
O europeizmie, czyli o stowarzyszeniu  ludów Europy

„Niemasz nikogo coby zauwa˝ywszy bieg historyi ostatnich czasów niedostrzeg∏

w nim wyraênéj dà˝noÊci do zgromadzenia wszystkich ludów Europy w jedn´

spó∏ecznoÊç, która zostawiajàc ka˝demu jego narodowoÊç i w∏aÊciwy charakter,

wiàza∏aby go jednak˝e do obszerniejszéj i wy˝széj narodowoÊci, i kszta∏tuje niejako

wszystkie w cudownà powszechnoÊç narodów, gdzie jednoÊç i rozmaitoÊç harmonizujà

si´ tak doskonale, ˝e miasto si´ niszczyç lub sobie zawadzaç, wspierajà si´ owszem wza-

jemnie. – W rzeczy saméj, widzàc t´ spólnà solidarnoÊç ludów europejskich, która

sprawia, ˝e jeden z nich nie cierpi, ˝eby zaraz inne niecierpia∏y z nim i dla niego, ˝e

s∏aboÊç jednego staje si´ s∏aboÊcià wszystkich, ˝e najbardziéj oddalony ledwie si´

poruszy wraz inne na przeciwnych kraƒcach le˝àce w ruch idà, ˝e skoro jeden upad-

nie, ca∏a Europa jest zaraz wstrzàÊni´ta w gruncie swoim, trzeba przyznaç, i˝ Europa

stanowi ju˝ jedno cia∏o, i ˝e wypada jedno autentycznie i prawnie stwierdziç czyn ju˝

dope∏niony w historyi; pr´dzéj czy póêniéj okolicznoÊci zrobià to niezawodnie.

Polsce dosta∏o si´ objawiç Europie jéj jednoÊç i jéj przysz∏oÊç. JakoÊ, podzia∏ to

Polski i wypadki które si´ zeƒ wysnu∏y, nauczy∏y Europ´ do jakiego stopnia ka˝dy jéj

cz∏onek jest jéj potrzebnym i ilu cierpieƒ przyczynà mo˝e bydê strata jednego.

[…] Europa nie wywià˝e si´ ze swéj missji, a˝ póki wszystkie sk∏adajàce jà ludy

nie pogodzà si´ w jednéj myÊli spólnéj, a˝ póki to co rozkazuje i to co s∏ucha, w∏adza

i wolnoÊç, nie uÊcisnà si´ we wzajemnéj mi∏oÊci, a˝ póki Europa nie naprawi wszyst-

kich niesprawiedliwoÊci towarzyskich, wszystkich zbrodni jakie pope∏ni∏a, lub pozwo-

li∏a pope∏niç, jakie sà naprzyk∏ad, rozbiór Polski, ujarzmienie Irlandji, ucisk koÊcio∏a

katolickiego wsz´dy. Dotàd polityka europejska z∏o˝ona by∏a z wielu ˝ywio∏ów,

w których dostarczeniu ka˝dy naród mia∏ jakiÊ udzia∏. Z W∏och wyklu∏a si´ dyplo-

macja, w Anglji formy rzàdu, we Francji jednoÊç i formy administracyjne, Rossja ma

kombinacjà si∏y i chytroÊci, Austrja polityk´ zw∏óczenia i statu quo, Prussy formy mili-

tarne; ale brak jeszcze czegoÊ europejskiéj polityce, i ten brak dotkliwie si´ czuç daje:

oto nie ma poÊwi´cenia, zapomnienia siebie. Oby nam Bóg naznaczy∏ chlubnà powin-

noÊç dostarczenia Europie tak drogiego pierwiastku, tak zgodnego z naszà narodowà

naturà, tak silnie odbitego na ca∏éj naszéj historji. I komu˝ podobne pos∏annictwo

przysta∏oby lepiéj ni˝ ludowi, co przez d∏ugie wieki poÊwi´cajàc si´ za Europ´

i cywilizacjà, w koƒcu opuszczony od nich, pad∏ ofiarà najstraszniejszego gwa∏tu?

Piel´gnujmy wi´c naszà narodowoÊç, wi´céj jeszcze dla Europy ni˝ dla nas samych.

Zostaƒmy Polakami, i gdy nieprzyjaciele nasi utrzymujà, ˝e nas ju˝ nie ma, broƒ nas

Bo˝e byÊmy im mieli zawierzyç i wymieniç nasze g∏oÊne imie na imie S∏awian.

Chcemyli b´dàc Polakami bydê czemsiÊ wi´céj jeszcze, bàdêmy Europejczykami; [...].”
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