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0 pensamento filosofico, politico e juridico polaco teve - nos seculos 
passados - uma importante contribuit;:ao para a format;:ao da visao de uma 
Europa unida. Nao seria exagerada a afirmat;:ao que a colaborat;:ao polaca 
neste dominio e compan1vel as concept;:6es pioneiras e inovadoras nascidas na 
Baixa Idade Media na parte Ocidental do Velho Continente. Entre os precursores 
estrangeiros das ideias integracionistas europeias - desenvolvidas no nosso 
continente - basta aqui fazer ment;:ao das propostas de Pedro Dubois (s.XIV), 
do rei hussita Joao de Podebrad (s.XVI), do monarca frances Henrique IV 
(s.XVII) ou das concept;:6es de Emanuel Kant, Joao Rousseau e de Napoleao 
Bonaparte, assim como das numerosas teorias do seculo proximo findo de A 
Briand, R. Coudenhove-Kalergi, J. Monnet, Ch. De Gaulle, R. Schuman, K. 
Adeanuer, W. Churchill. 

Alguns destes pensadores estrangeiros foram inspiradores para as idea
lizat;:6es polacas relativas a necessidade de unir a Europa como uma federat;:ao 
de todo o continente ou de uma das suas partes. De outro lado, nao se pode 
excluir a influencia das concept;:6es unificadores polacas sabre projetos identicos 
na Europa Ocidental. Neste dominio, era especialmente influente a chamada 
escola moderna polaca do direito internacional dos seculos XV e XVI corn as 
suas ideias da guerra justa e da coexistencia pacifica dos Estados (Paulo 
Wodkowic, Estanislau de Skarbimierz, Andre Frycz-Modrzewski). Como se vera, 
inovat;:6es originais aportaram a doutrina polaca do seculo dezanove, pro
movidas por Adalberto Jastrzebowski e Estevao Buszczyski. 

Os inicios da ideologia europeia na Polonia ocorrem o reinado da dinastia 
Jageliao (1386-1572). No fim do seculo XIV nasceu no meu pais a ideia de 
federar - sabre o principio "os livres corn os livres, os iguais corn os iguais" -
as tres nat;:6es: polaca, lituana e russa. A uniao dos tres Estados iniciada em 
1385 sobreviveu ate a chamada terceira partilha1 da Polonia em 1795, realizada 

* Universidade de Wroclaw (Polonia). Tradw;:ao para portugues de Krystian Complak e revisao 
cientffica de Humberto Nuno de Oliveira. 

1 As anteriores partilhas do territ6rio ocorreram em 1772 e 1793 (N.R.). 
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pelos seus vizinhos, Russia, Prussia e Austria, isto e ate ao ultimo desmem
bramento do pais e sua perda da independencia ate 1918. 0 objetivo de longo 
alcance da politica da dinastia J ageliao era nao so criar a federat;ao referida, 
mas tambem uma Uniao de Estados que se estendesse do Mar Baltico ao Mar 
Negro. Apesar deste designio nao ter sido nunca materializado, ainda no seculo 
XX se tentou fundar tal federat;ao - tema que abordarei mais adiante. 

Antes de no seculo proximo findo se intensificar na Polonia o interesse 
dos pensadores e politicos pela unidade europeia, ja desde o seculo XVIII que 
apareceram - corn intensidade desigual - nas doutrinas politicas do nosso 
pais, diferentes ideias inovadoras neste dominio. Urn dos primeiros advogados 
polacos da fundat;ao da federat;ao europeia foi Estanislau Leszczynski - o rei 
patrio, duas vezes eleito. Este monarca apresentou, em 1748, uma proposta no 
sentido de ser feita, pelos soberanos dos Estados europeus daquele tempo, uma 
aliant;a comum, liderada pela Frant;a a fim de se manter urn "equilibrio justo" 
no continente. Estanislau Leszczynki tornou dependente o seu estabelecimento, 
da emergencia no futuro - nao determinado corn precisao - duma estrutura 
folgada de toda a Europa, baseada nos interesses comuns. Nao obstante, este 
rei nao acreditava na possibilidade de eliminat;ao das guerras entre as nat;6es 
do Velho Continente. 

