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Po upadku Powstania Listopadowego w Królestwie Polskim władze rosyjskie 
wprowadziły wiele ograniczeń administracyjnych będących przede wszystkim 
następstwem zniesienia konstytucji, którą zastępował Statut Organiczny. W 
odróżnieniu od sytuacji ustrojowej z lat 1815-1831 (gdy formalnie Królestwo Polskie 
funkcjonowało w oparciu o traktat międzynarodowy jakim były postanowienia 
Kongresu Wiedeńskiego), nowa forma prawno-ustrojowa opierająca się na 
postanowieniach Statutu tworzyła sytuację w której to państwo zaborcze 
jednostronnie określało system ustrojowy Królestwa Kongresowego. Niezależnie od 
ograniczeń wynikających z narzuconego przez zaborcę systemu na uczestników 
powstania spadły liczne represje. Nowa sytuacja wywołała także falę emigracji, która 
umownie nazywana jest w historiografii Wielką Emigracją. Pierwsze miesiące wśród 
środowiska emigracyjnego (zwłaszcza największego – we Francji) upłynęły na 
głębokich dyskusjach i radykalnej polemice dotyczącej przyczyn klęski powstania. 
Po kilkumiesięcznych sporach, w dniu 17 marca 1832 roku  utworzona została 
największa polska organizacja emigracyjna Towarzystwo Demokratyczne Polskie. 
(Historia Polski T.II cz.2 s.75,  S.Kieniewicz (red)  Polska XIX wieku, państwo 
społeczeństwo, kultura, PWN, Warszawa 1986 s.213, S.Kalembka Wielka Emigracja, 
polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-62 J.Dutkiewwicz Wybór źródeł do 
dziejów Powstania Listopadowego, Wrocław 1957  
Nie wnikając w szczegółowe zagadnienia programowe TDP a mając na uwadze  
problematykę związaną z integracją europejską należy nieco uwagi poświęcić 
kwestiom narodowym i europejskim jakie się w nim znalazły. W programie 
politycznym TDP należy wskazać trzy zasadnicze dokumenty. Akt Założenia zwany 
Małym Manifestem z 17 marca 1832 roku, program  Tadeusza Krępowieckiego 
ogłoszony podczas obchodów 2 rocznicy Nocy Listopadowej  oraz Manifest z roku 
1836 zwany też Wielkim Manifestem 
W Wielkim Manifeście zasadniczym wątkiem programowym była  kwestia walki o 
niepodległość. Znalazły się tu również wątki dotyczące (choć tylko w ogólnym 
zarysie) istoty ponadnarodowej walki związanej z koniecznością wprowadzenia 
solidarnego współdziałania międzynarodowych sił postępu. Manifest  odnosił się 
przede wszystkim do kwestii społecznych. Istota równości, demokracji, 
poszanowanie praw jednostki to przewodnia myśl omawianego dokumentu. 
Znajdujemy w Manifeście pośrednio też wzmianki o własnych narodu siłach do 
odbudowy niepodległości oraz o istocie ojczystej tradycji ukształtowanej w przeciągu 
dziejów  (zob. Manifest  Towarzystwa Demokratycznego w  Polska Myśl 
Demokratyczna w ciągu wieków LSW Warszawa 1987 s.92-93,  Historia Polski, 
tamże s.85-86, 97W.Łukaszewicz, W.Lewandowski ib. s.63,73) 
Odnajdujemy tu również elementy programowe dotyczące jedności europejskich 
ludów. Polskie posłannictwo ma przed sobą zadanie jednoczyć Słowian, w 
cywilizację zachodu tchnąć ducha demokratyzmu przeciw absolutystycznym normom 
jakie w nim dominują.  Sprzymierzenie  wyzwolonych ludów, wyzwolenie od 
narodowych waśni prowadzić będzie według autorów Manifestu do powszechnego 
braterstwa.  (Manifest...Tamże s.95-96) 
Pomimo wielu prób podejmowanych przez liderów emigracji nie udało się stworzyć 
jednego wspólnego ośrodka kierowniczego. W latach 40-tych wśród środowiska 
emigracji londyńskiej wytworzył się radykalny (i niejako konkurencyjny) wobec TDP 



nurt związany z Gromadami Ludu Polskiego. Brak perspektyw na wybuch kolejnego 
powstania narodowowyzwoleńczego (zwłaszcza po klęsce powstania Krakowskiego 
1846 i po porażce Wiosny Ludów) spowodował znaczne osłabienie aktywności 
emigracyjnej. 
