
 

Systematyzacja Integracji europejskiej w dziejach I Rzeczpospolitej (od 

Monarchii Jagiellonów do  rozbiorów) 

 

 

I Zarys idei integracji europejskiej od upadku Imperium Rzymskiego do 

Odsieczy Wiedeńskiej 

  Idea unifikacyjna w europejskiej myśli politycznej jest aktualna zasadniczo od 

czasów wczesnośredniowiecznych. Wraz z upadkiem cywilizacji starożytnego Rzymu 

i powstaniem państw narodowych od samego początku opierając się o 

chrześcijańską ideę wspólnoty pojawiały się różne projekty jedności zarówno 

międzypaństwowej jak i kościelnej. Niewątpliwie do takich przedsięwzięć zaliczyć 

można przede wszystkim powstanie Monarchii Karola Wielkiego, utworzenie w roku 

962 (poprzez akt koronacji Ottona I) Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 

Niemieckiego, Unię Kalmarską (unia personalna Danii, Norwegii i Szwecji 1397-

1523), powołanie Unii Florenckiej w roku 1439 (jako próby ratowania Bizancjum 

przed inwazja turecką), Unię Protestancką z lat 1608-21 powołaną przez  

niemieckich książąt protestanckich przeciwko naruszaniu przez cesarza i stany 

katolickie postanowień Pokoju Augsburskiego. Specyficzną formułę integracyjną 

miały też inicjatywy Państwa Kościelnego powołujące  Ligę Święta – związek państw 

katolickich organizowany przez papieży w Europie w okresie od końca XV do 

początku XVIII wieku a paradoksalnie skierowaną w imię interesów Papiestwa 

przeciw niektórym państwom katolickim (np. Francji) a także przeciwko 

muzułmańskiej Turcji lub krajom protestanckim. W przypadku Świętej Ligi 

(antytureckiej) w jej organizacji i realizacji przedsięwzięcia aktywnie uczestniczyła 

również Polska (Odsiecz Wiedeńska) 

II Polskie projekty integracyjne do czasu trzeciego rozbioru 

   Odnośnie państwa polskiego za pierwszą próbę realizacji idei  jedności 

słowiańskiej  należy uznać próby powołania  monarchii Bolesława Chrobrego 

integrującej Polskę, Czechy i Słowację, a następnie krótki okres unii polsko-

węgierskiej w czasach panowania Ludwika Andegaweńskiego. Następnym – należy 

to podkreślić wyjątkowo udanym nawet na skalę europejską projektem było 

powołanie unii polsko-litewskiej, zapoczątkowane porozumieniem w Krewie w roku 

1385. Unia Polsko-Litewska w praktyce będąca Unią Polsko-Litewsko-Ruską była 

jedyną trwałą formą jedności międzypaństwowej powstałej w późnym średniowieczu i 

egzystującą aż do czasów gdy Wielka Burżuazyjna Rewolucja Francuska 

zapoczątkowała nową epokę w dziejach „starego kontynentu” .   Jeszcze w 

schyłkowym okresie istnienia I Rzeczypospolitej zaczęły pojawiać się nowe wizje 

jedności krajów Środkowej Europy autorstwa  znanych polskich mężów stanu. Po raz 



pierwszy z wizją zjednoczonej Europy jako cesarstwa pod berłem króla Francji 

wystąpił Stanisław Lubieniecki (astronom, arianin i dyplomata) pisząc w tej materii 

memoriał do króla Francji Ludwika XIV w roku 1671. W roku 1748 projekt powołania 

federacji europejskiej przedstawił były król Polski Stanisław Leszczyński. W 

„Memoriale o ugruntowaniu ogólnego pokoju” zalecał utworzenie związku 

obejmującego wszystkie wolne od absolutyzmu państwa europejskie oraz w drodze 

wyjątku – dla utrzymania równowagi – również Francji. Celem zasadniczym 

powołania związku miało być wyeliminowanie wojen w relacjach między państwami 

(zob.G.Witkowski, Ojcowie Europy, udział Polaków w procesie integracji kontynentu 

wyd. Kontrast, Warszawa 2001 s.27, Polska i Nowa Europa w: Polski Kalendarz 

Europejski nr 4/5 2002 s.12.) W ramach przeciwstawienia się zaborczej polityce 

wielkich mocarstw powołanie federacji narodów mniejszych i słabszych proponował 

w roku 1773 pijar Wincenty Skrzetuski. W dziele „Mowy o główniejszych materyjach 

politycznych” wskazywał na istotę powołania takiego związku przy czym zakładał 

również  dokonanie w nim szerokich reform społecznych (zob. tamże). Szczególnie 

ciekawy projekt został zgłoszony przez brata Wincentego Kajetana Józefa 

Skrzetuskiego. W roku 1775 przedstawił „Projekt czyli ułożenie nieprzerwanego w 

Europie pokoju”. Po raz pierwszy nie tylko potraktowany został sam pomysł federacji 

ale przedstawiona została również idea jej funkcjonowania. Związek 19 europejskich 

krajów miał posiadać Sejm Generalny w którym każde z państw członkowskich 

miałoby 2 przedstawicieli do których kompetencji należałby arbitraż między 

skonfederowanymi krajami a także między nimi a pozostałymi państwami. Wszelkie 

decyzje wymagałyby uzgodnienia większości ¾ głosów. (zob. tamże s. 28) 

   Trzeci rozbiór Polski dokonany przez sąsiednie mocarstwa położył kres istniejącej 

od końca XIV wieku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Idea integracyjna pozostała 

natomiast trwale obecna w polskiej myśli politycznej także i w okresie rozbiorów. 



  

 

Monarchia Karola Wielkiego 

 

 

 



 

FLAGA ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO 

 

MAPA PROWINCJI CESARSTWA Z ROKU 1512 



 

 

 

 

List unijny (UNIA KALMARSKA) z 13 lub 20 lipca 1397 



 

 

Jan VIII Paleolog 

(Inicjator Unii Florenckiej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spotkanie Króla Jana III Sobieskiego i Cesarza Leopolda I po zwycięskiej 

kampanii wiedeńskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kopia dokumentu Unii Krewskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Polscy prekursorzy integracji europejskiej 

 

Stanisław Lubieniecki                      Król Stanisław Leszczyński 