Propostas institucionais mais concretas, no que tange a construt;ao da 
unidade europeia, conteve o projecto do padre Caetano Skrzetuski no seu livro 
intitulado "A historia politica para a juventude nob re", editado ja no periodo 
da desintegrat;ao da Polonia depois da chamada primeira partilha do pais em 
1772, isto e, apos a anexat;ao de parte do seu territorio pelas tres potencias 
vizinhas acima mencionadas. Este projecto determinava a format;ao dum 
governo federativo, duma instituit;ao representativa a semelhant;a do parla
mento, dos tribunais amigaveis e do exercito comum. K. Skrzetuski via a possi
bilidade de estabelecer uma federat;ao dos paises europeus - na sua maioria 
cristaos - por razao da crescente ameat;a por parte do Islao. Na instituit;ao de 
tal federat;ao, ele entreviu tambem - como urn dos primeiros intercessores da 
unidade europeia - a esperant;a num desenvolvimento economico geral, vindo 
a ser assim o vaticinador das Comunidades Europeias apos a Segunda Guerra 
Mundial. 

Urn interessante projecto de reorganizat;ao da Europa foi apresentado no 
inicio de seculo XIX o principe Adao Czartoryski: o conselheiro do czar russo 
Alexandre I e depois cabet;a da emigrat;ao polaca na Frant;a. 0 aristocrata 
polaco fazia saber que a futura Europa - surgida apos a derrota da Frant;a 
napoleonica - seria formada pelas tres federat;6es: eslava (capitaneada pela 
Russia), alema (corn a participat;ao do Holanda e da Suit;a, mas sem a Prussia 
e Austria, estes ultimos paises considerados demasiado fortes) e italiana. 
Czartoryski via o lugar da Polonia nesta novel estrutura politica, ao lado da 
Russia, nao como o seu vassalo mas na qualidade de Estado soberano. No 
intuito de garantir a paz e a cooperat;ao na Europa o principe polaco sugeria 
a criat;ao dum orgao supranacional: a Liga Europeia, chefiada pela Russia e 
Gra-Bretanha. 

410 Lusiada. Direito. Lisboa, n.Q 3 (2005) 



As concep<;:6es polacas de Unidade Europeia atraves dos seculos, p. 407-417 

Contudo, os pianos do aristocrata polaco foram reduzidos a nada pelo 
desencadear no Reino Polaco, em 1830, da insurrei<;ao armada contra o invasor 
russo. Os tnigicos sucessos deste periodo na Polonia constituiriam a premissa 
para o lan<;amento, pelos pensadores politicos patrios, de urn novo piano da 
unidade europeia. 0 seu paladino principal foi o ja aludido Adalberto 
Jastrzebowski, o qual ate elaborou urn projeto de Constitui<;ao Europeia apoiado 
no prindpio de respeito universal do direito internacional delineado pelo 
Congresso Europeu - coma orgao legislativo supremo da futura comunidade 
do nosso continente - corn a inten<;ao de impor a paz na area abrangida. 
Coma guardiao da "paz eterna" entre os Estados europeus federados seria 
constituido urn exercito comum, cuja fun<;ao deveria ser a de desencorajar os 
possiveis agressores de fora do continente. Em rela<;ao a todos os Estados 
federados, o visionario polaco sugeria a introdu<;ao da obriga<;ao de se desarmar 
totalmente. Tambem adivinhava que na Europa unificada - nos pianos militar, 
economico e politico - desapareceriam as fronteiras entre os Estados, o que 
possibilitaria a livre circula<;ao de pessoas e mercadorias. 

Se Jarzebowski sonhava corn a unifica<;ao de todo o nosso continente -
apesar de ter conscii:~ncia do caracter utopico das suas ideias - Carlos Libelt, 
o disdpulo de W.F. Hegel, era da opiniao nos tempos da chamada Primavera 
dos Povos Europeus (1848), que so seria possivel criar federa<;6es regionais. 
Ele desejava estabelecer - para come<;ar - a federa<;ao eslava: posteriormente 
outras associa<;6es politicas e territoriais europeias. A primeira organiza<;ao 
deveria apoiar-se no "parentesco cultural" das na<;6es da Europa Central e 
Oriental e observar rigorosamente o prindpio da soberania dos seus membros. 
Achava como uma das mais importantes condi<;6es da constitui<;ao desta 
federa<;ao - no £undo so uma confedera<;ao - a recupera<;ao da Independencia 
pela Polonia mediatizada. Por isso, C. Libelt nao encontrava obje<;6es ou 
reservas contra a luta armada como urn meio de liberta<;ao do pais. 

A partir dos meados do seculo XIX, a ideologia europefsta polaca aceitou 
a ideia de instituir uma federa<;ao eslava mais ou menos folgada. A favor do 
estabelecimento duma comunidade regional dos eslavos pronunciavam-se ja 
entao os artifices do romantismo e messianismo polacos, liderados pelo nosso 
mais nota vel poeta nacional Adao Mickiewicz. Este autor da epopeia · nacional, 
nao ignorava a ideia de uma federa<;ao de toda a Europa. Mickiewicz via - ao 
crer em voca<;ao historica do seu povo - na Polonia ressurgida, urn dos paises 
dirigentes da nova comunidade continental. Nas opini6es deste autor e de 
outros poetas romanticos, os elementos europeistas ligavam-se, em geral, 
conteudos patrioticos de forte matiz nacionalista. 