Formalne rozwiązanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego następuje w roku 
1862. 
Omawiając zarys  dziejów Towarzystwa należy  wspomnieć o dwóch jego liderach, 
których działalność odnosiła się dość wyraźnie do istoty kwestii narodowych i 
zagadnień związanych z wizją federacji środkowoeuropejskiej opartej oczywiście  o 
Polski rdzeń . W grudniu  1831 roku po przybyciu do Paryża  Joachim Lelewel 
przystąpił energicznie do organizacji Komitetu Narodowego Polskiego. Będąc w tym 
czasie niewątpliwie największym autorytetem wśród emigracji  miał wpływ na różne 
kształtujące się orientacje. Faktycznie też z jego inicjatywy (przy współudziale także 
Stanisława Worcella) powstała  29 grudnia 1832 roku  tajna karbonarska organizacja 
Zemsta Ludu. Zasadniczym celem organizacji było przygotowanie nowego powstania 
w Królestwie Polskim.  Niezależnie od  programu powstańczego organizacja ta 
wypracowała plan  dotyczący przyszłej organizacji Europy Środkowej. Wolna Polska 
miała swymi wpływami opierać się o  Morze Czarne Bałtyk, Odrę, Dniepr i Dunaj. 
Zjednoczenie  krajów we wskazanym obszarze geograficznym miało mieć charakter 
federacyjny opierający się o wzorce amerykańskie. Każda prowincja miała zachować  
własne ustawodawstwo, jednakże w takiej formie by nie podważało ono  federacji. 
Zgodnie z odniesieniem wizji federacyjnej  bezpośrednio do państwa polskiego 
zakładano iż w jego granicach znajdą się wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej. 
(S.Kieniewicz Polska w XIX wieku s.170,  W.Łukaszewicz, W.Lewandowski  
postępowa publicystyka ...445, G.Witkowski, Ojcowie Europy s.31 Polska myśl 
demokratyczna w ciągu wieków, op.cit s.113) 
Wspomniany program po raz pierwszy w nowoczesnej polskiej myśli politycznej 
nawiązywał do problematyki przesunięcia polskiej granicy nad Odrę. Drugi z 
wybitnych ideologów  TDP  Stanisław Worcell (związany także z Gromadami Ludu 
Polskiego) kwestie narodową łączył z reformami społecznymi.  Wskazywał przy tym 
na trwałe tradycje łączące naród, krytykował indywidualizm i materialne podejście do 
rzeczywistości. Wskazywał iż w przypadku Polski tradycja narodowa niezależnie od 
występujących wynaturzeń  jest trwała, opiera się na chrześcijańskiej duchowości i 
ma charakter ponadklasowy. Nie wyrażał bynajmniej tego poglądu w sposób 
bezkrytyczny.  Najbardziej zdecydowanie piętnował warstwy uprzywilejowane. W 
nich dostrzegał ten właśnie zgubny  wpływ obcych ideologii, niemniej jednak 
wspólna, praca współdziałanie w duchu tradycji chrześcijańskiej całego narodu jest 
jego szansą i przyszłością.  (Zob. Lud Polski Wybór dokumentów, Warszawa 1957 
s.110-124) 
Chcąc odbudować niepodległy byt zespolenie narodu jest działaniem nieodzownym. 
