
Polska myśl integracji europejskiej w okresie kształtowania się ruchu             

narodowego 

 

                            (od powołania Ligi Polskiej do roku 1905 ) 

 

      Kształtowanie się organizacji ruchu narodowego w kraju w naturalny sposób 

degradowało ośrodki emigracyjne. W końcu lat 80-tych coraz wyraźniej swe 

ambicje programowe zarysowywało środowisko związane z wydawanym w 

Warszawie czasopismem „Głos”. Powołanie redakcji czasopisma, które zbiegło 

się w czasie z inicjatywą utworzenia „Zetu” stwarzało możliwości do 

sformułowania charakterystycznych dla środowisk mieszczańskich  wątków 

programowych.1 W Królestwie Polskim przełom lat 80/90 charakteryzował się 

znaczącą aktywizacją środowisk proletariackich.2 Wobec narastających tendencji 

aktywizujących środowiska robotnicze  narodowcy nie mogli pozostawać bierni. 

Chcąc skonsolidować swe środowiska oraz w celu tworzenia alternatywy dla 

kształtującego się ruchu proletariackiego narodowcy podjęli 3 maja 1891 roku 

organizując masowe obchody 100 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.3 W 

roku 1888 w Paryżu utworzona została Gmina Narodowo-Socjalistyczna. Grupa 

ta choć niewielka liczebnie działała bardzo prężnie, prowadząc m.in. swą 

działalność wydawniczą (czasopismo „Pobudka”) W programie „Pobudki” znalazły 

się zarówno hasła narodowe jak i radykalnie rewolucyjne. Przy czym istota walki 

o wyzwolenie narodowo-państwowe była wyraźnie dominująca. 4 W programie 

                                                           
1 zob. R.Wapiński Narodowa Demokracja, op.cit s.27, tenże R.Dmowski, Iskry W-wa 
1979 s.13, Historia Polski T.III cz.1 s.611 
2 W roku 1882 w Warszawie utworzona została Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna 
Partia „Proletariat” w której programie oprócz haseł walki proletariackiej znalazły się 
tendencje anarchistyczne i  terrorystyczne (zob. Materiały i dokumenty z historii ruchu 
robotniczego Zeszyt I „Wielki Proletariat” KiW, Warszawa 1951 s. 98, Irena Koberdowa, 
Socjalno Rewolucyjna Partia Proletariat KiW Warszawa 1981 s.102) Po jej rozbiciu część 
pozostałych w kraju działaczy utworzyła II Proletariat, który będąc kontynuacją swego 
wzoru jeszcze bardziej zarysował programowo istotę indywidualnego terroru (szczególnie 
w pierwszej fazie swej działalności I.Koberdowa, tamże s.264-65, Hist. Polski T.III cz.1. 
s.572) W listopadzie 1892 roku w Paryżu z inicjatywy grupy socjalistów (w tym części 
byłych „Proletariatczyków”) powołana została Polska Partia Socjalistyczna. Jako 
naczelne hasło partia wysunęła walkę o odzyskanie niepodległości (łącząc je z 
programem walki o poprawę położenia proletariatu zob. Historia Polski T.II cz. 1. s.576-
577) Do  największej aktywizacji różnych środowisk robotniczych doszło w początkach 
maja 1892 roku podczas organizacji tzw. „Buntu Łódzkiego”. Hist. Polski, tamże.  
3 Zob. Historia Polski T.III cz.1 s.576 
4 Historia Polski T.III s. 577 



politycznym Gmina Narodowo-Socjalistyczna, niezależnie od swego radykalizmu 

społecznego była dość bliska narodowcom z Ligi Polskiej. W 1889 roku Gmina 

zostaje  przyjęta do grona emigracyjnej Ligi Polskiej. W kwestii polskich granic – 

