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Jastrzębowski. 
Prekursor zjednoczenia Europy

Europa na zakręcie. Media, publicystyka, polityka pełne są w ostatnim 
czasie ożywionych dyskusji o przeszłości i przyszłości Unii Europejskiej. 
Znika powoli entuzjazm jaki ogarniał Polaków na początku obecnego wie-
ku. Data ofi cjalnej akcesji do europejskiej wspólnoty, 1 maja 2004 roku, nie-
wiele już dzisiaj mówi. O proeuropejskiej aktywności Papieża Polska nie-
wielu pamięta. 

 Podczas wystąpienia w polskim parlamencie, 11 czerwca 1999 roku, Jan 
Pawel II nazwał proces integracyjny znamiennym hasłem: „Od Unii Lu-
belskiej do Unii Europejskiej”, mówiąc między innymi. „Integracja Polski 
z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apo-
stolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogac-
two duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego do-
bra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza umocnienia pokoju i bezpieczeństwa 
w Europie”. 

Kilka lat wcześniej, 3 czerwca 1979 podczas nabożeństwa w Gnieźnie 
padły słynne i znamienne sformułowania. „Czyż Chrystus tego nie chce, 
czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Sło-
wianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, 
na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”. Słowa 
które padły w legendarnej stolicy naszej polskiej wspólnoty, przy konfesji 
św. Wojciecha, były dla wielu czytelnym postulatem likwidacji muru ber-
lińskiego dzielącego Europę. Dla wielu obserwatorów były też pierwszym 
aktem rozmontowującym podziały w Europie.

Obecnie wspólnota europejska nie jest już postulatem wielu narodów, 
Wielka Brytania wystąpiła już z Unii Europejskiej. W wielu krajach kryty-
kowane są działania wspólnych władz, Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej. Podważane są zapisu traktatów czyli zapisów konstytucyj-
nych. Warto w tej atmosferze przypomnieć pierwszą polską próbę opisania 
praw podstawowych wspólnoty. Oczywiście konstytucja Wojciecha Bogu-
miła Jastrzębowskiego tworzona była w zupełnie innych warunkach. Jest 
to jednak akt ukazujący rolę polskiej inteligencji w kształtowaniu myśli pa-
triotycznej, w duchu ideowej jedności i współpracy. 
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Wychodząc z takich założeń Sejmik Województwa Mazowieckiego 
przyjął 15 grudnia 2020 roku uchwałę w sprawie ogłoszenia 2021 „Ro-
kiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora Konstytucji dla Europy 
– w 190. rocznicę jej wydania”. 

Autor tego utopijnego dokumentu pisał go po przegranej bitwie pod Ol-
szynką Grochowską. Ta niezwykle krwawa obrona naszej stolicy, stoczona 
na przedpolach Pragi, 25 lutego 1831 roku, mogła zachwiać obliczem ide-
owym i moralnym patriotów starającym się walczyć o niepodległość. Dla-
tego powstał pomysł Jastrzębowskiego, uregulowania prawnego sytuacji 
zniewolonego narodu polskiego, wpisania go w kontekst europejski pod 
przywództwem „patriarchów”. 

Wizja autora dzisiaj wydaje się być utopijna, po przegranym Powstaniu 
Listopadowym mogła być jedynym ratunkiem na odzyskanie niepodległo-
ści, niezależność własnej tożsamości narodowej. Jednak postulaty poszcze-
gólnych punktów Konstytucji dla Europy do dziś pozostają aktualne. To wizja 
idealnego europejskiego ładu społecznego, powszechne prawo obywatela 
do wolności i niezależności, do różnorodności i własnej indywidualnej toż-
samości, prawo do życia w pokoju. 

Warto przypomnieć niektóre fakty z biografi i Wojciecha Bogumiła Ja-
strzębowskiego (15 kwietnia 1799, Szczepkowo-Giewarty – 30 grudnia 1882, 
Warszawa). Pochodząc z ubogiej rodziny ziemiańskiej gospodarującej na 
północnym Mazowszu, na Ziemi Zawkrzeńskiej nieopodal Mławy, miał od 
wczesnej młodości wykształcony obraz rolnika, hodowcy i uprawiającego 
rolę. Naturalną koleją rzeczy rozpoczął więc w 1920 roku studia przyrod-
nicze na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował też miernictwo (geode-
zję), budownictwo oraz historie naturalną. Pasjonowała go meteorologia 
i miał w tej dziedzinie osiągnięcia. W 1825 roku obronił pracę magisterską 
z dziedziny fi lozofi i. Być może wtedy zapoznał się z ideami Immanuela 
Kanta (1724-1804) zawartymi w traktacie Projekt wiecznego pokoju, który stał 
u źródeł poglądów opisanych potem w Konstytucji dla Europy. Te inspira-
cje widzimy nawet w pełnym tytule projektu konstytucji Jastrzębowskiego: 
O wiecznym pokoju między narodami – Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli 
myśli o wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi. 

Traktat Jastrzębowskiego został opublikowany 3 maja 1831 roku, 
w czterdziestą rocznicę uchwalenia drugiej na świecie konstytucji, podsta-
wowego aktu prawnego normującego życie obywateli – naszej Konstytucji 
3 Maja. Czy współcześnie akceptujemy postulat Jastrzębowskiego zawarty 
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w pierwszym punkcie konstytucji?: „Wszystkie narody europejskie mają 
się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monar-
chowie maja być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie 
tytułować się inaczej tylko ojcami narodów”.

Wielkim propagatorem Konstytucji dla Europy oraz jej autora jest zna-
ny aktor Olgierd Łukaszewicz. Powołał on organizacje pozarządową „My 
obywatele UE. Fundacja im. W. B. Jastrzębowskiego”. W notarialnym akcie 
powołania, 8 grudnia 2017, czytamy między innymi: 

„Jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. 
Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwal-
nym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca 
listopadowego Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpo-
wiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bez-
piecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Jastrzębowski jest au-
torem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. 
Konstytucja dla Europy (1831). Zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces 
integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, 
także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europej-
skiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to prze-
ciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny 
interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz 
zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji za-
leży również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Unii Europejskiej.

Powyższe przeświadczenie oraz prawa i obowiązki, wynikające z euro-
pejskiego obywatelstwa Polaków leżą u podstaw niniejszej Fundacji, jej ce-
lów i działalności, którą zamierza prowadzić”.

Prezentując reprint Konstytucji dla Europy pragniemy się włączyć do ob-
chodów Roku Jastrzębowskiego. Oryginał przedruku znajduje się w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie. 

Kraków 3 maja 2021           

Tadeusz Skoczek
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