Uma contribui<;ao original para o desenvolvimento das concep<;6es polacas 
de unidade europeia deu o historiador acima referido Estevao Buszczynski. 
No seu livro editado em 1867 corn titulo a "Queda da Europa" postulou o 
estabelecimento nao so duma federa<;ao europeia sobre os escombros do sistema 
feudal absolutista em decomposi<;ao, mas ate de uns Estados Unidos da Europa, 
moldados pelos regimes norte-americano e sui<;o, antecipando corn os seus 
ideais o escritor frances Victor Hugo. Na sua abordagem do problema da 
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configura~ao da Europa do futuro Buszczynski encostava-se a bagagem da 
doutrina liberal de entao, apontando para a necessidade de assegurar a liberdade 
da actividade econ6mica, bem coma dos direitos e liberdades civis. 0 tra~o 

caracterfstico do seu projecto da comunidade europeia era de uma precisao 
raramente vista nas ideias daquela epoca entre os autores corn concep~oes 
semelhantes a respeito dos prindpios e forma de operar dos Estados Unidos 
da Europa. 

E. Buszczynski imaginava que o poder na futura Europa seria exercido 
pela etnopolia, uma institui~ao eleita pelas assembleias nacionais. Este corpo 
composto pelos fenoritos (aficionados da luz e da verdade), isto e por pessoas 
mais sabias corn a tarefa de expressar a vontade geral. Segundo este autor, os 
6rgaos federativos europeus deveriam ser formados pelas camaras mezagoritas 
e pelos conselhos cenopoliticos, dotados de atribui~oes legislativas. E. 
Buszczynski introduziu corn inten~ao estes neologismos para sublinhar a 
natureza excepcional e importante das institui~oes governamentais de todo o 
continente. A esta estrutura deveria pertencer tambem o arqui-rei coma urn 
6rgao do poder executivo e o Tribunal Supremo da Confian~a Universal coma 
6rgao controlador e judiciario. 0 prindpio basico do funcionamento dos 
prospectivos Estado Unidos da Europa deveria ser a independencia dos indi
viduais Estados membros. Este visionario polaco projectou mesmo as armas 
pr6prias da Uniao Europeia em forma da cruz vermelha ao sol rodeada de 
aneis e de duas divisas em latim: In Voluntate Unitas; In Libertate Solus. 

Vale a pena acrescentar que ap6s a Primeira Guerra Mundial identicas 
armas adoptou Ricardo von Coudenhove-Kalergi para o seu muito influente 
Movimento Pan-europeu. 0 fundador deste Movimento tomou coma panto de 
partida da unifica~ao do nosso continente, a cria~ao no seu territ6rio duma 
zona alfandegaria comum. Na Pol6nia daquele tempo, o conhecido advogado 
Alexandre Lednicki era urn partidario ardoroso desta localiza~ao. Devido ao 
grande peso das fortes tendencias germanicas no Movimento Pan-europeu, a 
Pol6nia nunca apoiou decididamente as iniciativas de Coudenhove-Kalergi. E 
preciso sublinhar que ja em 1917 Ignacy Paderewski- o compositor famoso e 
presidente do Conselho dos Ministros na Republica de Pol6nia em 1918 -
defendeu tambem o estabelecimento dos Estados Unidos da Europa. 

