 zdjęć,
rysunków, skanów dokumentów i karykatur z epoki, zaprezentowanych w układzie
chronologiczno-rzeczowym.
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