
POLSKA MYŚL INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO UPADKU I 

RZECZPOSPOLITEJ 

 

Część I do Powstania Listopadowego 

 

Dynamika wydarzeń jaka towarzyszyła epoce napoleońskiej pobudziła w 

Polakach nadzieje na odbudowę własnej państwowości. Po dzień dzisiejszy trwa 

historyczny spór o istotę działań i intencji Napoleona w sprawie polskiej. Nie 

wnikając w szczegóły powyższego sporu należy jednak zauważyć iż decyzja 

Napoleona o utworzeniu Księstwa Warszawskiego otwierała tzw. „Sprawę 

polską”, która w polityce światowej była dzięki temu obecna przez cały XIX wiek. 

Powracając do zasadniczej myśli – idei odbudowy polskiej państwowości należy 

podkreślić iż wiązała się ona z programem kontynuacji dawnej przedrozbiorowej 

Rzeczpospolitej. Nie zabrakło też i nowych pomysłów federacyjnych. Pierwszy 

projekt federacji w środkowej Europie był  autorstwa współtwórcy Konstytucji 3 

Maja – Hugo Kołłątaja.  W roku 1808 w Lipsku Kołłątaj opublikował dzieło „Uwagi 

nad teraźniejszym położeniem tej części ziemi polskiej, którą od Pokoju 

Tylżyckiego  zaczęto nazywać Xsięstwem Warszawskim Nil Desperandum” , w 

którym zaproponował federacyjną organizację Europy. Pierwsza federacja miała 

obejmować przedrozbiorowe ziemie polskie w których jądrem maiła być Księstwo 

Warszawskie. Druga natomiast miała być zorganizowana z państw niemieckich w 

Federację Reńską. Obie federacje miały wspólnie kształtować związek 

konfederacyjny gwarantujący pokój, stabilność i poszanowanie europejskich 

praw. Księstwo Warszawskie wpisywało się wówczas zarówno w projekty 

napoleońskie jak i rosyjskie.( Zob. G. Witkowski, Ojcowie Europy, Tamże s. 29. 

Józef Grabiec Dzieje Narodu Polskiego,Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 

Warszawa, Kraków 1920, s.350-351.) 

Po upadku Księstwa Warszawskiego rozbudzone w epoce napoleońskiej 

nadzieje na odbudowę niepodległej Polski upadły. Polacy mogli zdać się 

ponownie na dobra wolę wielkich mocarstw.  W czasie obrad Kongresu 

Wiedeńskiego stało się oczywistym iż powrotu do stanu z roku 1795 być już nie 

może. Same mocarstwa rozbiorowe nie były zainteresowane w powrocie do 

status quo ante.  Na mocy Aktu Końcowego Kongresu Wiedeńskiego z 9 czerwca 

1815 roku utworzone zostało na części ziem byłego Księstwa Warszawskiego 



Królestwo Polskie które miało pozostawać w unii personalnej z Cesarstwem 

Rosyjskim. Wprawdzie suwerenność Królestwa była bardzo mocno ograniczona 

jednakże wielu polityków i mężów stanu ówczesnej Polski uważało zaistniałe 

rozwiązanie za jedynie możliwe na tym etapie historycznym. Należy wskazać iż w 

pierwszej fazie istnienia Królestwa w miarę liberalna jak na ówczesne możliwości 

konstytucja gwarantowała względne możliwości dla rozwoju własnej myśli 

politycznej i społecznej. Nie zabrakło tez i nowych programów dotyczących 

jedności europejskiej. Idee unifikacji europejskiej w pierwszej połowie XIX wieku 

przede wszystkim wyrastały na gruncie wczesnego słowianofilstwa polskiego. 

Czołowym przedstawicielem tzw. oświeconego słowianofilstwa  był Stanisław 

Staszic. W wydanym w roku 1815 dziele „ Myśli o równowadze politycznej 

Europy” przedstawił on istotę nadrzędności wielkich szczepów Europy – 

romańskiego, germańskiego i słowiańskiego nad poszczególnymi narodami. 

Wskazywał również iż przyszłość Europy i świata zależy od zjednoczonych pod 

przywództwem Rosji Słowian. (A.Walicki (red) Zarys Dziejów Filozofii Polskiej 

1815-1918 PWN, Warszawa 1983 s.12.) 

 Program jedności europejskiej w dość wyraźny sposób został też zarysowany 

przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Należał on do grona najbliższych 

współpracowników cara Aleksandra I. Pełniąc funkcję ministra spraw 

zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego i osobistego doradcy cara w znaczącej 

mierze przyczynił się do powołania przez Kongres Wiedeński Królestwa 

Polskiego. W swym programie federacyjnym  uznawał iż do przyszłości należy 

integracja narodów europejskich połączonych więzami językowymi, kulturalnymi, 

religijnymi i gospodarczymi. Wskazywał na potrzebę utworzenia federacji 

słowiańskiej, germańskiej i włoskiej. Konfederacja Europejska zjednoczona miała 

być w Lidze Europejskiej, która obok układu geopolitycznego miała też stanowić 

sojusz obronny. (Zob.Kukiel M. Czartoryski and European Unity 1770-1861, 

Princeton 1955, M.Król Nie publikowane rękopisy księcia Adama Jerzego 

Czartoryskiego w: Archiwum historii Filozofii i myśli społecznej, T.24, Wrocław 

1978  G.Witkowski, Ojcowie Europy ... s. 30, Polski Kalendarz Europejski 4/5 

2002 s.12.) 

W czasach Powstania Listopadowego wydany został „Projekt Konstytucji dla 

Europy jako ustawy mającej zapobiec wojnom” autorstwa znanego przyrodnia 

Bogumiła Jastrzębowskiego. Zasadniczym celem autora było stworzenie 



warunków do zapewnienia trwałego pokoju między narodami. W celu realizacji 

wspólnoty państwowej według autora miało zostać skodyfikowane prawo. 