Przyszła Polska aby mogła  bezpiecznie trwać musi oprzeć się przede wszystkim na 
myśli narodowej. (Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Dokumenty i Pisma, 
Warszawa 1954 s. 330 –334), 
W kwestii myśli dotyczącej jedności europejskiej Worcell nie odbiegał zasadniczo  od 
programu TDP. Jedynie w zgodności ze swoimi poglądami społecznymi 
problematykę związków narodowych łączył z zagadnieniami reform społecznych. W 
przyszłości jednoczącej się Europy upatrywał szczególne miejsce dla Słowian, którzy 
jeszcze nie wnieśli do europejskiej tradycji tego potencjału jaki w sobie posiadają. 
Jako przywódcę Słowiańszczyzny postrzegał oczywiście Polskę. (Peter Brock, 
Geneza Ludu Polskiego w Anglii, Materiały źródłowe, Londyn 1962 s.220-229) 



Charakteryzując siłę twórczą polskiego ludu wskazywał iż naturalnym obszarem  
oddziaływania polskiej tradycji są tereny między Odrą i Dźwiną i między basenami 
Morza Bałtyckiego i Czarnego. (Stanisław Worcell, Pisma społeczne i polityczne, 
RSW, Warszawa 1989 s.79) 
W swym programie wskazywał iż w interesie Polski leży sfederowanie z Węgrami i 
Rumunią w celu przeciwstawienia się ekspansjonizmowi niemieckiemu. 
(G.Witkowski, Ojcowie Europy tamże s.31-32) 
Powyższa prezentacja programu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego jest 
istotnym przyczynkiem do omówienia programu narodowego i integracyjnego 
Narodowej Demokracji. Musimy bowiem pamiętać iż Liga Polska, która bezpośrednio 
zapoczątkowała w sensie organizacyjno-politycznym ruch endecki była personalnie i 
ideowo pochodną właśnie emigracyjnego TDP i środowiska z nim związanego. 
Założycielem Ligi Polskiej był członek kierownictwa (Centralizacji) TDP Zygmunt 
Miłkowski, wśród inicjatorów Ligi znalazł się również inny działacz  emigracji 
związany z TDP w Paryżu Maksymilian Hertel. W sensie programowym „Ustawa Ligi 
Polskiej z  15 grudnia 1887 roku odwoływała się w swym programie bezpośrednio do 
Manifestu TDP z roku 1836. (zob.R.Wapiński,  Narodowa Demokracja 1893-1939,  
Ossolineum 1980,s.25 Tenże Roman Dmowski, Iskry Warszawa 1979 s.12-13).  
U podstaw kształtowania się nurtu narodowego znalazł się wątek romantyczny a jego 
transmisję na ruch narodowy niewątpliwie należy odnieść do politycznej działalności 
Adama Mickiewicza. Wybitny poeta mniej znany jest ze strony działalności 
politycznej a przecież zajmowała ona w życiu narodowego wieszcza znaczący udział. 
Adam Mickiewicz już a latach 20-tych XIX wieku organizował konspirację narodową o 
zabarwieniu mesjanistycznym (udział w wileńskim towarzystwie Filomatów) W roku 
1824 zesłany za działalność wywrotową  w głąb Rosji.  Po powstaniu Listopadowym 
przebywał  na emigracji we Francji. Zbliżony początkowo do Komitetu Lelewela, 
podejmował też próby współpracy z konserwatywnym Hotelem Lambert. W roku 
1834 współtworzył Towarzystwo Słowiańskie. Podczas Wiosny Ludów organizator 
Legionu Mickiewicza we Włoszech. W roku 1849 redaktor i wydawca Trybuny Ludów 
. Podczas Wojny Krymskiej brał udział w tworzeniu Polskiego Legionu W Turcji. Tutaj 
też zmarł w roku 1855. 
