
Jest rzeczà oczywistà, ˝e jeden naród nie mo˝e prawnie staç si´ panem drugiego […]. Narody zobo-

wiàzane sà uznaç powszechne prawo rodzaju ludzkiego, które panuje nad ich czàstkowymi prawami i jest

ich êród∏em; ten w∏aÊnie zwiàzek powszechny i najwy˝szy wyznacza im wzajemne zobowiàzania, ustana-

wia je jako osoby moralne niezale˝ne, b´dàce zupe∏nie równouprawnionymi cz∏onkami ludzkoÊci [...]. 

[…] Mogà istnieç dwie odmiany federacji; jedna kojarzy cz´Êci jednego kraju podzielonego na kilka

paƒstw; w tym przypadku ka˝de z nich zachowuje swà lokalnà suwerennoÊç, lecz godzi si´ mi´dzy sobà na

utworzenie wspólnej ca∏oÊci i kierowania swych spraw zewn´trznych jakoby jednà wolà. […] 

Ten rodzaj federacji mo˝e posiadaç rozmaite odcienie i odmiany i podlegaç centralnej w∏adzy mniej

czy wi´cej silnej. Nadaje si´ on dla obszarów podzielonych na drobne paƒstwa, pragnàce zachowaç

odr´bnoÊç, a jednak czujàce potrzeb´ zjednoczenia si´ we wspólne cia∏o dla zapewnienia sobie powagi na

zewnàtrz oraz bezpieczeƒstwa i niepodleg∏oÊci. Europa ma nawet prawo wymagaç od nich, by takà drog´

obra∏y, gdy˝ tylko tak zdo∏ajà przyczyniç si´ u˝ytecznie do dobra i udoskonalenia powszechnego zwiàzku

narodów. 

Drugim rodzajem federacji jest ta co ∏àczy dwa lub wi´cej ró˝nych narodów pod ber∏em wspólnego

monarchy. [...] Mówiàc prawd´ ten rodzaj federacji daje pole wielkim nadu˝yciom [...].

Zresztà Europa ma prawo czuwaç nad tem, by podstawowe cechy umowy federalnej nie by∏y zatarte.

Nie chodzi tu bowiem o wdawanie si´ w wewn´trzne rzàdy kraju, lecz o zachowanie narodom ich

odr´bnego bytu. Jest to warunek pod jakim Europa uznaç mo˝e rzàdy jednego monarchy nad dwoma

narodami; warunek ten nale˝y do kompetencji traktatów, a nawet gdyby by∏ w nich pomini´ty, pozostaje

w kompetencji prawa mi´dzynarodowego, gdy˝ tyczy wzajemnych praw narodów i interesów powszechnej

spo∏ecznoÊci.

Essai sur la diplomatie, 1830, [cytat z:] 

Szkic o dyplomacji, Pary˝-Toruƒ 2004, s. 108, 162-164.

ADAM JERZY CZARTORYSKI 

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), mà˝ stanu, pisarz; 1803-24 kurator wileƒskiego okr´gu szkolnego;

1804-06 minister spraw zagranicznych Rosji, zwolennik rozwiàzania sprawy polskiej przy pomocy Rosji;

w Królestwie Polskim senator-wojewoda i cz∏onek Rady Administracyjnej, przywódca opozycji konserwaty-

wnej; w powstaniu listopadowym 1830-31 prezes Rzàdu Tymczasowego, a nast´pnie Rzàdu Narodowego; po

upadku powstania na emigracji, od 1833 we Francji; przywódca stronnictwa konserwatywnego Hotel

Lambert, szans´ na odbudow´ Polski wiàza∏ z antyrosyjskà politykà mocarstw zachodnich; w czasie wojny

krymskiej (1853-56) patronowa∏ polskim formacjom wojskowym w Turcji; wspó∏za∏o˝yciel Biblioteki Polskiej

w Pary˝u, mecenas literatury i nauki, autor wielu pism politycznych, rozpraw oraz pami´tników, m.in.:

Memoires du prince Adam Czartoryski et correspondance avec l’empereur Alexandre I (1887, Pami´tniki ks. Adama

Czartoryskiego i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I, 1904-05), Essai sur la diplomatie (1830, Szkic

o dyplomacji, 2004).

Czartoryski podejmowa∏ kwesti´ organizacji

Europy kilkakrotnie. Memoria∏ z 1803 roku

O systemie politycznym, który winna stosowaç

Rosja i instrukcj´ dla Nowosilcowa do

rozmów w Londynie z 1804 r. przygo-

towywa∏ jako minister spraw zagranicz-

nych Rosji i polityk budujàcy koalicj´

antynapoleoƒskà. Memoria∏ i instruk-

cja, choç by∏y przede wszystkim doku-

mentami z zakresu bie˝àcej polityki,

zawiera∏y uwagi teoretyczne na temat

filozofii polityki, a tak˝e pewne

konkretne propozycje ∏adu europej-

skiego po pokonaniu Napoleona. Ten

nowy porzàdek europejski mia∏ si´ opie-

raç na uznaniu praw narodów do samo-

stanowienia, konstytucji jako podstawie

ustroju i federacji jako zasadzie zwiàzku

europejskiego. Liga paƒstw Europy, zdominowana

przez Rosj´ i Angli´, mia∏a obejmowaç Rzeczpospolità

w granicach przedrozbiorowych, po∏àczonà unià personalnà z Rosjà. Plan

Czartoryskiego zosta∏ jednak przez cara odrzucony. 

W Szkicu o dyplomacji, napisanym w latach 1824-28 a wydanym w Pary˝u i Marsylii

w 1830 r., Czartoryski – ju˝ w opozycji do cesarza Rosji – szukajàc równowagi na kon-

tynencie europejskim i dostrzegajàc g∏ówne zagro˝enie w Rosji, przypomina projekty

króla Francji Henryka IV Burbona, popie-

rane przez królowà Anglii El˝biet´ I,

których celem by∏o powo∏anie w Europie

struktur rozpatrujàcych sporne sprawy poli-

tyczne i religijne. Czartoryski uwa˝a∏, ˝e

Anglia i Francja, jako posiadajàce godny

naÊladowania ustrój konstytucyjny, powinny

powróciç do inicjatywy sprzed lat. Budow´

federacyjnej struktury Europy Czartoryski

wyobra˝a∏ sobie jako dobrowolne ∏àczenie

si´ kilku lub kilkunastu ma∏ych paƒstw

w zwiàzek, który wy∏ania oÊrodek kierow-

niczy w zakresie polityki zagranicznej,

pozostawiajàc sprawy lokalne poszczegól-

nym krajom. Uwa˝a∏, ˝e system federacyjny

respektujàcy niezale˝noÊç narodów

cz∏onkowskich ma szans´ objàç swym

zasi´giem szersze terytorium Europy.

Zwiàzek federalny pod gwarancjà Europy

A.J Czartoryski, Biblioteka Narodowa

w Warszawie

Hotel Lambert w Pary˝u [z:] Historia dyplomacji polskiej, Warszawa 1982.