Jednostki polityczne miały być unifikowane według kryterium narodowościowego, 

na ich czele mieli stać patriarchowie odpowiedzialni przed legislaturami 

krajowymi. Każdy naród miał zgodnie z projektem konstytucji powoływać 

delegatów do Kongresu Europejskiego. Kongres miał prowadzić wspólną politykę 

zagraniczną i obronną. ( G.Witkowski, Ojcowie Europy s.30, Polski Kalendarz 

Europejski 4/5 2002 s.14.) 

Omawiając polską myśl jedności środkowoeuropejskiej pierwszych 30 lat  XIX 

wieku nieco więcej uwagi należy poświęcić idei zarysowanej przez prymasa Jana 

Pawła Woronicza. W odróżnieniu od omawianego dotychczas kręgu myślicieli 

prymas Woronicz nie tyle wniósł wkład do myśli federacyjnej o ile po raz pierwszy 

poświęcił szczególnie wiele uwagi kształtowaniu się idei nowoczesnego narodu. 

W programie jedności europejskiej autor nie stworzył żadnej specyficznej wizji. W 

zasadzie ideę jedności  odnajdujemy u prymasa Woronicza jedynie w jego 

spojrzeniu na ponadnarodową rolę wspólnot i negację istoty granic politycznych. 

O istocie wspólnoty europejskiej i przywódczej w tym dziele i roli Polski wspomina 

autor przede  wszystkim w ujęciu historycznym. I(Jan Paweł Woronicz, Pisma 

Wybrane, OPEN Warszawa 1993 s.456). Wartością podstawową u prymasa 

Woronicza pozostaje jednak nie państwo lecz naród wraz ze swą tradycją i 

kulturą. Niewątpliwie Woronicza można zaliczyć do grona wczesnego polskiego 

słowianofilstwa. Jednakże tradycjonalizm i mesjanizm stanowiły u niego 

odniesienie do polskiego patriotyzmu. ( A.Walicki, Zarys Dziejów Filozofii  Polskiej 

ib. s.13.) 

Należy podkreślić iż budując swą wizję  ducha narodowego, istoty kultury i języka, 

religii i refleksji nad swoim powołaniem  kształtują się pierwiastki trwałości i 

wartości narodu. Naród świadom swego powołania i roli dziejowej przypisanej 

przez Boga jest  dopiero w pełni predysponowany do realizacji swego 

posłannictwa. Wprawdzie  w kształtującym się w końcu XIX wieku ruchu 

narodowym nie odnajdujemy bezpośredniego odniesienia do programu prymasa 

Woronicza to właśnie jego wizje narodu, państwa, kościoła i posłannictwa 

dziejowego znajdują odbicie w kształtowaniu się wskazanego kierunku ideowo-

politycznego. 



Czynnikiem dziejowym mocno napędzającym przekształcenia w świadomości 

narodowej było Powstanie Listopadowe. To drugie z polskich powstań narodowo-

wyzwoleńczych wybuchło w dość nieoczekiwanym momencie i spowodowało 

nieprzewidywalne następstwa. Bunt podchorążych będący iskrą zapalna 

powstania padał na grunt zupełnie nieprzygotowany. Ówczesne elity zarówno 

polityczne jak i dowództwo wojskowe armii Królestwa Polskiego nie brało pod 

uwagę możliwości wybuchu zbrojnej walki o niepodległość. Siła faktów 

spowodowała jednak konkretne konsekwencje, które musiały znaleźć swe ujście 

także i w programach politycznych. Najbardziej wyraźnie aspekt europejski został 

wyeksponowany w programie środowiska konserwatywnego zgrupowanego 

wokół osoby księcia Adama Czartoryskiego. Opowiadał się on za ugodową 

polityką wobec Rosji i za szybkim zakończeniem powstania. W programie tego 

ugrupowania znajdujemy też wyraźne odniesienie do „europejskości” powstania. 

Czartoryski wskazywał iż bez wsparcia Europy szans na odzyskanie 

niepodległości nie ma zupełnie. Wobec mocarstw europejskich powstanie 

należało według niego przedstawić jako jedynie marginalny ruch zbrojny  

stanowiący tło do politycznego programu zachowania ustaleń Kongresu 

Wiedeńskiego w sprawie polskiej (zob. Historia Polski T.II cz.2. PWN Warszawa 

1958 s.443; M.Król (oprac.) „Niepublikowane rękopisy księcia Adama 

Czartoryskiego,  w: Archiwum historii filozofii i myśli społecznej. T.24 Wrocław 

1978, M.Handelsman, Adam Czartoryski  Warszawa 1948-50, M.Kukiel 

Czartoryski  and European Unity 1770-1861, Proincenton 1955) 

Powstanie listopadowe miało też swe odniesienie do sprawy polskiej idei - 

powrotu do odbudowy przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Wprawdzie działania 

wojenne objęły przede wszystkim tereny  Królestwa Polskiego i ziemie zaboru 

rosyjskiego jednak znalazły również dość żywy odzew i  w pozostałych zaborach. 

Po upadku powstania i klęsce w wojnie z Rosją nastąpiła wielka fala emigracji z 

terenów Królestwa Polskiego. Przemiany ustrojowe, społeczne, gospodarcze 

rzxutowały także i na zmiany polskiej myśli integracyjnej w okresie 

międzypowstaniowym i w II połowie XIX wieku.  



 

Europa w Epoce Napoleońskiej 

 

Europa po Kongresie Wiedeńskim 



Czołowi przedstawiciele polskiej idei integracji europejskiej w I połowie  

XIX wieku 
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