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Odchyla nam si´ ztàd cel dziejów: aby ród ludzki sta∏ si´ familià, tak jak si´ familia sta∏a rodem

ludzkim. Do tego trzeba, aby si´ usamowolni∏y narodowoÊci, aby si´ uj´∏y w ca∏ostki indywidualne nar-

odów, aby te narody sta∏y si´ paƒstwami, a tak zindywidualizowane po∏àczy∏y si´ w familià narodów.[...]

Ten odwrót dziejów odwróci polityk´. Polityka zaborcza zamieni si´ na polityk´ federacyjnà. Ju˝ dziÊ

nie myÊleç o supremacyi jednego plemienia nad drugim. JednoÊç niemiecka by∏a sza∏em, je˝eli pod nià

rozumiano jednolitoÊç. DziÊ tylko federacya niemiecka jest na czasie, tak jak federacya w∏oska, federacya

s∏owiaƒska. [...] Gdy tym sposobem rodziny familijne si´ zacierajà dla tego, ˝e rodziny ludów i pokoleƒ

wydatniejà, nie mo˝e byç inaczej, jak ˝e i blask dynastyi zgaÊnie, i formy rzàdu monarchiczne zmienià si´

na formy rzàdu federacyjno-ludowe.

Filozofia i krytyka. t. III, System umnictwa, czyli filozofii umys∏owej, Poznaƒ 1874, 

s. 214-215.

Przysz∏oÊcià Europy jest wielki socjalno-polityczny zwiàzek ludów. Rozleg∏e rodziny narodowe obozu-

jà razem i obok siebie, przyczyniajàc si´ do szcz´Êcia ludów jako ca∏oÊci i ka˝dego plemienia narodowego

z osobna. Obok dwóch wielkich i pot´˝nych rodzin ludów, które doby∏y sobie ju˝ swà narodowà wolnoÊç,

rodziny romaƒskiej na zachodzie, germaƒskiej w Êrodku Europy, rusza si´ na wschodzie trzecia, równie

pot´˝na rodzina ludów – 80 milionów S∏owian, po cz´Êci wolnoÊci narodowej spragnionych, po cz´Êci

o nià walczàcych [...].

Nie przesàdzajàc przysz∏ego rozwoju, S∏owianie zgromadzeni na powszechnym kongresie s∏owiaƒskim,

czerpiàc nauk´ z historii i z rozwoju spo∏ecznego ludów s∏owiaƒskich uzgodnili i wyrazili swe poglàdy:

1) ˝e ca∏a 80-milionowa S∏owiaƒ-

szczyzna powinna dostrzec w sobie i ujàç

siebie jako wielki, zwarty szczep ludów,

przeznaczony do tego, by sta∏ si´ trzecià

rodzinà ludów w Europie;

2) ˝e poszczególne narody s∏owiaƒskie,

które zdoby∏y wolnoÊç, muszà si´ zjedno-

czyç w federacj´, czyli sfederowane paƒstwo

zwiàzkowe, nie przesàdzajàc z góry mo˝li-

woÊci zwiàzku paƒstwowego z ludami

nies∏owiaƒskimi.

3) Poniewa˝ federacyjna rodzina ludów

nie jest mo˝liwa bez tego, by si´ lud pojà∏

jako indywiduum, które jednak samo si´

okreÊla i dzia∏a zgodnie z tkwiàcà w nim

ÊwiadomoÊcià narodowà, przeto suweren-

noÊç narodowa jest podstawowà zasadà

wszelkiej federacji s∏owiaƒskiej.

Projekt manifestu do narodów s∏owiaƒskich, 1848

[w:] Filozofia i myÊl spo∏eczna w latach 1831-1864 

(oprac. A. Walicki), Warszawa 1977, s. 379-383. 

Karol Libelt (1807-1875), filozof i estetyk, dzia∏acz spo∏eczno-polityczny; studia w Berlinie: matematyka,

przyrodoznawstwo, filozofia (uczeƒ Hegla), tytu∏ doktora w 1830; udzia∏ w powstaniu listopadowym 1830-31;

od 1840 w Poznaniu, ∏àczy∏ nielegalnà dzia∏alnoÊç spiskowà z legalnà pracà organicznà; za udzia∏ w spisku

wielkopolskim skazany w 1847 na 20 lat twierdzy, zwolniony na mocy amnestii w 1848; 1848 uczestnik Zjazdu

S∏owiaƒskiego w Pradze, wybrany na pos∏a do parlamentu frankfurckiego, gdzie protestowa∏ przeciwko

w∏àczeniu Poznaƒskiego do Niemiec; 1849-50 wydawa∏ „Dziennik Polski”; 1859-70 pose∏ do sejmu

pruskiego, prezes sejmowego Ko∏a Polskiego w Berlinie; jeden z inicjatorów i przywódców ˝ycia naukowego

i kulturalnego w Wielkopolsce, wspó∏za∏o˝yciel Towarzystwa Naukowej Pomocy, wieloletni prezes

Towarzystwa Przyjació∏ Nauk; g∏ówne prace: Samow∏adztwo rozumu i objawy filozofii s∏owiaƒskiej (1845),

Estetyka (1849, 1854), System umnictwa, czyli filozofii umys∏owej (1849, 1850), wydane pod wspólnym tytu∏em

Filozofia i krytyka (t.1-4 1845-50, wyd. 2, t. 1-6 1874-75).

W uznawanym dziÊ za najwa˝niejszy tekÊcie Samow∏adztwo

rozumu i objawy filozofii s∏owiaƒskiej, Libelt – pod-

sumowujàc ideologi´ polskiego romantyzmu –

dowodzi∏, ˝e wspó∏czesna filozofia i literatura polska

zmierzajà do oryginalnej filozofii s∏owiaƒskiej. Jest to,

jego zdaniem, filozofia czynu, rzeczywistego dzia∏ania,

odwo∏ujàca si´ do wyobraêni, wi´zi z przyrodà oraz

jednoÊci materii   i duchowoÊci, czemu przeciwstawia∏

filozofi´ rozumu, czyli racjonalistycznego idealizmu.

Piszàc o wzajemnym stosunku narodów i ludzkoÊci,

sprzeciwia∏ si´ hegemonii jednej narodowoÊci w sto-

sunku do drugiej i podkreÊla∏ zasad´ równouprawnienia.

Zapowiada∏ przysz∏à chrystianizacj´ polityki i zjednoczenie

ludzkoÊci w formach federacyjno-ludowych. Uwa˝a∏, ˝e

takie zjednoczenie stanie si´ mo˝liwe po usamowolnieniu si´

narodów i zindywidualizowaniu paƒstw wed∏ug zasady naro-

dowej. Tak˝e i Libelt, podobnie jak wielu ówczesnych polskich myÊlicieli, upomina∏ si´

przy tym zawsze o napraw´ krzywdy wyrzàdzonej narodowi polskiemu poprzez restytucj´

jego ojczyzny w ca∏oÊci, podkreÊlajàc, ˝e od tego zale˝y pokój i ∏ad w Europie. W tym

kontekÊcie nale˝y rozpatrywaç jego Projekt manifestu do narodów s∏owiaƒskich, w którym

postulowa∏ federacj´ s∏owiaƒskà opartà na pokrewieƒstwie kulturowym S∏owian, zgod-

nej wspó∏pracy i poszanowaniu ka˝dej narodowoÊci.
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