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 Po klęsce Powstania Styczniowego wśród emigracji polskiej znaczącą rolę  

ponownie zaczął odgrywać Ludwik Mierosławski. Mając liczne związki jeszcze z 

czasów wczesnej emigracji polistopadowej  rozpoczął on starania o odbudowę 

Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W dniu 11 lipca 1865 roku ogłoszony 

został program odnowionego TDP. Towarzystwo miało mieć charakter przede 

wszystkim związku wojskowego. W części dotyczącej przyszłości granic polskich 

program zakładał powołanie związku zjednoczonych Słowian pod przywództwem 

Polski. Granice odnowionego państwa miały odpowiadać stanowi sprzed 

rozbiorów a Ukraińcy, Białorusini i Litwini byli traktowani jako „szczepy polskie 

wśród których występują jedynie różnice kulturowe, wyznaniowe i językowe.”1 W 

lipcu 1866 roku różne środowiska emigracyjne przystąpiły do budowy 

Zjednoczenia Emigracji Polskiej. Ze względu na pogłębiające się różnice 

programowe proces jednoczenia przebiegał jednak bardzo opornie.2 Wśród 

zadań organizacyjnych Komitet Reprezentacyjny Zjednoczenia Emigracji Polskiej 

znalazły się oczywiście i treści dotyczące odbudowy polskiej państwowości. 

Odrodzona Polska miała zgodnie z przyjętymi wytycznymi obejmować granice z 

roku 1772 do czego podstawą miała być tradycja Unii Lubelskiej.3 W dniu 29 

listopada 1866 roku wydana została Odezwa Programowa Zjednoczenia, która 

stanowiła wyraz radykalizacji nastrojów, co stało się powodem kolejnego rozłamu 

i wyjścia ze  Zjednoczenia kolejnych działaczy umiarkowanych.4 27 stycznia 1867 

                                                           
1 Historia Polski T II s.138, Manifest „Do wychodzctwa Polskiego (wyd. Kom. Org. TDP) 
1.listopad 1865 
2 W komisji Tymczasowej Zjednoczenia Emigracji Polskiej znaleźli się zarówno 
przedstawiciele radykałów rewolucyjnych jak Jarosław Dąbrowski czy Walery Wróblewski 
jak również przedstawiciele umiarkowanego nurtu reform – gen. Hauke- Bossak, Wiktor 
Heltman Stanisław Jarmund, a także zwolennicy nurtu zachowawczego – generałowie 
Józef Wysocki i Ludwik Mierosławski. Od samego początku organizacji Zjednoczenia 
towarzyszyły kontrowersje i rozłamy. Jedyną trwalszą podstawą organizacji Zjednoczenia 
stał się dziennik „Niepodległość”.  
3 Historia Polski T III s.145 
4 Odezwa  odpowiadała programowo najbardziej radykalnej grupie emigracji 
(J.Dąbrowski, S.Jarmund, W.Wróblewski, ks. A.Zuliński) natomiast Aleksander 
Biernawski odrzucając zbytni radykalizm w styczniu 1867 roku odszedł z Komitetu Zob. 
Historia Polski T.III s.146 



roku Komitet Reprezentacyjny przekazał redakcję „Niepodległości” Zygmuntowi 

Miłkowskiemu- organizatorowi planowanej wyprawy na Podole z roku 1863. Nowy 

redaktor naczelny zmienił charakter programowy pisma nadając mu bardziej 

umiarkowane treści. Uznawał on iż na ówczesnym etapie działania najbardziej 

konstruktywny charakter ma praca organiczna. Idea demokracji społecznej w 

myśli Miłkowskiego podporządkowana została idei państwowej. W sprawie granic  

zdecydowanie podtrzymywał ideę odbudowy Rzeczpospolitej w granicach 

przedrozbiorowych jako związku trzech narodów. Pełna suwerenność miała 

dotyczyć Polski. Ruś i Litwa miały stanowić jedynie terytoria autonomiczne.5 

Proponowany program znalazł poparcie ze strony kół tzw. „Starej emigracji” 

natomiast radykałowie z Jarosławem Dąbrowskim na czele zajmowali zupełnie 

odmienne stanowisko wychodząc z założenia iż wszystkie narody mają całkowita 

możliwość decydowania o swoim losie.6 Spory i kontrowersje programowe 

doprowadziły do ostatecznego rozłamu w styczniu 1868 roku gdy środowisko 

umiarkowane założyło własną organizację „Ogół” i zaczęło wydawać czasopismo 

„Polska”. Umownie za kres istnienia Zjednoczenia Emigracji  można przyjąć 

styczeń 1870 roku gdy zawieszono wydawnictwo „Niepodległości”.7 

   Niezależnie  od sporów typowo politycznych kwestia przyszłej polskiej 

państwowości, jej granic i ideologii występowała również w opracowaniach 

publicystów nie związanych z tradycyjną emigracją popowstaniową.  W roku 1865 

wydana została w Lipsku broszura „Nasza polityka wobec Rosji jaką być 

powinna”. Broszura ukazała się anonimowo jednakże wiąże się jej treść z  

Kazimierzem Krzywickim – dyrektorem Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego 

