
Na Kongresie S∏owiaƒskim w Pradze w 1848 r. dwaj polscy jego

uczestnicy, Antoni Zygmunt Helcel i Jerzy Lubomirski, przedstawili

projekt unii austriacko-s∏owiaƒskiej, która mia∏a obejmowaç narody

s∏owiaƒskie cesarstwa austriackiego. Celem unii, opartej na zasadzie

równoÊci jej cz∏onków, mia∏o byç zabezpieczenie niezale˝noÊci narodów

s∏owiaƒskich, ich terytoriów i konstytucyjnych porzàdków. Do unii mogli

do∏àczyç W´grzy, dopuszczano tak˝e sojusz z Tyrolem i niemieckà cz´Êcià

Styrii.

W odezwie Komitetu Reprezentacyjnego Wychodêstwa Polskiego

(który sta∏ na czele Zjednoczenia Emigracji Polskiej, 1866-71)

z 29 listopada 1866 r. stwierdzano, ˝e dà˝eniem polskich uchodêców jest

walka o niepodleg∏oÊç w oparciu o zwiàzki z innymi ujarzmionymi luda-

mi, np. S∏owianami, a tak˝e z narodami W´gier i Rumunii, przeciwsta-

wianie si´ zaborczej idei panslawizmu i jednoczenie si´ w dziele powszech-

nego sprzymierzenia. Celem by∏a federacja narodów Europy.

Józef Hauke-Bosak, genera∏, dowódca w powstaniu styczniowym,

Polak z wyboru, na emigracji aktywnie uczestniczy∏ w pracach Ligi

Pokoju i WolnoÊci (1867) grupujàcej radykalnà inteligencj´ europejskà.

Pomimo ˝e liga g∏osi∏a has∏a pacyfistyczne, on usprawiedliwia∏ koniecz-

noÊç wojny o wyzwolenie narodów (i przywrócenie republikaƒskiej

Polski) dla osiàgni´cia trwa∏ego pokoju. Na kolejnych kongresach ligi

wzywa∏ do zbudowania republikaƒskiej federacji wolnych krajów euro-

pejskich jako Stanów Zjednoczonych Europy. Uwa˝a∏ te˝, ˝e wraz

z odbudowà niepodleg∏ej Polski znikn´∏aby jedyna przeszkoda na drodze

do zjednoczenia Rosji z Europà.

Wyodr´bnione z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Gromady

Ludu Polskiego prezentowa∏y utopijno-socjalistyczny program,

w którym wa˝ne miejsce zajmowa∏a kwestia odzyskania niepodleg∏oÊci

przez Polsk´ i troska o dobro powszechne okreÊlane jako Rzeczpospolita

europejska. W latach pi´çdziesiàtych XIX w. Zenon Âwi´tos∏awski za∏o˝y∏

w Londynie organizacj´ Lud Polski - Gromada Rewolucyjna Londyn,

która, prezentujàc radykalny program spo∏eczny po∏àczony z projektem

walki o wolnoÊç, przewidywa∏a, ˝e po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez

Polsk´ zostanà wyswobodzone najpierw ludy s∏owiaƒskie, które utworzà

Rzeczpospolità S∏owiaƒskà, a nast´pnie reszta Êwiata, co doprowadzi do

powstania Rzeczpospolitej Powszechnej. Zwiàzek Ludu Polskiego (1872-

76), za∏o˝ony z inicjatywy gen. W. Wróblewskiego i K. Dàbrowskiego,

równie˝ opowiada∏ si´ za wolnà i niepodleg∏à ojczyznà, która mia∏a si´

w∏àczyç w sk∏ad federacji Stanów Europy.

Kazimierz Kelles-Krauz, socjolog, dzia∏acz i teoretyk PPS za

najwa˝niejszy cel uwa˝a∏ zapewnienie Europie pokoju. W tekÊcie opubli-

kowanym w 1903 r. twierdzi∏, ˝e jedynym sposobem powszechnego

rozbrojenia jest stworzenie zwiàzku paƒstw (a nawet jednego paƒstwa

zwiàzkowego), którego organy by∏yby wyposa˝one w realnà w∏adz´ nad

paƒstwami cz∏onkowskimi. Organizatorem walki o demokratyzacj´

ustrojów paƒstw europejskich, stanowiàcà nieodzowny warunek rozbro-

jenia, mia∏a byç partia socjalistyczna.

W programie Zwiàzku M∏odej Polski Ludowej z 1907 r. znalaz∏o si´

has∏o Polski wolnej i szcz´Êliwej w zwiàzku wielkim wolnych i szcz´Êliwych

ludów Europy! Celem ZMPL by∏a realizacja ogólnej federacji

(wszechzwiàzku) ludów Europy na zasadach równoÊci, braterstwa

i wolnoÊci. Ta federacja mia∏aby, zdaniem m∏odych ludowców, daç naro-

dom Europy mo˝liwoÊç osiàgni´cia najwa˝niejszych zadaƒ ludzkoÊci.


