
STEFAN BUSZCZY¡SKI

Delegowani Izb mezagorycznych tworzà federacyjny zwiàzek zjednoczonych narodów, czyli Rad´ cenopolicznà.

Wzajemne stosunki Etnopolji, okreÊlone przez Cenopolitów, idà na rozpatrzenie Mezagorów i za ich potwierdzeniem

otrzymujà si∏´ obowiàzujàcà. 

[...] Je˝eli wolà Cenopolitów jest, a˝eby Cenopolja mia∏a reprezentanta w jednej osobie, w takim razie za pomocà

g∏osowania przez wszystkich po∏àczonych Mezagorów, zjednoczone Etnopolje sk∏adajà w r´ce obranego Arcykróla

insignia arcykrólewskiej godnoÊci. Arcykról ma prawo prezydowania na obradach najwy˝szych w∏adz narodowych,

we wszystkich zjednoczonych ze sobà Etnopoljach. Obiór Arcykróla powtarzaç si´ powinien co pi´ç lat. [...] 

[…] Albowiem wolà Boga jest, aby wszelka w∏adza by∏a z woli narodu; dlatego ludzie majà wskazane sobie przez

OpatrznoÊç wrodzone prawa i ich kierunek. Wynika stàd, i˝ z woli Boga jest tylko ta w∏adza, która jest narodowà

i tylko w∏adza narodowa jest z Bo˝ej woli. […]

[…] autonomiczny, prowincjonalny rzàd, ani autonomia narodowego cia∏a nie jest rozdrobnieniem Europy. System

federacyjny mo˝e po∏àczyç w jedno ca∏à Europ´. Mo˝e byç jedno Paƒstwo, ale nie takie, o jakiem marzy∏ Aleksander

macedoƒski albo Karol Wielki, albo inni, podobni do nich, lecz paƒstwo narodowe [...] Czy lepszy zwiàzek monar-

chów? czy zwiàzek narodów?

La décadence de l’Europe, 1867, 

[cytat z:] Upadek Europy [w:] Zbiorowe wydanie pism Stefana Buszczyƒskiego, 

t. 8, Kraków 1895, s. 443-444, 471-472.

Jakkolwiek granice przyrodzone ka˝dej etnopolii powinny byç zakreÊlone ze wszelkà mo˝ebnà dok∏adnoÊcià,

jednak stosunki mi´dzynarodowe nie powinny doznawaç przeszkód. Wolny ruch, wolna myÊl, jako te˝ wolna praca,

sà prawami przyrodzonymi ka˝dego cz∏owieka. Stàd wynika, i˝ wszelkie sztuczne granice polityczne, wszelkie zapory

tamujàce ∏àcznoÊç ludzi, wymian´ idei, swobodny przemys∏ i swobodny handel, jak to: paszporty, c∏a, zakazy pra-

sowe i tym podobne rzeczy, nale˝y raz na zawsze równoczeÊnie usunàç w ca∏ej Europie. Laisser marcher, laisser faire,

laisser passer [...].

Rany Europy. Fakta statystyczne z objaÊnieniami etnograficznymi i dziejowymi, 

„Warta” [Poznaƒ] 1884-1885, nr 548, s. 5097.

Stefan Buszczyƒski (1821-1892), historyk, pisarz polityczny i publicysta, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy; studia

literackie i filozoficzne w Kijowie, uczestnik antyrosyjskiego tajnego stowarzyszenia; aktywny uczestnik pow-

stania styczniowego 1863, po powstaniu na emigracji w Szwajcarii i Pary˝u; 1867 anonimowa publikacja

rozprawy La décadence de l’Europe (Upadek Europy, 1896); 1869 powrót do Krakowa i cz∏onkostwo

Krakowskiego Towarzystwa Naukowego; przeciwnik polityki ugodowej wobec zaborców, antagonista

krakowskiej szko∏y historycznej; liczne publikacje w prasie, prace historyczne, obyczajowo-etnograficzne,

odczyty i wyk∏ady, m.in.: Przysz∏oÊç Austrii (1869), Ameryka i Europa (1876), Znaczenie dziejów Polski i walk

o niepodleg∏oÊç (1882), S∏owiaƒska sprawa Polska i prawa narodów (1884), Rany Europy (1884-85).

W rozprawie Upadek Europy Buszczyƒski

wystàpi∏ przeciwko ustrojowi politycznemu

Europy, krytykujàc materializm ówczesnej kultu-

ry i upadek wartoÊci duchowych. Europejskiemu

kryzysowi przeciwstawia∏ idealny obraz brater-

skiego zwiàzku wolnych narodów. Dzie∏o to

wzbudzi∏o zainteresowanie w Êrodowisku ów-

czesnych intelektualistów francuskich i niemiec-

kich, a w 1916 zosta∏o wznowione w Szwajcarii

jako publikacja majàca, w zamyÊle wydawców,

przygotowaç grunt pod budow´ powojennego

porzàdku w Europie. 

Podstawà nowego europejskiego ∏adu

powinien byç, wed∏ug Buszczyƒskiego, naród,

który jako niezale˝na, samoistna ca∏oÊç politycz-

na tworzy tzw. etnopoli´ (z gr. éthnos – naród

i politeia – paƒstwo) ˝yjàcà w historycznych, przy-

rodzonych granicach. Etnopolie spokrewnione

pod wzgl´dem pochodzenia i kultury powinny

∏àczyç si´ w zwiàzki zwane cenopoliami zasadniczymi (z gr. koinôs – wspólny),

a nast´pnie – na zasadzie sojuszy i umów – w cenopolie plemienne. Warto zauwa˝yç, ˝e

jednà z dziesi´ciu wymienionych przez Buszczyƒskiego cenopolii zasadniczych mia∏a

byç cenopolia polska obejmujàca ziemie dawnej Rzeczypospolitej, Âlàsk oraz Prusy

Ksià˝´ce. 

Buszczyƒski przedstawi∏ projekt ustroju politycznego etnopolii i cenopolii.

Proponowa∏, by Rada cenopoliczna sk∏adajàca si´ z delegatów wszystkich etnopolii

opracowa∏a zbiór zasad regulujàcych stosunki pomi´dzy nimi, które zosta∏yby zatwier-

dzone przez zgromadzenia reprezentantów wszystkich narodów tworzàcych cenopoli´. 

Zwiàzków sojuszniczych wy˝szego rz´du, czyli cenopolii plemiennych, mia∏o byç

pi´ç, z czego na terytorium Europy trzy pot´˝ne zwiàzki narodów: cenopolia romaƒska,

cenopolia germaƒska i sojusz s∏owiaƒsko-turaƒski. Tak skonstruowany porzàdek móg∏by

zapewniç Europie prawdziwà równowag´ i trwa∏y pokój powszechny.

God∏o opracowane przez Buszczyƒskiego dla przysz∏ej federacji

europejskiej. Znakiem fanerotów, czyli mi∏oÊników Êwiat∏a i prawdy,

którzy mieli byç duchowymi przywódcami jednoczàcej si´ Europy,

jest krzy˝ w s∏oƒcu otoczony pierÊcieniem i ∏aciƒskà dewizà: W woli

jednoÊç. W jednoÊci wolnoÊç. W wolnoÊci zbawienie.

Taki sam symbol zosta∏ przyj´ty po I wojnie Êwiatowej przez Ruch

Paneuropejski Coudenhove’a-Kalergiego.   

Zjednoczone etnopolie

Wolny ruch, wolna myÊl, wolna praca

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Narodowa w Warszawie