podobnie jak narodowcy przywódcy Gminy wysuwali program odbudowy Polski w 

granicach przedrozbiorowych. Bardziej natomiast zdecydowanie niż narodowcy 

upatrywali  przywódcy Gminy wroga w carskiej Rosji.5 Środowisko narodowców 

związane z „Głosem” i Ligą Polską dążyło do pełnego zjednoczenia z 

przywódcami narodowych socjalistów. Jeden z przywódców „Zetu” Stanisław 

Wojciechowski również był zdecydowanym zwolennikiem współpracy z 

narodowymi socjalistami.6 Po wielomiesięcznych rokowaniach wiosna 1892 roku 

ukształtowało się środowisko ideowo-polityczne  znane jako Zjednoczenie 

Zagraniczne Socjalistów Polskich. W Zjednoczeniu znaleźli się przywódcy 

różnych odłamów narodowców i narodowych socjalistów.7 W dniach 17-21 

listopada 1892 roku odbył się  Zjazd Paryski, który zapoczątkował działalność 

Polskiej Partii Socjalistycznej. Tymczasem w kraju następowało systematyczne 

odchodzenie części socjalistów od programu „paryskiego”. Wśród materiałów 

publicystycznych przesyłanych do Królestwa Polskiego znajdowały się też 

niesprawdzone zarzuty wobec części kierownictwa związanego z II Proletariatem 

o rzekomym współdziałaniu z władzami carskimi. Z drugiej strony skłonni do 

współpracy z rewolucjonistami rosyjskimi działacze z M.Kasprzakiem coraz 

bardziej negatywnie oceniali kierunek ZZSP współdziałania z narodowcami. W 

takiej atmosferze  na naradzie krajowej 30 lipca 1893 roku część działaczy 

socjalistycznych odrzuciła szkic programu PPS i powołała własną organizację 

                                                           
5 Odbudowę niepodległości Polski przedstawiciele tego środowiska widzieli przy 
współdziałaniu z Austro-Węgrami i Niemcami. Szczególnie wyraziste były tendencje 
proaustriackie.   
6 Historia Polski  T.III cz.,1 s.. 579  Wielu przywódców Ligi Narodowej współdziałało 
również w tworzeniu struktur organizacyjnych PPS Wśród czołowych postaci ruchu 
narodowego, którzy  wywarli wpływ na tworzenie PPS wymienić można Z.Balickiego i 
S.Wojciechowskiego. Drugi z wymienionych polityków był jednocześnie wydawcą 
„Robotnika” i drukował odezwy Ligi Narodowej. Między obu partiami istniała też 
współpraca przy zwalczaniu ruchu robotniczego związanego z SPKP Zob.Tamże s.613. 
7 Do Zjednoczenia weszli m.in. Bolesław Limanowski, były proletariatczyk S.Mendelson, 
S. Grabski (późniejszy znany działach narodowej demokracji), Ignacy Mościcki 
(późniejszy prezydent RP), B.A. Jędrzejowski, J. Piłsudski, A. Dębski, B. Miklaszewski, 
W. Jodko-Narkiewicz, E.Abramowski.(zob. Historia Polski T III, cz, 1. s. 580-81) 



Socjaldemokrację Polską.8 W przypadku tej inicjatywy do współdziałania z 

narodowcami nie doszło zupełnie. 

      Wobec zachodzących przemian w środowisku robotniczym działalność 

narodowców nie mogła pozostawać bierna. W tym samym czasie, gdy 

konsolidowały się środowiska robotnicze trwały także działania mające na celu 

stworzenie silnego i zjednoczonego obozu narodowego. W roku 1886 środowiska  

wywodzące się z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego spowodowały 

powołanie Skarbu Narodowego. Wspomniane w zakończeniu poprzedniej części 

spotkanie w Hilfikonie k. Zurichu zostało zainicjowane właśnie przez te 

środowiska. Programowym przesłaniem Ligi Polskiej była broszura Zygmunta 

Miłkowskiego „Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym”, Poddano w niej 

krytyce program ugodowych konserwatystów oraz pozytywistów. Zakładano 

bierny (a niekiedy i czynny) opór wobec władz a nawet i urzędników carskich. W 

maju 1887 roku w Genewie ogłoszono akt „Ustawy Ligi Polskiej”, której celem jest 

pełne odzyskanie niepodległości w granicach przedrozbiorowych z 

uwzględnieniem korekt granicznych i o te tereny, które niegdyś od Polski 

odpadły.9 Przywódcy narodowców w tym czasie stali na gruncie „powszechnej 

walki całego narodu polskiego z całym narodem rosyjskim”. Za najbliższego 

sojusznika w tej walce uważana Austro-Węgry  co – jak już wspomniano 

wcześniej – pozwoliło „ligowcom” zbliżyć się programowo z „narodowymi 

socjalistami”.  

