Roman Dmowski (1864–1939),
główny twórca ruchu
narodowodemokratycznego
(Narodowa Demokracja,
endecja), pisarz polityczny.
Przeciwnik ruchu rewolucyjnego, zwolennik tezy,
że dla Polski większym zagrożeniem są Niemcy niż Rosja.
Powołał Komitet Narodowy Polski, uznany za oficjalną
reprezentację dyplomatyczną Polaków.
Skutecznie zabiegał o utworzenie Armii Polskiej
we Francji (powstała w 1917 r.).
Był polskim delegatem na konferencję pokojową
w Paryżu, w czasie której aktywnie zabiegał o kształt
polskiej granicy zachodniej; był też sygnatariuszem
traktatu wersalskiego, kończącego obrady konferencji.
Dmowski uważał, że dla młodego państwa polskiego
będzie lepiej, jeśli jego granice nie zostaną zbyt
rozciągnięte w kierunku wschodnim, a wszystkie
mniejszości narodowe się zasymilują.
W czasie wojny polsko-sowieckiej wchodził w skład
Rady Obrony Państwa.

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron
Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy
nas jeden cel. Cel ten to Ojczyna, dla której
chcemy żyć i pracować.
R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (1903)

Roman Dmowski (1864–1939),
a chief contributor
to the national democratic
movement (the National
Democracy, ND), and political
writer.
He was an opponent of revolutionary methods
of establishing an independent Poland, in favour
of the thesis that Germany posed a greater threat
to Poland than Russia.
He created the Polish National Committee recognised as
the offiicial diplomatic representation of the Polish people.
He successfully sought to create the Polish Army
in France (it was formed in 1917).
He was a Polish delegate to the Paris Peace Conference,
and in June 1919 he signed the Treaty of Versailles.
He fought for a Polish western frontier, as in his opinion
Poland should not be stretched too far east, and all its
minorities should assimilate.
During the Polish-Soviet War he was a member
of the Council for Defence of the Nation.

We are different, we come from different parts
of Poland, we have different interests, but we
share one goal. This goal is our Fatherland
for which we want to live and work.
R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Thoughts of a Modern Pole] (1903)
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