W swym programie europejskiej jedności szczególną rolę przypisywał Mickiewicz 
zjednoczeniu Słowian. Reformy jakie postulował łączył z braterstwem wolnych ludów 
Europy. (Historia Polski T. II cz.2 op.cit s.97, Polski Kalendarz Europejski, 4/5 2002 
s.13. Mieczysław Jastrun, Adam Mickiewicz,.PIW, Warszawa 1963 s.249-50) 
Także w endeckiej ideologii narodowej pomimo głębokiego krytycyzmu do 
romantycznej tradycji powstańczej odnaleźć można przesłania wynikające z tradycji 
mickiewiczowskiej. Łączenie pozytywistycznej  idei pracy z mickiewiczowską syntezą 
działania możemy odnaleźć w programie Narodowej Demokracji początkowego 
okresu działania. Sporom o mickiewiczowska tradycję etosu narodu wynikającego z 
romantycznych przesłanek odnajdujemy także na łamach Myśli Narodowej 
nieoficjalnego organu prasowego endecji (zob.  R.Wapiński Narodowa Demokracja  
op.cit s.17., Z.Wasilewski O życiu i katastrofie cywilizacji narodowej, Warszawa 1921, 
s.123). 
Wśród myślicieli epoki romantyzmu szczególną rolę zajmuje Józef Maria Hoene-
Wroński. Zasadniczo myśliciele romantyczni nie tworzyli całościowych 
wszechogarniających systemów filozoficznych. Wyjątkiem wśród nich pozostawał 
właśnie Hone-Wroński. Przewodnią ideą jego programu była „filozofia absolutu” 
mająca prowadzić do odrodzenia ludzkości. Ten tok myślowy umieszczał autora 
wśród twórców kierunku zwanego mesjanizmem. (A.Walicki (red.) Zarys Dziejów 



Filozofii polskiej s. 23. S.Dickstein,Hoene Wroński, jego życie i prace Kraków 1896, 
A.Sikora Posłannicy Słowa Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967, 
J.Ujejski O cenę absolutu Warszawa 1925) 
W swej historiozoficznej wizji Hoene-Wroński  przywiązywał wiele uwagi kwestii 
narodowej. Kształtowanie   się   narodów   związane  jest  z  treścią religijną  a 
ukształtowane narody mają do spełnienia szczególną rolę dziejowa jako podmioty 
historii . Rolę  w misji dziejowej narodów przypisywał Francji, Niemcom i 
Słowiańszczyźnie. Niemcom przypisywał zadania reformowania życia religijnego, 
Francji - powołanie polityczne, zjednoczonej pod przywództwem Rosji 
Słowiańszczyźnie – rolę szczególną – ustanowienia powszechnej jedności , będącej 
realizacją jego wizji absolutu – siły twórczej, która sama w sobie posiada warunek 
istnienia. (A.Walicki, Zarys dziejów Filozofii polskiej .. s.26-29, A.Sikora Posłannicy 
słowa Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967, tenże Antypody 
romantycznego mesjanizmu – „Filozofia absolutna Hoene-Wroński i mistyka 
Towiańskiego w: Polska myśl filozoficzna i społeczna T 1 Warszawa 1973) 
Z tak pojmowanej rzeczywistości wyprowadzał Hoene–Wroński swą wizję 
zjednoczenia narodów. Uważał iż najlepszym rozwiązaniem jest istnienie państw 
narodowych między którymi koegzystencja jest  zapewniona przez skupiający je 
międzynarodowy kongres.  (G.Witkowski, Ojcowie Europy s.32) 
Jak już wcześniej wskazano, polski ruch narodowy na emigracji po upadku Wiosny 
Ludów znalazł się w wyraźnej defensywie a po niepowodzeniach związanych z 
nadziejami przywrócenia sprawy polskiej na arenę europejska w czasie wojny 
krymskiej niemal że zupełnie wygasł. Wprawdzie środowiska emigracyjne trwały 
nadal w swych związkach ale ani w dziedzinie konstruowania nowej myśli narodowej 
ani w oddziaływaniu na kraj nie odgrywały poważniejszej roli.  
Tymczasem po wojnie krymskiej następowały pierwsze ograniczone reformy w Rosji. 