za rządów Wielopolskiego.8 Autor Broszury po raz pierwszy odchodzi od 

mistycznego posłannictwa Polski i Polaków jako mesjasza narodów na rzecz idei  

czynnego realizowania tych zadań które są wymogiem chwili i w takim wymiarze 

w jakim jest to aktualnie możliwe. Poddawanie się męczeństwu jest przejawem 

słabości aktywność i działanie to dążenie do realizacji pozytywnej konstrukcji.9 Z 

tego też powodu mając na względzie naszą przyszłość należy kierować się 

                                                           
5 Historia Polski T.III s.147Jerzy Bąbala, Zygmunt Miłkowski a Słowiańszczyzna, w: Ruch 
Słowiański r.2 1937 nr 7 s.125-128 
6Historia Polski tamże s.147-48 
7 Tamże s.150. 
8 Zob. W Feldman, Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym T.II,Kraków 
1919 s.206 
9 (Kazimierz Krzywicki ?)Nasza Polityka wobec Rosji jaka być powinna, Lipsk 1865 s.6-7. 



realizmem. Historia daje prawa ale również te prawa zabiera, nie można więc żyć 

tylko historią.10 Losy  Polski związane są z tradycją ale i realizmem geopolityki. W 

stosunku do narodów z nami sąsiadujących należy przyjąć postawę 

umiarkowaną. Przyjąć przemiany jakie w nich następują. To co dokonywane jest 

na siłę powinno być potępiane i oprotestowane, lecz naturalnych procesów 

zatrzymywać nie sposób.11 

   Powyższe rozważania nie pozostały bez wpływu na późniejsze kształtowanie 

się nurtu narodowego. Sposób myślenia i argumentacji sprowadzający się do 

odrzucenia nierealnego mistycyzmu na rzecz podyktowanego geopolityką  

realizmu wyrażony po raz pierwszy w  omawianej broszurze stał się treścią 

politycznego myślenia jaki rozwijał nieco później Roman Dmowski12 Znajdujemy u 

Krzywickiego także wyraźne odniesienie do kwestii przyszłości Polski we 

wspólnocie słowiańskiej. Uważał on iż zjednoczenie się z Rosja daje Polsce 

szansę powrotu do tradycyjnych związków ze słowiańszczyzną a tym samym 

szansę na kontynuowanie wielkiej cywilizacyjnej misji Polaków.13 Należy przy tym 

zauważyć iż autor kwestię ugody z Rosją traktuje nie w kategoriach poddaństwa 

lecz realizmu zaistniałej sytuacji i konieczności z niej wynikającej. 14 Wychodząc z 

powyższego założenia zakładał Krzywicki możliwość walki o polski interes 

narodowy tylko poprzez związek słowiański który jest dla interesu narodowego 

Polski polityczną koniecznością.15  O głębokich przemianach w podejściu do 

kwestii walki o wyzwolenie narodowe świadczy również postawa księdza Karola 

Mikoszewskiego. 16 U podstaw poglądów księdza Mikoszewskiego znalazł się 

tradycyjny spór o kwestie słowiańskie. Wychodził on z założenia iż Polska w 

konkretnej sytuacji dziejowej nie ma szans na odbudowę własnej państwowości i 

pełnej suwerenności. Ewentualne oparcie się o Niemcy czy Austrie to 

samobójstwo dla Polski gdyż tradycyjnie „krzyżacka” polityka pruska i 

                                                           
10 Tamże s.23. 
11 Tamże s.19 
12 Wojciech Karpiński, Polska a Rosja Z dziejów słowiańskiego sporu, wyd. UMCS, Lublin 
1999 s.114.Historia Polski  T.III cz. 1 s.455 
13 K.Krzywicki Polska i Rosja w 1872 roku, Drezno 1872 s.1y 
14 Tamże s.49-50 
15 Tamże s.74-76. 
16 Ksiądz Karol Mikoszewski był członkiem Rządu Narodowego w Powstaniu 
Styczniowym. Po jego upadku przebywał na emigracji w Szwajcarii, gdzie prowadził 
ożywioną działalność publicystyczną. Z pozycji antyrosyjskich przeszedł stopniowo  na 
stanowisko ugodowe. Historia Polski T.III cz.1 s.456 