   Tymczasem w kraju ( w świetle postępującej radykalizacji ruchu robotniczego) 

podjęli starania o przejęcie kierownictwa nad walka czynną o niepodległość. W 

okresie poprzedzającym święto 1 maja z inicjatywy krajowych działaczy Ligi i Zetu 

przygotowane zostały obchody 100-lecia 2-go rozbioru Polski, Środowisko Zetu 

ogłosiło swój program żałoby narodowej.  Naczelne hasło walki sprowadzało się 

do oporu wobec carskiego despotyzmu.10 Próbowano przy tym łączyć istotę walki 

robotniczej z programem głoszonym przez inteligencję. Znaczący wpływ na 

postępujące przemiany zaczął wyrażać młody i energiczny polityk Ligi Polskiej, 

Roman Dmowski.  W czasie swego pobytu w Szwajcarii  starał się nakłonić 

tamtejszych działaczy emigracyjnych do przeniesienia centrum ruchu 

                                                           
8 Historia Polski T.III s.583. 
9 Historia Polski T.III s.571 
10 Historia Polski T.III s.611. 



narodowego do kraju.11 W kwietniu 1893 roku młodzi narodowcy z Dmowskim na 

czele dokonali wewnętrznego „przewrotu”. W oparciu o opracowany przed rokiem 

program (a ostatecznie przyjęty 1 kwietnia 1893 roku) tworzono de facto nową 

organizację w kraju „Ligę Narodową”. Władzą naczelną Ligi została Tajna Rada, 

funkcje władzy wykonawczej spełniał 5 osobowy Komitet Centralny, któremu 

podporządkowano  6 wydziałów. Wprawdzie z kierownictwem emigracyjnym 

kontakt nie został ostatecznie zerwany jednakże w praktyce emigracja przestała 

mieć wpływu na struktury krajowe12 W składzie Ligi Narodowej znaleźli się 

działacze Zetu i tzw. Łączności13.  Chociaż formalnie na początku więzi 

organizacyjne między Liga Polska a Ligą Narodową były zachowane to faktycznie  

w założeniach programowych obie organizacje od samego początku wyrażały 

znaczące różnice programowe.14. Można  przypuszczać iż jednym z powodów 

utrzymania więzi organizacyjnych między krajową organizacją a emigracją 

narodową był fakt słabej w pierwszym okresie kondycji finansów Ligi Narodowej. 