Do największej w swym znaczeniu urosła reforma uwłaszczeniowa odnosząca się do 
indywidualnej własności włościańskiej. Paradoksalnie reforma nie objęła ziem 
Królestwa Polskiego, gdzie tendencja do uwłaszczenia i świadomość wśród ludności 
chłopskiej stała na znacznie wyższym poziomie niż na obszarach rdzennie 
rosyjskich. W latach 1860-61 odżyły na ziemiach polskich tendencje 
narodowowyzwoleńcze związane z represjami władz carskich, szczególnie 
Warszawa objęta została falą tzw. Manifestacji Patriotycznych. Próbą załagodzenia 
sytuacji było powołanie rządu cywilnego Królestwa Polskiego na czele z margrabią 
Aleksandrem Wielopolskim. Ograniczone reformy prowadzone przy tym w 
ograniczonym zakresie i odpowiadające jedynie środowiskom konserwatywnym nie 
uspokoiły sytuacji. Wzrastające napięcie społeczne i spory w środowisku narodowym 
stały się podstawą do wybuchu Powstania Styczniowego z 21/22 stycznia 1863 roku. 
Pozostając przy tematyce związanej z myślą integracyjną należy wskazać że jeszcze 
przed wybuchem powstania  kierownictwo (tajnego) rządu narodowego zajęło się 
sprawą przyszłości polskich granic. Twórcą programu dotyczącego kształtu przyszłej 
wolnej Polski był Zygmunt Padlewski.  Uwzględniając postępujący rozwój 
świadomości narodowej wśród Ukraińców i Litwinów  (pojęcie to obejmowało także 
ludność białoruską) w programie uznawano możliwość samodzielnego decydowania 
tych narodów o swoim losie po zwycięskim powstaniu. W przypadku pozostania ich w 
związku państwowym z Polska  miała to być federacja trzech wolnych narodów. 
(Historia Polski T. II cz.2 s.460).  
Należy tu jednak zaznaczyć iż  protektor „partii powstańczej” Ludwik Mierosławski był 
przeciwny takiemu rozwiązaniu. Przeczył narodowej odrębności Litwy Białorusi i 
Ukrainy i stał na  stanowisku  utrzymania granic przedrozbiorowych. W praktyce 



stanowisko Mierosławskiego w przeddzień wybuchu Powstania Styczniowego 
otwierało późniejszy spór między ideą federacyjną a inkorporacyjną odrodzonej 
Polski. 
Nie wchodząc w szczegóły  zagadnień politycznych i militarnych Powstania 
Styczniowego,  w temacie dotyczącym jego europejskiego wymiaru  należy  wskazać 
także program zarysowany wobec kwestii granic przyszłej wolnej Polski oraz  
konotacje między powstaniem a ówczesną Europą. W kwestii przyszłych granic  
program rządu narodowego był jednoznaczny. Wskazywano w nim iż przyszła Polska  
powinna odrodzić się w kształcie przedrozbiorowym. Jednakże uwzględniano 
przemiany jakie w świadomości narodowej dotychczas zaszły i istotę akcji 
powstańczej zarysowano jako wspólne przedsięwzięcie  wyzwoleńcze  ze strony  
narodu Polski, Litwy i Rusi. Do równoprawnego związku tych narodów w wolnej 
Polsce nawiązywał również herb powstańczy. W manifeście Rządu Narodowego z 22 
stycznia 1863 roku  nawoływano do powstania  n a r o d y  Polski , Litwy i Rusi  w 
celu  w s p ó l n e g o  wyzwolenia. W symbolice powstańczej (sztandar Orła, Pogoni 
i Archanioła) także odniesiono się do idei federacji wolnych  narodów po zwycięstwie 
(zob. Manifest Komitetu Centralnego jako tymczasowego Rządu Narodowego z dnia 
22 stycznia 1863 roku). 