„strupieszała”  Austria  zabierają Polsce i godność i nadzieję. W związkach z 

Rosją Polacy zachowują najwięcej ożywczych pierwiastków. Ponadto w 

porozumieniu z Rosja upatrywał on szansy dla stworzenia  federacji słowiańskiej  

w której po zmianie polityki Rosji i przywróceniu tradycyjnej formy gminowładztwa 

stworzone zostaną warunki do realizacji wspólnej idei słowiańskiej.17 W dziejach 

„słowiańskiego sporu” nie zabrakło również tendencji ugodowych wobec zaborcy 

austriackiego, Przy czym spór ten miał dotyczyć pierwszeństwa w słowiańskiej 

rodzinie. 18 

Niemniej ważnym przesłaniem pozostawała też tradycja katolicka wyraźnie 

widoczna także u „Stańczyków”. Obrona katolickiego charakteru narodu miała 

stanowić czynnik gwarantujący odrębność i trwałość narodową Polaków.19 

Środowisko „Stańczyków” w odróżnieniu od lojalistów z Królestwa Polskiego 

deklarowało lojalność wobec Monarchii Habsburskiej widząc w jej strukturze 

wzorzec integracji, gdzie poszczególne narody zachowując lojalność wobec 

centralnej władzy cesarskiej w Wiedniu otrzymują przywilej autonomii na ziemiach 

stanowiących historyczne dziedzictwo narodowe (w odniesieniu do Polski obszar 

taki tworzyło Królestwo Galicji)  

   Omówione dotychczas aspekty społeczno-polityczne wytyczające drogę narodu 

w walce o wyzwolenie i granice oraz perspektywy szerszej integracji stanowiły 

między innymi przesłanki dla kształtującego się nurtu ruchu narodowego. Bazą 

dla nowego ruchu politycznego pozostawała zarówno działalność emigracyjna jak 

i publicystyka krajowa.20 Działalność ruchu narodowego w strukturach 

                                                           
17 K.Mikoszewski Polska i Rosja w Słowiańszczyźnie, Genewa 1872 ,s.11-12 
18 Opierając się o zasadę lojalizmu konserwatyści galicyjscy zwani „Stańczykami” 
upatrywali w porozumieniu z Austrią szansę na realizację przynajmniej częściowych 
swobód. W programie tym nie zabrakło też i zagadnień słowiańskich Jeden z czołowych 
przywódców „Stańczyków” Józef Szujski uznawał wyższość Polski i jej słowiańskiej misji 
nad  słowiańskością Rosji. Niezależnie od kwestii filozoficznych w działaniach 
politycznych upatrywał on konieczność rozwiązań federacyjnych zwłaszcza między 
społecznością polską a Rusinami (J.Szujski Dzieła seria III  t.I Kraków 1885 s.220-222, 
287) 
19 Wyraźnie hasło istoty katolicyzmu w tradycji narodu polskiego wyrażał Stanisław 
Tarnowski. Upatrywał w obranie katolicyzmu najważniejszy czynnik oporu wobec prób 
podporządkowania sobie Polski przez Rosję (Zob.S.Tarnowski Kilka pewników 
politycznych w:  M.Król „Stańczycy”, Antologia myśli społecznej i politycznej 
konserwatystów krakowskich, IW. PAX, Warszawa 1985 s. 237-39, S.Tarnowski  
Obrachunek Przeglądu Polskiego po dziesięciu latach jego istnienia w: Studia Polityczne, 
t.1, Kraków 1895 s.116) 
20 Zaczątków ruchu narodowego na ziemiach polskich można doszukiwać się w 
publicystyce prowadzonej na łamach Warszawskiego GŁOSU ukazującego się od 



organizacyjnych bierze swój początek w założonym w kraju w końcu stycznia 

1887 roku Związku Młodzieży Polskiej ZET21 oraz w  utworzonej z inicjatywy 

Zygmunta Miłkowskiego w sierpniu tegoż roku w Hilfikon (Szwajcaria) Ligi 

Polskiej.22 Kształtowanie się nurtu narodowego wprowadzało nowe wątki do myśli 

integracyjnej, którą charakteryzowało szeroko rozwijające się poczucie 

odrębności narodów zwłaszcza w Środkowej Europie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
października 1886 roku (zob. R.Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939, 
Ossolineum, 1980 s.22-23 
21 R.Wapiński, Narodowa Demokracja op.cit. s.26, R.Wapiński, R.Dmowski, tamże s.13 
22 R.Wapiński, Narodowa Demokracja... s.25 
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