
P R O G R A M

Wielka Sala Polskiej Akademii Umiejętności,
Kraków, ul. Sławkowska 17

Wtorek, 25 października 2011

9.30 otWarcie

powitanie uczestników konferencji  
przez Sekretarza Generalnego PAU,  
Prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego

przemówienie Księcia adama Karola 
czartoryskiego

10.00–11.30 sesJa  PierWsza

prowadzący: Prof. dr hab. antoni cetnarowicz

referaty

Dr hab. Jerzy zdrada, prof. UJ,  
Kształtowanie wizerunku Adama Jerzego 
Czartoryskiego jako polityka i dyplomaty 

Prof. Daniel Beauvois,  
Adam Jerzy Czartoryski – od Oświecenia  
do Świętego Przymierza

Dr andrzej Nieuważny,  
Czy tylko złudzenia? – Adam Czartoryski  
w kręgu Aleksandra I i rosyjskiej polityki czasów 
napoleońskich

11.30–11.45 p r z e r w a

11.45–13.15 sesJa  DrUga

prowadzący: Dr hab. Jerzy zdrada, prof. UJ

referaty

Prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz,  
Adam Jerzy Czartoryski oczami dyplomatów 
brytyjskich w dobie kongresu wiedeńskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska,  
Polityka zagraniczna księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego w 1831 r.

Prof. dr hab. Norbert Kasparek,  
Od 15 VIII do 27 IX 1831: działalność  
A. J. Czartoryskiego

13.15–14.00 dyskusja

14.00–15.00 p r z e r w a

15.00–17.00 sesJa  trzecia

prowadzący: Prof. Daniel Beauvois

referaty

Prof. dr hab. Henryk Żaliński,  
Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego koncepcje 
ustroju politycznego Polski niepodległej

Prof. Hans Henning Hahn,  
Polityka zagraniczna? dyplomacja?  
– charakter działalności Hotelu Lambert  
na tle struktury dziewiętnastowiecznego systemu 
międzynarodowego

Dr Peter rassek,  
Pruska polityka A. Czartoryskiego w przededniu 
Wiosny Ludów

Prof. dr hab. radosław Paweł Żurawski  
vel grajewski,  
Sprawa krakowska w polityce księcia Adama 
Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii 
w pierwszym okresie emigracji

17.00–18.00 dyskusja

Środa, 26 października 2011

9.00–10.30 sesJa  czWarta

prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz

referaty

Prof. dr hab. antoni cetnarowicz,  
Bałkany w polityce Hotelu Lambert

Prof. dr hab. Leszek Kuk,  
Risorgimento italiano a polski ruch 
niepodległościowy w XIX wieku (1815–1918). 
Podobieństwa i różnice

Dr Janusz Pezda,  
Adam Jerzy Czartoryski – rzecznik emigrantów

10.30–10.45 p r z e r w a

10.45–12.15 sesJa  Piąta

prowadzący: Prof. dr hab. Henryk Żaliński

referaty

Dr Hubert chudzio,  
Idea legionowa w myśli Adama Jerzego 
Czartoryskiego

Dr Paweł Wierzbicki,  
Starania ks. Adama Jerzego Czartoryskiego  
i Hotelu Lambert w sprawie utworzenia 
polskich formacji wojskowych w czasie wojny 
krymskiej

Dr Witold zahorski,  
15 lipca 1861 zmarł książę Adam Jerzy 
Czartoryski. Reakcje

12.15–12.30 p r z e r w a

12.30–14.00 dyskusja
podsumowanie  konferencji
zaMKNięcie  oBraD

Konferencji towarzyszy ekspozycja poświęcona
księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu,
przygotowana przez dr. Janusza Pezdę



Książę Adam  
Jerzy Czartoryski  

– mąż stanu

Kraków, 25–26 października 2011

Polska akademia Umiejętności
ul. sławkowska 17,  31-016 kraków
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z a P r o s z e N i e

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Konferencja w 150. rocznicę śmierci

Książę adam Jerzy czartoryski
14 stycznia 1770–15 lipca 1861

„Polityka musi mieć zasady, z których można wypro-
wadzać system najodpowiedniejszy dla każdego państwa, 
zgodnie z jego położeniem i rodzajem egzystencji. Za-
sady pozostają te same, ale ich zastosowanie zmienia się  
w nieskończoność, zależnie od warunków lokalnych i bie-
gu wypadków. […] Bezpieczeństwo i dobrobyt państwa są 
celem polityki zarówno wewnętrznej, jak zagranicznej. […] 
W prawie narodów każda narodowość zachowuje całą swo-
ją naturalną wolność. […] Polityką kieruje nie tylko inte-
res, ale także moralność, co oznacza, że polityka nakazuje  
nie tylko mieć cel prawy i godziwy, ale także stosować środ-
ki dostępne do tego celu prowadzące.” (1803)

*
„Idea sprawiedliwości i moralności jest uniwersalna, jest 

dla każdego oczywista, jest wspólna wszystkim. Jest cząstką 
tworzącą człowieka, wywodzącą się z boskiego tchnienia,  
od którego wziął on swój byt. […] Zasada prawowitości 
gwarantuje egzystencję narodów. […] Gwałt, który znisz-
czył niepodległość jakiegoś narodu, jest zawsze mniej dawny  
od prawowitości tego narodu. […] Zasada niepodległości 
wyklucza obcą interwencję. […] Narodowość pozostaje 
wciąż fundamentem niepodległości państw. […] Panowanie 
jednego narodu nad drugim jest skrajnie niesprawiedliwe, 
nie stwarza żadnego prawa i utrzymać się może tylko siłą.”

(Essai sur la diplomatie, 1830)
*

„Dwa rodzaje od nas wcale niezależnych wypadków 
mogą dać znak do wskrzeszenia Polski. Wojna z Moskwą 
i Świętym Przymierzem oraz rewolucje wewnątrz bądź  
w Moskwie, bądź w Austrii, Prusach i Niemczech. Na te dwa 
zwroty kolei europejskich […] miejmy otwarte oczy i nie-
ustannie natężoną uwagę.” (1834)

*
„Widzimy, że trwoga wojny góruje wszędzie, że się jej 

więcej boją niż niesprawiedliwości i upokorzenia […].  
My Polacy jedni nie lękamy się wojny; dlatego naprzód,  
że wojna taka Ojczyznę wrócić nam może.” (1840) 

*
„Na naszej ziemi przyjdzie jeszcze do wielkiej, stanow-

czej walki między światłem i ciemnotą, między moralnością 
a zepsuciem, między prawowiernością i schizmą, między 
wolnością i sprawiedliwością z jednej strony a chcącym 
wszystko zagarnąć, wszędzie przewodzić despotyzmem  
– z drugiej. Warto jest, po stokroć warto i chlubno, takiej 
poświęcać się sprawie, choć teraz jest osieroconą, zapo-
mnianą i nie poznaną od świata.” (1841)

WSPółUDZIAł

FUNDACJA XX CZARTORYSKICH

Na pierwszej stronie zaproszenia:  
Lith. de Villain (François le Villain wyd.) 

Adam Jerzy Czartoryski – portret w popiersiu, litografia 
Fundacja XX Czartoryskich – depozyt  
w Muzeum Narodowym w Krakowie