Ainda antes da Pol6nia recuperar a independencia em 1918, e durante os 
vinte anos da Segunda Republica Polaca a maior parte das concep~oes 
unificadoras distinguiam-se pela aspira~ao a elaborar urn modelo de unidade 
europeia geral ou parcial, o qual levaria em conta a posi~ao geopolitica da 
nossa na~ao coma o pais situado entre a Alemanha e a Russia. Corn receio da 
potencia e da hegemonia destes Estados nao se previa habitualmente nos pro
jectos polacos da Europa a comum participa~ao destes dais pafses, na sua 
constru~ao, ou ao menos procurava-se demostrar a necessidade de restringir 
consideravelmente o seu papel internacional. Tambem, nos nossos dias, as con
di~oes geopoliticas acima citadas continuam a incidi1~ embora ja nao tao forte
mente coma nos ano 1918-1945, na visao polaca da estrutura da Europa, no 
decorrer de processos unificadores. 
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0 papel mais importante no pensamento politico polaco do perfodo entre 
1918 e 1939 coube a concep<;ao da federa<;ao regional da Europa Central e 
Oriental. Nao se podem enumerar todos os agrupamentos partidarios que se 
pronunciavam a favor duma uniao dos Estados desta especie. Entre os seus 
adeptos estavam nomeadamente os militantes do Partido Socialista Polaco e 
especialmente o marechal Jose Pilsudski - urn dos homens de Estado polaco 
mais destacado na centtiria passada. Ja antes de terminar a Primeira Guerra 
Mundial, ele achava oportuno uma federa<;ao da Polonia corn a Lituania, 
Letonia, Bielonissia e Ucrania, dirigida pelo nosso pafs. Quando a Polonia 
recuperou a independencia em 1918 Pilsudski empreendeu esfor<;os para por 
em pratica os seus pianos. Devido a atitude negativa da Lituania, todos estos 
desfgnios falharam. 

A mesma sorte sofreu a concep<;ao do entre-mares (intermarum), isto e da 
federa<;ao dos Estados colocados entre o Baltico e o Mar Negro. Tambem sofre
u uma derrota o empenho das elites militares polacas daquele tempo para por 
em pratica a ideia de prometefsmo. Esta ideia supunha a pouco real desin
tegra<;ao do imperio sovietico em Estados independentes: Ucrania, Bielonissia, 
Georgia e Armenia. Passada essa fase de forma<;ao da vida nacional autonoma, 
todos estes pafses deveriam fazer uma alian<;a corn a Polonia. Em rela<;ao a 
isso, as autoridades polacas apoiavam mesmo uma actividade antisovietica 
dos emigrantes da Caucasia. 

Nao eram porem muito populares - no perfodo entre as duas guerras 
mundiais - os raros projectos de federa<;ao polaco-tchecoslovaca. Tambem estes 
pianos - a semelhan<;a do intento de revivificar a uniao historica da Polonia 
corn a Lituania - comportavam negativamente os rancores redprocos e os 
velhos litfgios territoriais. A Lituania e a Tchecoslavaquia acusavam entao a 
Polonia de tendencias hegemonicas na Europa Central e Oriental. As rela<;6es 
mutuas complicavam-se adicionalmente pelas anexa<;6es territoriais polacas 
de partes destes pafses. 

Os projectos de federar a Polonia corn a Tchecoslovaquia voltaram a vida 
apos o infcio da Segunda Guerra Mundial. Os governos no exflio dos dois 
Estados iniciaram em 1941 a coopera<;ao a fim de preparar "os prindpios do 
acto constitucional" da Polonia e da Tchecoslovaquia. Na concep<;ao deste 
projecto tomaram pessoalmente parte o primeiro ministro polaco Lasislau 
Sikorski e o presidente tchecoslovaco Eduardo Benes. Desde o come<;o, nao 
exclufram a extensao - no futuro - da federa<;ao aos outros Estados da area: 
Hungria, Romenia, Austria e Lituania. As bases da federa<;ao polaco
-tchecoslovaca elaboradas em 1941 previam 0 estabelecimento de orgaos de 
poder comuns aos dais Estados, entre outros, o Conselho Superior Federal, a 
Assembleia Federal e o Chefe do Estado-Maior Geral. No infcio de 1942 foi 
conclufdo urn tratado entre os dais governos em materia de emigra<;ao. Este 
convenio mandatou a constitui<;ao nao de uma federa<;ao, mas de uma con
federa<;ao polaco-tchecoslovaca. Por causa da aproxima<;ao politica do pre
sidente tchecoslovaco a Uniao Sovietica, as negocia<;6es ulteriores entre ambos 
os lfderes politicos foram interrompidas. 
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Ainda assim, a ideia da uniao corn a Tchecoslovaquia nao foi abandonada 
nem em circulos da emigra<;ao polacos na Europa Ocidental, nem em alguns 
meios politicos clandestinos no territ6rio nacional ocupado pela Alemanha de 
Hitler. Esta ideia era promovida entre outros por Edmundo Romer, urn 
dirigente politico polaco na Gra-Bretanha, que vinculou a esperan<;a para a 
sua realiza<;ao a vit6ria da Alian<;a das quatro potencias que lutavam contra 
o Ill Reich. Ao mesmo tempo, aconselhava os polacos a regular correctamente 
as rela<;6es corn a Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas. E. Romer via -
de boa vontade - na futura federa<;ao tambem a Jugoslavia e a Bulgaria, bem 
como paises nao eslavos como Austria e Hungria. 