W programie politycznym dotyczącym przyszłości Polski, wkrótce doszły do głosu 
tendencje zachowawcze. Po objęciu dyktatury przez Mierosławskiego w tym temacie 
propagowano jego program – odbudowy scentralizowanej Polski w granicach z 1772 
roku z ewentualną ograniczoną autonomią dla Litwinów czy Ukraińców (Historia 
Polski Tom II cz.2 s.506, S.Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972 
s.245) 
Wraz  z postępującym rozwojem Powstania do kwestii  ułożenia stosunków 
narodowych w wyzwolonej Polsce nawiązywano jeszcze wielokrotnie, jednakże 
żaden z planów na tym etapie nie zakładał całkowitego oderwania się narodów Rusi i 
Litwy od Polski. (S.Kieniewicz, ib. s.242. C.Bobińska Ideologia rewolucyjnych 
demokratów polskich w latach 60-tych XIX wieku PWN, Warszawa 1956 s.119). 
Powstanie  Styczniowe niewątpliwie   nabrało swego europejskiego wymiaru zarówno 
ze względów politycznych jak i narodowych. W odróżnieniu od Powstania 
Listopadowego tym razem Rząd Narodowy podjął na arenie międzynarodowej 
szeroką akcję dyplomatyczną i w okresie największego nasilenia walk powstańczych 
w lecie 1863 roku miał przedstawicieli niemal we wszystkich krajach Europy. Po 
wejściu do rządu „Białych”  w maju 1863 roku przedstawiciel tego ugrupowania 
Władysław Czartoryski otrzymał nominację  na głównego pełnomocnika 
dyplomatycznego przy rządach Francji Anglii Włoch Szwecji i Turcji (zob. Historia 
Polski T.II cz.2 s.506). 
Zabiegi  dyplomatyczne w sprawie polskiej były  istotne i celowe ze względu na układ 
stosunków międzynarodowych jaki się wówczas wytworzył.  Sprawujący autorytarne  
rządy we Francji Napoleon III mając imperialne aspiracje dostrzegł w  
zorganizowaniu akcji dyplomatycznej w sprawie polskiej szansę dla swej akcji na 
zachodzie i poszerzenie francuskich posiadłości w Nadrenii. Ponieważ  już w lutym 
1863 roku podpisana została umowa prusko-rosyjska w sprawie zwalczania ruchu 
powstańczego, Napoleon III tym bardziej wspierając sprawę polską chciał 
przyspieszyć swą akcję przeciwko Prusom.  Francja pozyskała w tym czasie dla swej 
polityki również dyplomację angielską i austriacką . W dniu 17 kwietnia 1863 roku 
ambasadorowie Anglii i Francji złożyli swe noty rządowi rosyjskiemu z żądaniem  
zwołania kongresu w sprawie polskiej, dwa dni później podobną „własną” notę 
przekazał rządowi carskiemu ambasador austriacki. Dynamika wydarzeń przybierała 



na sile rysowała się perspektywa wojny państw zachodnich w sprawie polskiej. 
(Historia Dyplomacji T.I s.710-715, Historia Polski T.II cz.2 s.502-504) 
Działania dyplomatyczne Anglii i Francji trwały do listopada 1863 roku. Jednak  
rozbieżności interesów francusko-angielskich przekreśliły szansę interwencji w 
sprawie polskiej. W  lipcu i sierpniu 1863 roku  Powstanie przechodziło już swój 
szczytowy moment. Francja zaangażowana w próby podporządkowania sobie 
Meksyku prowadziła niejako podwójną grę. Wprawdzie nadal zdecydowanie  
Napoleon III wspierał sprawę polską jednakże jego działania miały  aspekt 
wielowymiarowy i skierowane były  także na umocnienie stanowiska Francji wobec 
Anglii. Noty angielska i francuska do rządu carskiego z 3 sierpnia aczkolwiek 
stanowcze i ostre  w swej dyplomatycznej wymowie nie pociągały za sobą 
konkretnych działań natury militarnej. W Rosji szybko zorientowano się iż jest to tylko 
wielka gra pozorów. Ostatnim aktem walki dyplomatycznej w sprawie polskiej była 
propozycja Napoleona III z 4 listopada 1863 roku w sprawie zwołania 
międzynarodowego kongresu w sprawie polskiej. Jednakże wobec postawy Anglii, 
która nie była już zainteresowana wykorzystywaniem sprawy polskiej do wywierania 
nacisku na Rosję do kongresu nie doszło, a wszelkie nadzieje władz powstańczych 
na interwencję mocarstw zachodnich upadły.(Historia Dyplomacji t.I s.714-715, 
Historia Polski T.II cz.2 s.504). 
