
Na prze∏omie XVIII i XIX wieku w europejskiej myÊli filozoficznej i polity-

cznej dokona∏ si´ zasadniczy zwrot. Pod wp∏ywem idei oÊwiecenia zasad´

suwerennoÊci monarchy zastàpiono regu∏à suwerennoÊci ludu. Artyku∏

3 Deklaracji Praw Cz∏owieka i Obywatela z 1789 r. stanowi∏, ˝e êród∏o wszelkiej

suwerennoÊci spoczywa ca∏kowicie w Narodzie. WczeÊniejsza o dwa lata konstytu-

cja Stanów Zjednoczonych Ameryki rozpoczyna∏a si´ od s∏ynnych s∏ów: My,

naród..., a w konstytucji Francji z 1791 r. panujàcy nie jest ju˝ w∏adcà Francji, lecz

królem Francuzów. Narody i ich paƒstwa stawa∏y si´ podmiotami stosunków

mi´dzynarodowych i to one, a nie monarchowie, mia∏y tworzyç europejski

porzàdek. 

Nie przypadkiem a˝ do schy∏ku XVIII wieku najbardziej znane projekty

nowego urzàdzenia kontynentu opiera∏y si´ na za∏o˝eniu, ˝e wszelkie struktury

europejskie b´dà mia∏y charakter zwiàzku w∏adców. Prze∏omowy w tym wzgl´dzie

by∏ g∏os Kanta, który w traktacie Projekt wiecznego pokoju z 1795 r. pisa∏, ˝e

przysz∏e Stany Zjednoczone Europy mogà byç tylko federacjà paƒstw republi-

kaƒskich, a wi´c opartych na konstytucji zapewniajàcej równy udzia∏ wszystkich

obywateli w podejmowaniu najwa˝niejszych decyzji paƒstwowych. Nowe

myÊlenie o wolnych narodach jako podmiotach przysz∏ego ∏adu europejskiego

zajmowa∏o coraz wi´cej miejsca w panoramie myÊli politycznej pierwszej po∏owy

XIX wieku. W atmosferze o˝ywienia intelektualnego pisano rozprawy ze s∏owem

„europejski” w tytule, powstawa∏y europejskie komitety i towarzystwa, budzàce

si´ ruchy narodowo-wyzwoleƒcze wzywa∏y do europejskiej solidarnoÊci. W spo-

rach ideowych odwo∏ywano si´ do koncepcji federacji, czy te˝ stanów zjedno-

czonych narodów-ludów Europy.

G∏os polskich polityków i myÊlicieli politycznych by∏ w tej debacie obecny od

samego poczàtku. Wynika∏o to zarówno z faktu, ˝e w konstrukcji sfederowanej

Europy wolnych narodów dostrzegano szans´ na odzyskanie przez Polsk´

niepodleg∏ego bytu, jak i z mo˝liwoÊci nawiàzania do bogatego dorobku polskiej

myÊli politycznej wczeÊniejszych epok. Warto wymieniç tutaj polskà szko∏´ prawa

narodów z XV i XVI wieku, doÊwiadczenia federacyjne Rzeczypospolitej Obojga

Narodów, republikaƒski w istocie charakter polskiej monarchii ze szczególnà,

„suwerennà” pozycjà szlachty w paƒstwie, wreszcie Konstytucj´ 3 maja 1791 r.

z jej deklaracjà, ˝e wszelka w∏adza spo∏ecznoÊci ludzkiej poczàtek swój bierze z woli

Narodu. 

Ta znakomita przesz∏oÊç, a w szczególnoÊci pami´ç unii polsko-litewskiej jako

dobrowolnej federacji wolnych z wolnymi i równych z równymi, doÊwiadczenia

przerwanego dramatycznie rozbiorami paƒstwa, by∏a obecna, cz´sto w wyideali-

zowanej formie, w tekstach wielu polskich XIX-wiecznych autorów. W ten sposób

dawna tradycja polityczna i ustrojowa wpisywa∏a si´ w nowà europejskà debat´

nad suwerennoÊcià narodów, ustanowieniem trwa∏ego pokoju, demokratycznego

porzàdku i zjednoczeniem wolnych ludów. Szybko sta∏a si´ te˝ jednym ze êróde∏

przekonania o szczególnej roli Polski w dziejach Europy. 

Warto zatem przypomnieç najciekawsze polskie projekty europejskiego ∏adu

z tamtego okresu. Majà one zró˝nicowany charakter, bo ich autorzy reprezen-

towali odmienne Êwiatopoglàdy i Êrodowiska, ró˝nili si´ wykszta∏ceniem i pe∏nili

rozmaite funkcje polityczne. Prezentowane teksty majà przy tym niejednolity

charakter: jedne sà poÊwi´cone w ca∏oÊci konkretnej „federacyjnej” propozycji,

inne traktujà europejskie zjednoczenie jako wàtek uboczny. Tym, co ∏àczy wszyst-

kich autorów, jest przekonanie, ˝e nowy ∏ad europejski – bez wzgl´du na to, czy

ma wynikaç z politycznej kalkulacji, moralnej powinnoÊci czy z czystej filozofii

– musi mieç charakter ró˝nie rozumianej federacji i mo˝e byç zbudowany tylko

przez wolne narody. I ka˝dy z autorów móg∏by podpisaç si´ pod apelem niez-

nanego publicysty z 1838 roku: chcemyli b´dàc Polakami byç czemÊ wi´cej jeszcze,

bàdêmy Europejczykami.
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