Os intelectuais nacionalistas polacos pensavam durante a Segunda Guerra 
Mundial numa federa<;ao muito mais vasta, cujas caracteristicas tinham muita 
afinidade corn a teoria federativa de entre-mares acima brevemente descrita. 
Contudo, nesse momento as concep<;6es mais populares eram - ja irreais em 
1943 - as que sugeriam uma uniao polaco-tchecoslovaca. Nos primeiros anos 
depois da conflagra<;ao universal, referiam-se a esta federa<;ao do nosso pais 
corn o seu vizinho do sul os comunistas polacos governantes na Pol6nia. A 
crescente dependencia do nosso pais da Uniao Sovietica e a sua qualidade de 
membro do chamado campo socialista nao eram factores propicios para 
desenvolver na Pol6nia concep<;6es integracionistas europeias. Estas concep<;6es 
nao eram compativeis corn a divisao do continente em dois blocos politicos, 
econ6micos e militares: dum lado da Comissao das Comunidades Europeias 
(CCE) e da Organiza<;ao do Tratado do Atlantico Norte (OTAN) e de outro do 
Conselho de Assistencia Econ6mica Mutua (COMECON) e do chamado Pacto 
Militar de Vars6via. 

As concep<;oes polacas no que tange a constru<;ao da Europa Unida 
estavam presentes ap6s 1945 sobretudo nos circulos da nossa emigra<;ao na 
Europa Ocidental. Em 1949 foi inclusivamente fundada em Paris uma 
organiza<;ao para divulgar os ideais integracionistas - Uniao dos Federalistas 
Polacos. Os seus membros achavam que o bloco sovietico cairia - mais cedo 
ou mais tarde - e nesse momento toda a Europa seria capaz de unir-se defini
tivamente ao adoptar urn sistema de governo democratico e os principios da 
economia de mercado. Nesta possibilidade acreditava tambem uma parte da 
oposi<;ao anticomunista na chamada Pol6nia Popular. 

Nos anos setenta do seculo XX alguns representantes desta oposi<;ao poli
tica polaca (entre outros Estanislau Stomma) juntavam a possibilidade de 
construir uma Europa Unida a solu<;ao da "questao alema", ou seja a reu
nifica<;ao da Republica Federal Alema corn a Republica Democratica Alema. 
Jose Lipski - o expoente da oposi<;ao anticomunista na Pol6nia - proclamava 
no inicio dos an os oitenta do seculo passado que a futura "casa europeia 
corn urn", deveria basear-se em alguns fundamentos, tais como: etica judaico
-crista, heran<;a da antiguidade, humanismo renascentista e tradi<;ao iluminista. 
Faziam parte do grupo dos partidarios da unidade europeia na Pol6nia dos 
anos 1989-1990- ou antes da queda do comunismo- intelectuais, reconhecidos, 
como Adao Michnik, Bronislau Geremek ou J acinto Kurom. 
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A partir da introdw;ao na Pol6nia do regime liberal democratico no decenio 
anterior ha urn debate muito vivo, mesmo encarni~ado, concernente a parti
cipa~ao do nosso pais na comunidade europeia. 0 lugar das concep~oes ante
riores da cria~ao da federa~ao regional eslava foi ocupado nos ultimos anos, 
pela ideia, mais ou menos concreta da integra~ao de toda a Europa. Ap6s a 
queda do regime comunista nao apareceram na Pol6nia nenhumas ideias 
particularmente originais neste dominio, comparaveis as teorias de Buszczynski 
ou Jastrzembowski. As elites contemporaneas polacas, intelectuais e politicas, 
reproduzem normalmente as visoes unificadores oriundas da Europa Ocidental. 
Nos ultimos tempos, apareceu - no debate publico - urn novo elemento: a 
forte defesa da razao do Estado por ocasiao da elabora~ao e entidade em vigor 
da chamada Constitui~ao Europeia. 

Para terminar - vale a pena frisar - que na Pol6nia contemporanea nao 
faltam tao pouco os adversarios declarados da nossa participa~ao na Uniao 
Europeia. Estes procedem habitualmente dos drculos nacionalistas e clericais 
(do chamado partido "Autodefesa" e da Liga das Familias Polacas) e tambem, 
por vezes, dos meios camponeses (uma parte dos militantes do Partido Popular 
Polaco ). Os opositores da Uniao Europeia nao sao na Pol6nia de hoje uma 
for~a politica apreciavel. 0 mesmo sucede nos outros paises do nosso continente. 
Nao obstante, muitos factores e circunstancias mostram que Pol6nia nao sera 
urn membra d6cil e quieta da Uniao Europeia. 
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