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Pax data in has leges. Liv[iusz]  (Pokój dany jest w prawach)

1. W obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie, a zatem i wszystkie narody sà sobie równymi. [...]

3. Prawa narodowe stanowi naród przez swoich pe∏nomocników, czyli sejm, prawa zaÊ europejskie

stanowi Europa przez swój Kongres, z∏o˝ony z pe∏nomocników wybranych przez wszystkie narody. [...]

6. Stró˝em i wykonawcà praw narodowych b´dzie patriarcha, wybrany przez naród; stró˝em zaÊ i wyko-

nawcà praw europejskich b´dzie sam Kongres.

7. Dotychczasowe granice jeograficzne krajów (g∏ówna przyczyna rozlewu krwi europejskiej) znoszà si´ na

zawsze. [...]

12. Wszystkie narody, nale˝àce do wiecznego przymierza Europy, winne sà równà uleg∏oÊç prawom

europejskim. [...]

29. Ró˝nica religii i urodzenia nie b´dzie pociàga∏a za sobà ró˝nicy praw; ka˝dy zatem cz∏owiek, jakiego

bàdê wyznania i stanu, b´dzie doznawa∏ równej opieki praw narodowych i europejskich i równe mieç

b´dzie prawo do wszelkich dostojeƒstw. [...]

38. Ka˝dy naród, z której bàdê cz´Êci Êwiata, ma prawo nale˝enia do wiecznego przymierza w Europie i

doznawania opieki jego praw. [...]

70. Byt, niepodleg∏oÊç i w∏asnoÊç ka˝dego narodu b´dà przedmiotem szczególniejszej opieki praw europej-

skich.  

71. WolnoÊç mówienia, pisania i drukowania, nie zagra˝ajàca przyj´tym i uÊwi´conym przez narody pra-

wom, b´dzie nieograniczona. [...]

74. Co dwadzieÊcia pi´ç lat obchodzony b´dzie w Europie polityczno-religijny jubileusz ustanowienia

praw europejskich. Wszyscy patriarchowie europejscy i wszyscy cz∏onkowie Kongresu obowiàzani b´dà

znajdowaç si´ na tym obrz´dzie [...].

Pisa∏em w Warszawie dnia 30 kwietnia 1831 roku

Wojciech Jastrz´bowski

cz∏onek stra˝y praw narodowych polskich

Traktat o wiecznym przymierzu mi´dzy narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, 1831, 

[w:] Traktat o wiecznym przymierzu mi´dzy narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, 

Warszawa-¸ódê 1985, fragmenty wg wersji r´kopiÊmiennej, s. 183-197.

Wojciech Bogumi∏ Jastrz´bowski (1799-1882), przyrodnik, wybitny pedagog; uczestnik powstania listopa-

dowego 1830-31; od 1836 prof. nauk przyrodniczych w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie; od 1858

komisarz lasów paƒstwowych w Broku n. Bugiem; cz∏onek Towarzystwa Warszawskiego Przyjació∏ Nauk oraz

honorowy cz∏onek Towarzystwa Rolniczego; pod wra˝eniem krwawej bitwy pod Grochowem napisa∏ Traktat

o wiecznym przymierzu mi´dzy narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy (1831).

Jastrz´bowski wychodzi∏ z za∏o˝enia, ˝e dla ka˝dego cz∏owieka

najwi´kszà wartoÊcià jest pokój. Podstawà trwa∏ego pokoju

w Europie mo˝e byç tylko wprowadzenie i Êcis∏e

przestrzeganie przez narody wspólnych dla  wszystkich

norm prawnych, które powinny byç zawarte w europej-

skiej konstytucji. Gwarancjà równoÊci ludzi tworzàcych

naród, przez który rozumia∏ wspólnot´ j´zykowà, mia∏y

byç prawa narodowe, a gwarancjà równoÊci wszystkich

narodów Europy – prawa europejskie. Prawa narodowe

powinien stanowiç sejm, prawa europejskie – kongres

z∏o˝ony z przedstawicieli wszystkich narodów, wybranych

w równej liczbie przez sejmy narodowe. 

Konstytucja europejska okreÊla∏a kompetencje i zasady

funkcjonowania organów w∏adzy, sankcje za ∏amanie norm

prawnych oraz podstawowe prawa i obowiàzki obywateli.

Zwiàzek mia∏ byç otwarty dla wszystkich paƒstw, równie˝

pozaeuropejskich, które b´dà akceptowaç przyj´te zasady. Jastrz´bowski zawar∏ te˝

w konstytucji radykalny plan rozbrojenia i zawarcia sojuszu obronnego w formie

wiecznego przymierza, postulujàc jednoczeÊnie powo∏anie wspólnej europejskiej armii.

Lansowa∏ ide´ wychowania m∏odzie˝y do ˝ycia w pokoju, tolerancji i przyjaêni mi´dzy

narodami, postulowa∏ zniesienie kary Êmierci. Pragnà∏ zmieniç te narodowe god∏a, które

zawierajà symbole przemocy.

Po powstaniu listopadowym broszura Jastrz´bowskiego, jako druk zakazany, by∏a

konfiskowana przez carskà cenzur´. Ponownie opublikowano jà w 1937 r. w czaso-

piÊmie „Polityka Narodów”.

Projekt Konstytucji dla Europy jako ustawy majàcej zapobiec wojnom

Litografia M. Fajansa, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Bitwa pod Olszynkà Grochowskà, mal. W. Kossak, Muzeum Narodowe w Warszawie