Znaczna   część środków finansowych na jej działalność pochodziła z dotacji 

działającego na emigracji w Szwajcarii Skarbu Narodowego15 Rozwój  

organizacyjny Ligi Narodowej przebiegał systematycznie ale powoli. W praktyce 

Tajna Rada do roku 1897 spełniała funkcje jedynie organizacyjno-programowe.16 

O niezbyt głębokiej koordynacji działań między emigracyjna Ligą Polską a Ligą 

Narodową świadczy fakt iż twórca i organizator Ligi Polskiej oraz Skarbu 

                                                           
11 Roman Wapiński, Roman Dmowski op.cit s.15 
12 R.Wapiński Narodowa Demokracja 1893-1939 op.cit s.62-63, Stronnictwo 
Demokratyczno-Narodowe, czym było czym jest, czym  będzie, Warszawa 1918 s.2-3, 
Historia polski T III. S.611. 
13 Z inicjatywy Dmowskiego wśród młodzieży Zetu utworzona została Łączność, która 
miała skupiać  młodzież po ukończonych studiach (zob. R, Wapiński R.Dmowski s.14-15 
14 Już w roku 1893 ukazała się broszura R. Dmowskiego „Nasz Patriotyzm”. Zasadniczo  
jej publikacja  praktycznie rozpoczyna okres samodzielności programowej Ligi 
Narodowej. Obok występujących cięgle elementów radykalizmu społecznego na 
pierwszy plan w broszurze wysuwa się hasło „interesu narodowego”: jako nadrzędnej idei 
w stosunku do wszelkich  innych działań programowych Zob. R. Dmowski Pisma t.II 
Częstochowa 1938 s.247. 
15 Zob. Roman Wapiński, Narodowa Demokracja ... s.62-63 
16 Opisując etap programowania działalności Ligi Narodowej Roman Wapiński powołując 
się m.in. na opinię Pobóg-Malinowskiego sugeruje iż praktycznie do roku 1897 Tajna 
Rada pełniła tylko funkcje koordynacyjne. Podczas Zjazdu tego organu w Budapeszcie w 
1897 roku wybrany został nowy skład Komitetu Centralnego LN oraz powołano nowy 
organ Radę Główną . Jednak w praktyce wobec nominowania członków Rady Głównej 
przez Komitet Centralny jej formalnie nadrzędna rola miała charakter jedynie 
symboliczny. (zob. Roman Wapiński, Narodowa Demokracja s.65) 



Narodowego Z.Miłkowski został  formalnie  przyjęty do  Ligi  Narodowej  dopiero 

w czerwcu 1895 roku.17 

   W ostatnich latach  XIX stulecia pod wpływem Dmowskiego zaczynała 

kształtować się zwarta ideologia narodowa a jej twórca wyrastał do roli 

niekwestionowanego lidera całej formacji. Na politykę narodowców coraz 

wyraźniejszy wpływ wywierało postawione  już u zarania ruchu hasło 

Dmowskiego „o nadrzędności interesu narodowego ponad wszelkimi innymi”. To 

ideologiczne przesłanie mogło się urealnić jedynie poprzez wskazanie 

przeciwnika. W naturalny sposób przeciwnikami byli zaborcy. Niemcy, Rosjanie 

oraz ich polityka ukierunkowana na wynaradawianie Polaków . Specyfika ruchu 

narodowego od samego początku był też nacjonalizm, który swe ostrza poza 

zaborcami kierował także i w stosunku do ludności żydowskiej coraz bardziej 

konkurującej z Polakami w sferze gospodarczej. 18 Należy tu zaznaczyć iż te 

przesłanki programowe w odniesieniu do ludności żydowskiej nie pozostawały 

bez pewnego uzasadnienia. Wprawdzie w dziejach narodowych znajdujemy 

przykłady zaangażowania ludności żydowskiej w walkę o niepodległość Polski19 

to jednak w  swym działaniu ta grupa narodowa ukierunkowała się bardziej na 

zagadnienia związane z gospodarką i finansami. Nie bez znaczenia pozostawał 

także i fakt iż w programie narodowców niezwykle silnie (jako czynnik 

podtrzymujący polskość) eksponowane były wartości chrześcijaństwa i to w 

konkretnej rzymsko-katolickiej wersji. Ludność żydowska, która również dzięki 

tradycji mozaizmu przetrwała wieki nie ulegając asymilacji i w tym odniesieniu 

stawała się naturalnym przeciwnikiem idei narodowej. Oba te czynniki wywierały 

ciągły wpływ na kształtowanie postaw i ideologii narodowej. 

   W końcu XIX wieku narodowcy przystąpili do precyzyjnego formułowania 

programu. Należy zauważyć iż taktyka ukierunkowana była na dwie formy 

działania – legalną – nawołująca do lojalizmu i tajną- zakładającą walkę o pełną 

                                                           
17 R.Wapiński, R.Dmowski ... s,15 
18 Tamże s.18-19 R.Wapiński Narodowa Demokracja ... s. 36 Historia Polski T. III cz.1 s 
234            
19 Przykładem może być postawa Berka Joselewicza w czasach Księstwa 
Warszawskiego czy też symboliczny wręcz opis postaci Jankiela w mickiewiczowskim 
„Panu Tadeuszu” Jednakże są to zazwyczaj przypadki incydentalne. Tymczasem po 
okresie powstań narodowych faktycznie ludność pochodzenia żydowskiego bardziej była 
skłonna do prowadzenia działalności stricte gospodarczej. Sprawy niepodległości Polski 
były w tym środowisku zupełnie marginalizowane. 