Niezależnie od zagadnień „europejskiej dyplomacji” Powstanie znalazło swój  
oddźwięk wśród europejskich ludów. Czasokres Powstania Styczniowego niewiele 
odbiegał od europejskiej Wiosny Ludów. W świadomości wielu bojowników o 
radykalne reformy ustrojowe polskie Powstanie było naturalna pochodną i 
kontynuacją tego ruchu. Dlatego też w kręgach europejskich radykalnych 
reformatorów – zwłaszcza we Francji i we Włoszech nie brakowało sympatii do 
Powstania. Rząd włoski rozpatrywał nawet ewentualność bezpośredniej interwencji 
zbrojnej poprzez wysłanie do Polski swych regularnych oddziałów. Próby 
sformowania jednostek zbrojnych do pomocy w Powstaniu prowadzone były również  
w autonomicznych Węgrzech. Jednakże  wobec licznych działań dyplomatycznych 
jakie wówczas podejmowane były w sprawie polskiej  sam Rząd Narodowy odrzucił 
propozycję włoską i węgierska. (Historia Polski T.III cz.2 s.510, S.Kieniewicz 
Powstanie Styczniowe, tamże). 
Powstanie Styczniowe było jedynym polskim zrywem niepodległościowym w którym 
dość licznie wzięli udział ochotnicy z różnych krajów Europy. Wśród oddziałów 
ochotniczych jako najważniejsze wymienić należy francuski oddział Żuawów pod 
dow. Rochebruna, legion włoski pod dow. Francisco Nullo, węgierskich oficerów  
(Aladar, Czaky, Bornemiss) którzy służyli w oddziałach polskich, także kilkuset 
szeregowych ochotników węgierskich. W polskich oddziałach partyzanckich walczyli 
również Niemcy, Czesi, Serbowie. Obserwatora wojskowego do oddziałów 
powstańczych przesłał również rząd Szwajcarii  (płk. Erlach Fischer). W  marcu 1863 
roku wyruszyła do wsparcia powstania grupa ochotników angielskich zwerbowanych 
przez  emigracyjnego działacza Teofila Łapińskiego. Akcja zakończyła się jednak 
niepowodzeniem z powodu rozbicia statku wiozącego ochotników przy wejściu do 
portu w Kłajpedzie (Historia Polski T.II cz. 2.s.510). Najliczniejsza grupą w Powstaniu 
styczniowym byli Rosjanie Ukraińcy i Białorusini (zob.P. Łosowski, Z. Młynarski,  
„Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w Powstaniu Styczniowym, Wrocław 1959) 
S.Kieniewicz Karta z dziejów rosyjsko-polskiej przyjaźni z 1863 roku w: Przegląd 
Hist.1964 t.55 s.267-274, Z.Sokołowska Cudzoziemcy w Powstaniu r.1863, Iskry r.7, 
1929 s.81-82, M.Dubiecki, Włosi w Powstaniu Styczniowym w: Kwartalnik Hist. 



T.36/1922 s.111-114, T.Polak Udział Węgrów w Powstaniu Styczniowym w: 
Wojskowy Przegląd Historyczny 1956 t.1 s.220-235). 
Klęska Powstania Styczniowego przekreśliła nadzieje na wyzwolenie Polski w drodze 
zbrojnego powstania.  W drugiej połowie XIX wieku zaczęły dominować w polityce 
polskiej kierunki ugodowe. Myśl narodowa i europejska jaka pojawiła się w I połowie 
stulecia nie zniknęła. Stała się przedmiotem refleksji i inspiracji nowoczesnych 
ruchów politycznych i idei przełomu XIX i XX wieku. 
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