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106. Federacja paƒstw, której celem jest zabezpieczenie paƒstw poszczególnych i wzajemnej ich od siebie

niezale˝noÊci, a która zmierza do uformowania jednej spo∏ecznoÊci powszechnej, jest równie konieczna,

jak koniecznym by∏o najpierw zrzeszenie si´ ludzi w paƒstwa poszczególne dla wzajemnego zabezpieczenia

swych praw i wolnoÊci i dla ukszta∏towania indywidualnych spo∏ecznoÊci. [...]

151. Tak wi´c zró˝nicowanie j´zykowe i udoskonalenie j´zyka w postaci j´zyka ukszta∏towanego – to

dwie cechy w pe∏ni okreÊlone, a stanowiàce dla danego narodu warunki konieczne, a nawet jedyne, nieza-

wis∏oÊci tego narodu. [...]

155. Tote˝ najmniej nawet liczne narody, które spe∏nià wszystkie warunki swej obecnej niepodleg∏oÊci,

b´dà mog∏y, w myÊl owej regu∏y, ukonstytuowaç si´ w niepodleg∏e paƒstwa.

156. I tu w∏aÊnie tkwi z pewnoÊcià zasadnicza tendencja polityki zagranicznej, czyli federalnoÊci Europy;

albowiem Europa tylko na tej drodze, omijajàc groêb´ monarchii powszechnej, mo˝e kroczyç ku osta-

tecznemu sfederowaniu, czyli ku powszechnej spo∏ecznoÊci.

157. Ponadto, zgodnie z post´pujàcym urzeczywistnianiem si´ zasady regulujàcej konstytuowanie si´

paƒstw, powstaje koniecznoÊç, wynikajàca z tej˝e zasady, powstawania poszczególnych konfederacji

paƒstw europejskich.

158. Istotnie bowiem, paƒstwa, których narody mówià tym samym j´zykiem albo j´zykami ró˝nymi, ale

nale˝àcymi do tej samej rodziny, reprezentujà mimo dzielàcych je podzia∏ów pewnego rodzaju indywidu-

alnoÊç, która […] musi tworzyç odr´bne cia∏a polityczne, zwane konfederacjami.

159. Te cia∏a polityczne, czyli konfederacje, których celem b´dzie odpowiednie strze˝enie praw paƒstw

wchodzàcych w ich sk∏ad, przyczynià si´ w ten sposób do federalnoÊci Europy, umacniajàc wzajemnà

niezawis∏oÊç paƒstw, b´dàcà celem federalnoÊci.

160. Tote˝ niezale˝nie od wszelkich innych wzgl´dów, tendencja federalizujàca w Europie powinna

zmierzaç – i si∏à rzeczy zmierza faktycznie – do tego, ˝eby najpierw ustanowiona zosta∏a nieokreÊlona licz-

ba paƒstw niezawis∏ych, kiedy narody spe∏nià warunki konieczne w∏asnej niepodleg∏oÊci, a nast´pnie do

tego, ˝eby powsta∏o tyle˝ odr´bnych konfederacji paƒstw, ile istnieje ró˝nych j´zyków macierzystych.
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Józef Maria Hoene-Wroƒski (1776-1853), filozof, matematyk, fizyk, technik-wynalazca, zajmowa∏ si´ tak˝e

naukami przyrodniczymi, ekonomià; jeden z czo∏owych przedstawicieli polskiej filozofii mesjanistycznej;

studia w Poznaniu, Halle i Getyndze; uczestnik insurekcji koÊciuszkowskiej 1794, po bitwie pod

Maciejowicami w niewoli rosyjskiej, wstàpi∏ do wojska rosyjskiego i tam awansowa∏ do stopnia majora;

od 1800 obywatel francuski; rzecznik panslawizmu; w licznych pracach (og∏osi∏ drukiem oko∏o stu) koncen-

trowa∏ si´ wokó∏ problematyki historiozoficznej, spo∏ecznej i religijnej; w Création absolue de l’humanité

(1814-18, pol. wyd. Kodeks prawodawstwa spo∏ecznego absolutnego, 1923) zawar∏ doktryn´ mesjanizmu, którà

rozwinà∏ w traktacie filozoficzno-historycznym Messianisme. Union finale de la philosophie et de la religion

constituant la philosophie absolue (t. 1 1831, t. 2 1839).

System filozoficzny Hoene-Wroƒskiego stanowi∏ prób´

odnalezienia uniwersalnej zasady organizujàcej wszyst-

kie dziedziny nauki, co w konsekwencji mia∏o

doprowadziç do odkrycia prawdy absolutnej. Wizja

federacji europejskiej by∏a elementem tego filo-

zoficznego systemu. Wed∏ug Hoene-Wroƒskiego, ustrój

federalny jest najwy˝szym stadium rozwoju spo∏e-

czeƒstwa ludzkiego. Warunkiem wst´pnym powstania

federacji europejskiej jest, jego zdaniem, ukonsty-

tuowanie si´ niepodleg∏ych paƒstw na bazie wykszta∏-

conego, tzn. zdolnego do wyra˝ania poj´ç abstrakcyj-

nych, j´zyka narodowego. Nast´pnie paƒstwa te,

w oparciu o pokrewieƒstwo j´zyków i narodowych kul-

tur, b´dà si´ ∏àczyç w regionalne konfederacje.

Ostatecznie zaÊ, w miar´ ugruntowywania si´ w ludz-

kich umys∏ach prawdy absolutnej, paƒstwa narodowe,

zachowujàc autonomi´ swego istnienia, zacznà egzys-

towaç w ramach wspólnoty europejskiej rozumianej jako wyraz pewnego filozoficznego

porzàdku. Cel ten b´dzie mo˝na osiàgnàç, wed∏ug koncepcji Wroƒskiego, w drodze

mi´dzynarodowych kongresów, które b´dà rozwiàzywaç sporne kwestie polityczne

metodami pokojowymi.
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