niepodległość.20 W roku 1897 z inicjatywy Ligi Narodowej powołana została partia 

masowa Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne w którego programie znalazły się 

hasła demokratyczne i wolnościowe ale jednocześnie – ze względów taktycznych 

– wskazywano również na konieczność zachowania zasady lojalności i działania 

w granicach jakie umożliwiają konkretne realia polityczne.21 Coraz wyraźniejsze 

przywództwo Dmowskiego w obozie narodowym nadawało  tej formacji także 

bardziej powszechny i masowy charakter. Stronnictwo odchodziło od 

katedralnego, akademickiego stylu na rzecz upowszechnienia w szerokich 

masach społecznych nurtu narodowodemokratycznego.22 Za szczególny i ważny 

moment w  kształtowaniu się programu narodowej demokracji należy uznać  

wydanie w roku 1903 Myśli Nowoczesnego Polaka autorstwa lidera ruchu 

narodowego – Romana Dmowskiego. To niewielkie dzieło miało stanowić swego 

rodzaju „katechizm polityczny wskazujący dokąd na konkretnym etapie może i 

powinno podążać stronnictwo narodowe. We wskazanym dziele Dmowski 

zarysowuje wizję  istoty problemu narodowego w konkretnych realiach 

politycznych. W zasadzie przesłaniem przewijającym się przez całe dzieło jest 

istota „narodowego instynktu samozachowawczego” czemu mają byś 

podporządkowane wszelkie inne działania. 23 Jako istotę trwania Dmowski 

upatruje przede wszystkim naród będący żywym organizmem społecznym. 

Mającym swą odrębność kulturową, duchową swe potrzeby i interesy. Ojczyzna – 

niezależnie od jej wagi jest tu  pojęciem pochodnym i wtórnym.24 Walkę 

narodową rozumiał Dmowski w kategoriach nie tylko zmagań o odzyskanie 

niepodległości ale także w kategoriach nieustannej kampanii o ciągłe 

kształtowanie idei narodowej i konfrontacji jej z siłą innych narodów.25 Utrata 

państwa to jeszcze nie ostateczna tragedia. Dopóki istnieją przesłanki do 

podtrzymania i rozwijania ruchu narodowego – tak długo  utrzymuje się również 

                                                           
20 S.Kieniewicz, Wizja Polski Niepodległej w: Polska XIX wieku, państwo Społeczeństwo, 
kultura s.187, W.Pobóg-Malinowski, Narodowa Demokracja .s.140,208-9 
21 Roman Wapiński, Narodowa Demokracja ...s 69. R.Wapiński R.Dmowski s.26-27 
22 Zob. M.Kułakowski, Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, t.1. Londyn 1968 
s.223-224 
23 Istota instynktu samozachowawczego” aczkolwiek – można domniemać- była 
samodzielnym autorstwem myśli politycznej Dmowskiego jest emanacją 
chrześcijańskiego przesłania wartości duchowych co znajdujemy  również w podobnym 
wymiarze u Jana Pawła Woronicza. Zob. cz. 1 str.12 
24 R.Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka Warszawa 1989 Spół.Wyd. Grunwald s.93. 
25 R.Dmowski, Myśli Nowoczesnego Polaka s.93-94 



możliwość odbudowy (bądź budowy) państwa. Natomiast bez narodu państwo 

powstać nie może „Naród jest niezbędną treścią moralną państwa, państwo zaś 

jest niezbędną forma polityczną narodu”.26 Istota rozwijania ducha narodowego i 

jego różnorodnych pierwiastków jest  też warunkiem istnienia i trwania państwa. 

Należy przy tym pamiętać o bardzo ważnej kwestii ekspansji narodowej. 

