
STANIS¸AW GABRIEL WORCELL

NieÊmiertelne prawo post´pu dà˝y do skupiania, ∏àczenia i masowania szczegó∏ów w ogó∏y.

Z po∏àczenia pojedyƒczych ludzi wynik∏y rodziny, z rodzin – rodowoÊci, z rodowoÊciów – narody. Z na-

rodów zaÊ zawià˝e si´ kiedyÊ jednoÊç i ogólne braterstwo cz∏owieczeƒstwa. Nim ten ostatni idea∏ wcieli si´

w rzeczywistoÊç, poprzedziç go muszà federacje narodów zbli˝onych wzajem to˝samoÊcià pos∏annictwa

czyli funkcyj w ogóle spo∏eczeƒstwa, tudzie˝ wspólnoÊcià wewn´trznych i zewn´trznych potrzeb; [...]

Mo˝na wnioskowaç z wszelkim prawdopodobieƒstwem, ˝e sta∏y làd republikaƒskiej Europy rozpad-

nie si´ na trzy g∏ówne systemata polityczne, to jest na zachodnio-po∏udniowy, którego jàdrem Francja,

a uczestnikami Italia i pó∏wysep Iberyjski, na Êrodkowy, sk∏adajàcy si´ z Niemiec a mo˝e i Skandynawii;

oraz na pó∏nocno-wschodni, osnowany g∏ównie na Polsce. [...]

Wnioskujàc o potrójnym na przysz∏oÊç politycznym systemacie w Europie, nie myÊlimy wcale, aby

federacja ludów by∏a mostem do ich jednolitoÊci i do zatarcia pi´tu i ró˝nic narodowych. Wiemy, ˝e

Hiszpan ani W∏och nie przedzierzgnie si´ w Francuza, ale sàdzimy, ˝e w ka˝dym z osobna systemacie poli-

tycznym nastàpi zupe∏na harmonia tak wewn´trznej, jak zewn´trznej dà˝noÊci […]. 

O stosunkach polsko-w´gierskich [w:] „Demokrata Polski”, 

23.06, 14.07 i 28.07.1849, [cytat z:] 

Stanis∏aw Worcell o stosunkach polsko-w´gierskich,

Warszawa 1938, s. 30-32.

Wzajemne narodów i rzàdów potrzeby spowodowa∏y ró˝nego rodzaju pomi´dzy niemi umowy, które,

spisane, przybra∏y nazw´ przymierzy, sojuszów, traktatów. Umowy takowe w ka˝dym razie przypuszczajà

i pozornie przynajmniej nietkni´tà zostawiajà samoistnoÊç i niepodleg∏oÊç stron je zawierajàcych.

Obowiàzujàcemi sà dla nich w granicach tylko swego trwania i wymienionych warunków; godziwemi zaÊ

o tyle, o ile nie naruszajà w swych skutkach praw trzeciego, albo nieprzedawnionych i wiecznych praw

ludów, w których imieniu si´ zawierajà. [...] Je˝eli spowodowane sà wspólnoÊcià ˝ywotnych zadaƒ dla

stron wszystkich podpisujàcych i obmyÊlajà Êrodki ciàg∏ego na zawsze porozumiewania si´, w celu zgod-

nego wyst´powania na zewnàtrz, lub rozwiàzywania wzajemnych nieporozumieƒ; wtedy wznoszà si´ do

rz´du zjednoczeƒ i w j´zyku dyplomatycznym przybierajà nazw´ Federacji.

O zwiàzkach przyrodzonych i spo∏eczeƒskich, stàd o rodach i narodach, o ojczyênie i ludzkoÊci, 

o kosmopolityêmie, solidarnoÊci i federacji ludów [I wydanie w:] B. Limanowski: 

Stanis∏aw Worcell. ˚yciorys, Kraków 1910, s. 396-397.

Stanis∏aw Gabriel Worcell (1799-1857) dzia∏acz rewolucyjny, myÊliciel, pisarz polityczno-spo∏eczny;

wychowanek Liceum Krzemienieckiego; 1830-31 pose∏ na sejm powstaƒczy; po upadku powstania na emi-

gracji we Francji, Belgii, Anglii; 1835 jeden ze wspó∏twórców, a nast´pnie ideologów Gromad Ludu Polskiego;

1846 wstàpi∏ do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, od 1847 cz∏onek Centralizacji TDP; redaktor

naczelny „Demokraty Polskiego”; wspó∏pracowa∏ z G. Mazzinim i A.I. Hercenem; O w∏asnoÊci (1854), Pisma

spo∏eczne i polityczne (1980).

Worcell by∏ wyznawcà socjalizmu utopi-

jnego, który ∏àczy∏ z mistycyzmem opartym

na ideach ewangelicznej równoÊci spo∏e-

cznej. W rozprawie O w∏asnoÊci przedstawi∏

wizj´ idealnego spo∏eczeƒstwa przysz∏oÊci,

w którym w∏asnoÊç kolektywna mia∏a

zastàpiç w∏asnoÊç prywatnà. Koncepcje te

wiàza∏ z ideami wyzwolenia narodowego.

Pod wra˝eniem rewolucyjnych wydarzeƒ

Wiosny Ludów napisa∏ tekst Polska – W´gry,

opublikowany w 1849 r. w odcinkach na

∏amach „Demokraty Polskiego”. Przewi-

dywa∏ w nim zbudowanie federacji europej-

skiej z∏o˝onej z regionalnych zwiàzków

niepodleg∏ych narodów. W Europie mia∏y

powstaç trzy systemy polityczne: zachodnio-

po∏udniowy z Francjà, W∏ochami i P∏w. Ibe-

ryjskim, Êrodkowy z Niemcami i ew.

Skandynawià oraz pó∏nocno-wschodni zorga-

nizowany wokó∏ Polski i si´gajàcy od Ba∏tyku

do Morza Czarnego. Uwa˝a∏, ˝e dla zapewnienia pokoju i ∏adu w Europie nale˝y za-

wiàzaç federacj´ polsko-w´giersko-rumuƒsko-wo∏oskà. Federacje traktowa∏ jako zjed-

noczenia, które – nie naruszajàc narodowej niezawis∏oÊci ani to˝samoÊci – s∏u˝à do

rozwiàzywania konfliktów i zgodnego wyst´powania na zewnàtrz.

Federacje narodów republikaƒskiej Europy

O zjednoczeniach, czyli federacjach
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Nominacja Worcella na oficera Gwardii Narodowej
[z:] W. ¸ukaszewicz, Stanis∏aw Gabriel Worcell, Warszawa 1951.

Asygnata wyemitowana w 1852 r. przez Komitet Centralny Polski.
Z tej sk∏adki publicznej zakupiono w Londynie drukarni´, gdzie wydawano

m.in. „Demokrat´ Polskiego” [z:] B. Limanowski, Stanis∏aw Worcell. ˚ycio-

rys, Kraków 1910.


