
ZYGMUNT EDWIN GORDASZEWSKI 

1. Do uk∏adu federacyjnego mo˝e przystàpiç ka˝dy naród majàcy rzàdy republikaƒskie lub konstytucyjne.

[…]

3. Europejskie narody obejmujà trzy federacje wielkich ras lub rodzin: ∏aciƒska, niemiecka i s∏owiaƒska,

ró˝niàca si´ j´zykami, obyczajami i interesami handlowymi. 

4. Ka˝da rodzina paƒstw tworzy federacj´, która co trzy lata organizuje w∏asny kongres wypowiadajàcy

si´ w kwestiach dotyczàcych ca∏ego zwiàzku oraz stosunków handlowych paƒstw cz∏onkowskich.

5. Federacja generalna gromadzi si´ co dziesi´ç lat na wielkim kongresie za poÊrednictwem przedstawicieli

paƒstw ze wszystkich rodzin, aby rozstrzygnàç kwestie niepodleg∏oÊci, granic i narodowoÊci. 

6. Zaraz po utworzeniu federacji generalnej zostanie zwo∏any wielki kongres sfederowanych paƒstw

wszystkich ras, tworzàcy najwy˝szy trybuna∏, przed który zostanà wezwane wszystkie narody i ich rzàdy w

celu przedstawienia tytu∏ów i roszczeƒ. 

Nast´pnie zostanie ustalony moment generalnego rozbrojenia paƒstw cz∏onkowskich. 

7. Kongres generalny b´dzie zwo∏ywany za ka˝dym razem, kiedy pojawià si´ spory mi´dzy narodami i ich

w∏adcami albo kiedy wyniknà inne pilne kwestie tej natury. 

8. Kongresy generalne, podobnie jak kongresy ras, b´dà si´ sk∏adaç z przedstawicieli wolnych paƒstw.

Ka˝de niepodleg∏e paƒstwo przyÊle trzech przedstawicieli: dwóch reprezentantów narodu i jednego

reprezentanta rzàdu. […]

10. Paƒstwa umawiajàce si´ na kongresie b´dà zobowiàzane do solidarnego wype∏niania decyzji

kongresu. 

11. Stolica ka˝dego paƒstwa nale˝àcego do federacji, niezale˝nie od jego powierzchni, b´dzie co trzy lata,

zgodnie z porzàdkiem alfabetycznym, punktem zbornym federacji danej rasy, a jego w∏adca b´dzie

przewodniczy∏ unii federacyjnej. 

12. Zasady uznane jako podstawa federacji sà nast´pujàce: 

[…] 

C. Paƒstwa wchodzàce w sk∏ad federacji sà zwiàzane przymierzem obronnym i ofensywnym; winne

sà sobie wzajemne braterstwo i oparcie. […]

G. Podboje sà zniesione. Podbite kraje stajà si´ wolne i niepodleg∏e.

H. Narody majà prawo do wyboru w∏asnej narodowoÊci i istnienia niezale˝nie od innych paƒstw.

I. Agresor uznany winnym pogwa∏cenia praw narodu jest zobowiàzany do poniesienia kosztów

spowodowanych swoim nagannym dzia∏aniem.

Fédération générale des États libres, dédiée aux amis du peuple, 1848,

[cytat z:] Powszechna federacja wolnych paƒstw [w:] Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku

(wybór P.O. Loew), Wroc∏aw 2004, s. 72-74.
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Gordaszewski opublikowa∏ swojà broszur´ Powszechna federacja wolnych paƒstw

w marcu 1848 r. pod wp∏ywem wybuchu Wiosny Ludów w Pary˝u, Berlinie i Wiedniu.

Z tymi rewolucyjnymi wydarzeniami wiàza∏ on nadzieje na nowy ∏ad polityczny

w Europie, który widzia∏ jako powszechnà federacj´ wolnych paƒstw. Podstawowym

za∏o˝eniem by∏o uznanie prawa ka˝dego narodu do niezale˝nego bytu.

Gordaszewski proponowa∏ stworzenie dwuszczeblowej federacji. Szczebel ni˝szy

mia∏y stanowiç trzy federacje regionalne: narodów romaƒskich, germaƒskich

i s∏owiaƒskich, z których ka˝da by∏aby zobowiàzana organizowaç co trzy lata w∏asny

kongres rozstrzygajàcy polityczne aspekty funkcjonowania

federacji oraz problemy dotyczàce stosunków hand-

lowych. Zasadniczym bowiem celem federacji regional-

nych mia∏o byç rozwijanie handlu mi´dzy paƒstwami

cz∏onkowskimi. Szczebel wy˝szy mia∏a stanowiç federacja

wszystkich paƒstw europejskich, której g∏ównym organem

by∏ kongres generalny, zbierajàcy si´ co dziesi´ç lat. Ka˝de

paƒstwo by∏oby uprawnione do wysy∏ania na ów kongres,

podobnie jak na kongresy regionalne, trzech przedstawi-

cieli: dwóch reprezentantów narodu i jednego reprezen-

tanta rzàdu. Kongres generalny zosta∏by wyposa˝ony

w prawo podejmowania decyzji wià˝àcych wszystkie

paƒstwa cz∏onkowskie.

Powszechna federacja wolnych paƒstw

Manifestacja ludu francuskiego na rzecz Polski w 1848 [z:] J. J´drzejewicz,

Zwyci´stwo pokonanych. OpowieÊç o Stanis∏awie Worcellu, Warszawa 1974.

Pary˝, Porte St.Denis, Muzeum Literatury w Warszawie