Nawiązując do tego problemu Dmowski poddaje krytyce wszelkie poglądy 

„etnograficzne” uzasadniające konieczność tworzenia państw narodowych na 

ściśle etnograficznym obszarze. Godząc się na takie działania naród dokonuje 

samoograniczenia a w perspektywie samolikwidacji.” Gdy opuszczamy terytorium  

na którym jesteśmy w mniejszości, to znaczy tylko, że kapitulujemy tam,  że 

decydujemy się na wynarodowienie tej mniejszości, że rezygnujemy na 

przyszłość z wszelkich korzyści stamtąd, między innymi także i z udziału w pracy 

duchowej narodu ludzi przez kresy wydanych. Jedynym rezultatem tej 

koncentracji może być tylko silniejszy nacisk wroga  na rdzenną Polskę, gdy 

kresy przestaną go zaprzątać swym oporem”.27 Dmowski świadomie unika zbyt 

głębokiego analizowania problemu etnograficznego pogranicza. Jednakże 

przedstawia swe uzasadnienie kwestii ekspansywności Polaków porównując losy 

narodu polskiego z innymi narodami zamieszkującymi niegdyś ziemie 

Rzeczypospolitej. Gdyby nie utrata polskiej państwowości problem narodowy 

Mało- i Białorusinów czy też Litwinów byłby minimalny lub w ogóle by się nie 

zaznaczył. W odróżnieniu bowiem od problemu tych narodów Polacy są narodem, 

który nie kształtował się w warunkach niewoli ale posiadał już wielowiekową 

tradycję. 28 Nie można pominąć iż uwzględniając losy Polaków na Śląsku 

Pomorzy czy Mazurach poglądy Dmowskiego znajdowały tu uzasadnienie. Lider 

endecji nie zapominał też o polskim przebudzeniu narodowym na Śląsku i 

Mazurach, co  miało bez wątpienia wpływ na kształtowanie jego poglądów 

dotyczących ekspansywności narodu.29 Nie odnajdujemy wprawdzie w „Myślach 

nowoczesnego Polaka” programu  odbudowy Polski w konkretnych granicach, 

niemniej jednak można znaleźć odniesienia czy też przesłanki do późniejszej 

inkorporacyjnej wizji dominującej w programie narodowców zarówno w okresie 

międzywojennym jak i w czasach okupacji. Należy także pamiętać, że swój 

                                                           
26 Tamże s.105 
27 Tamże s.62 
28 Tamże 103-104                        
29 Tamże s.104 



program zawarty w Myślach Dmowski publikował w konkretnych warunkach 

początku XIX wieku przed pierwszym zachwianiem rosyjskiego imperium 

wywołanym klęska w wojnie z Japonią i wydarzeniami będącymi jej następstwem 

– rewolucji 1905-07. Polityczna myśl endecji opierająca się o podstawę programu 

Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego o możliwości działań  narodowych na 

bazie  istniejących realiów30 znalazła swe ujście w czasie wojny rosyjsko-

japońskiej gdy lider narodowców Roman Dmowski podczas pobytu w Japonii 

podjął skuteczną  akcję storpedowania działań Piłsudskiego w kwestii pozyskania 

wsparcia dla zbrojnego powstania na tyłach Rosji.31  

   Podsumowując projekt największej polskiej organizacji politycznej po okresie 

powstań narodowych a przed „etapem rewolucyjnym” należy wyrażnie odnotować 

iż w programie ruchu narodowego idea integracji była ściśle związana (bynajmniej 

na wspomnianym etapie historycznym) z projektem budowy jednolitego 

unitarnego państwa polskiego sięgającego do tradycji I Rzeczypospolitej. Kwestie 

integracji narodowcy (a szczególnie ich lider Roman Dmowski) upatrywali barziej 

w „federacji narodu” niż w szerzej rozumianej integracji europejskiej. Integracja, 

czy bardziej precyzyjnie re-integracja miała obejmować dawne ziemie polskie 

włączając do tego kierunku także integrację historycznych ziem polskich Śląska i 

Mazur.  

   Omawiając wspomniany w tytule okres historyczny należy wspomnieć także o 

innych nurtach i projektach integracyjnych jakie w nich się zarysowały.  

                                                           
30 Zgodnie z programem Stronnictwa  Demokratyczno-Narodowego istniejące realia nie 
pozwalają na podjęcie skutecznej akcji na rzecz odzyskania niepodległości dlatego też 
wszelka działalność może być skuteczna jedynie w oparciu o istniejący układ 
prawnopaństwowy (zob. Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze 
rosyjskim s.13-14) R.Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939 s.89  Zgodnie z 
powyższymi założeniami wypowiadał się również Dmowski uzasadniając  istotę 
aktualnych stosunków z Rosją z uwzględnieniem  gospodarczych powiązań między 
polską burżuazją a możliwościami korzystania z rynków rosyjskich (zob. R.Dmowski, 
pisma t.III s.172-173. 
31 W czasie wojny  rosyjsko-japońskiej z misją do Tokio udał się Józef Piłsudski chcąc 
pozyskać pomoc strony japońskiej w przygotowaniu zbrojnego powstania na terenach 
zaboru rosyjskiego. W tym samym czasie Tokio odwiedził Dmowski, który skutecznie 
przeciwstawił się akcji Piłsudskiego uzasadniając, że akcja w Królestwie Polskim nie 
przyniesie żadnych pozytywnych rezultatów dla Japonii a sprawie Polskiej może tylko 
zaszkodzić 
zob. R.Dmowski Polityka polska i odbudowa państwa s.53, Wacław Lipiński Walka 
zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918 s.25 E.Kozłowski, M.Wrzosek Historia oręża 
polskiego 1795-1939 s.403  



   Najbardziej wyraźnie myśl integracyjna zaznaczyła się w strukturach 

kształtującego się ruchu socjalistycznego. W ramy programowe kwestie 

integracyjne jako pierwszy w środowisku socjalistycznym skonstruował  jeden z 

czołowych przywódców Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, Kazimierz 

Kelles-Krauz - działacz polityczny a także wybitny socjolog i pedagog w 

opublikowanym w roku 1903 artykule „Socjalizm a pokój europejski” wskazywał iż 

podstawą zachowania pokoju jest powszechne rozbrojenie a taki kierunek będzie 

możliwy jedynie w przypadku przekształcenia Europy w Związek Państw32.  

W roku 1904 grupa działaczy wywodzących się ze środowiska „pozytywistów” na 

czele z Aleksandrem Świętochowskim utworzyła pierwszą partię o charakterze 

liberalnym – Związek Postępowo-Demokratyczny. Partia ta nie odegrała większej 

roli na polskiej scenie politycznej, natomiast miała dość duże znaczenie w 

kształtowaniu się wolności gospodarczej i dla szeroko rozumianego rozwoju 

kultury masowej. W zakresie projektu integracji europejskiej nie było we 

wspomnianym ugrupowaniu jednolitego niezależnego projektu. Natomiast 

postulując wolność gospodarczą i otwartość rynków także i to środowisko wnosiło 

(przynajmniej pośrednio) pewne podstawy do programu myśli integracyjnej.  

   Polska myśl integracyjna drugiej połowy XIX wieku do rewolucji 1905 roku 

niewątpliwie była mocno eklektyczna. Brak jest jednoznaczności, brak zwartego 

kierunku. Należy jednak pamiętać, że kształtowanie się nowych nurtów 

polityczno-społecznych występowało też w czasie specyfiki, gdy nurty narodowe  

próbowały wyraziście się emancypować i podążały kierunkiem zmian wobec 

istniejącego porządku w europejskiej polityce. To w jakiejś mierze zintegrowane 

przecież mocarstwa europejskie były ostoją konserwatyzmu a – jakby to nie 

zabrzmiało paradoksalnie – kształtujące się nurty narodowe niosły w sobie 

przesłankę zmian i nowych nurtów. Tym trudniej było o wyrazistość projektów 

integracji europejskiej w polskiej myśli politycznej wobec braku własnej 

państwowości.  
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 Grzegorz Witkowski, Ojcowie Europy w: Wokół Współczesności, Kontrast Warszawa 2001 s.33 
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