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Najw∏aÊciwszym by∏oby, a˝eby ka˝dy naród móg∏ mieç w∏asne gospodarstwo, w∏asne domowe

ognisko, w∏asnà rzeczpospolità. Czy jednak w takim wypadku wi´ksze i bogatsze narody nie krzywdzi∏yby

i nie wyzyskiwa∏yby mniejszych i ubo˝szych? Jest to mo˝liwe, a nawet wielce prawdopodobne. A˝eby

temu zapobiec, musia∏yby narody powo∏aç do ˝ycia centralnà mi´dzynarodowà reprezentacj´ z prawem

i mo˝liwoÊcià egzekutywy, w rodzaju proponowanego przez Gladstone’a parlamentu europejskiego.

Wreszcie có˝ przeszkadza∏oby narodom ∏àczyç si´ z sobà w jednà wspólnà rzeczpospolità, na podstawie

starodawnej zasady polskiej: wolni z wolnymi, równi z równymi? Wszak Szwajcaria daje pi´kny

przyk∏ad, ˝e trzy od∏amy narodowe, pos∏ugujàce si´ odmiennymi j´zykami, mogà ˝yç z sobà zgodnie, swo-

bodnie i wygodnie, wcale nie przeszkadzajàc sobie w rozwoju intelektualnym, a wspierajàc si´ i pomaga-

jàc sobie w rozwoju ekonomicznym.

[...] Manifest wydany z powodu kongresu s∏owiaƒskiego w Pradze w 1849 r. ma ogromnà donios∏oÊç

dziejowà, albowiem wypowiedzia∏ on wielkà zasad´ równouprawnienia narodów, bez wzgl´du na polity-

cznà ich wielkoÊç i pot´g´. Domaga∏ si´ on powszechnego kongresu nie przedstawicieli paƒstwowych, ale

przedstawicieli wszystkich ludów europejskich, w celu wyrównania i za∏atwienia wszystkich stosunków

mi´dzynarodowych. [...]

Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e skoro powszechne g∏osowanie stanie si´ podstawà politycznà w stosunkach

mi´dzypaƒstwowych, Europa przeobrazi si´ w Rzesz´ stanów narodowych po∏àczonych z sobà federalnie

jak kantony szwajcarskie, ze wspólnym parlamentem

dla za∏atwiania spraw ogólnych, z trybuna∏em

najwy˝szym dla rozstrzygania sporów naro-

dowych i z dostatecznà egzekutywà

wykonania postanowieƒ i dekretów

ca∏ej Rzeszy, a wówczas wojna

wewn´trzna w Europie stanie si´

zbytecznà i niemo˝liwà.
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Boles∏aw Limanowski (1835-1935), dzia∏acz socjalistyczny, historyk, socjolog, publicysta; 1854-60 studia

medyczne i filozoficzne w Moskwie i Dorpacie; 1861 wspó∏organizator manifestacji patriotycznej w Wilnie,

skazany na zes∏anie; od 1878 na emigracji; 1892 wspó∏twórca PPS i jej programu; dzia∏acz Zwiàzku

Zagranicznego Socjalistów Polskich; podczas wojny patronowa∏ Legionom Polskim i akcji niepodleg∏oÊciowej

J. Pi∏sudskiego; 1922-35 senator z listy PPS; badacz dziejów porozbiorowych Polski, historii demokracji,

kwestii robotniczej; g∏ówne prace: O kwestii robotniczej (1871), Socjalizm jako konieczny objaw dziejowego

rozwoju (1879), Historia ruchu spo∏ecznego w drugiej po∏owie XVIII stulecia (1888), Stuletnia walka narodu

polskiego o niepodleg∏oÊç (1894), Naród i paƒstwo (1906).

Jednym z g∏ównych wàtków twórczoÊci

Limanowskiego by∏a, obok socjalizmu, proble-

matyka narodu oraz wzajemne relacje mi´dzy

narodem i paƒstwem. Wykazywa∏ on, ˝e wszys-

tkie spo∏eczeƒstwa w sposób naturalny ewolu-

ujà w kierunku socjalizmu, a naród jest naj-

wy˝szym etapem rozwoju spo∏ecznego wspó∏-

˝ycia ludzi. Do czynników integrujàcych naród

zalicza∏: wspólne dzieje, religi´, j´zyk, piÊmien-

nictwo, sztuk´ i przede wszystkim w∏asne

paƒstwo. Odzyskanie niepodleg∏oÊci przez

naród polski uznawa∏ za koniecznoÊç dziejowà.

Wprawdzie Limanowski nie stworzy∏ rozbu-

dowanego projektu zjednoczonej Europy, ale

przedstawi∏ koncepcj´ zasadniczej przebudowy

stosunków europejskich, postulujàc upod-

miotowienie wszystkich narodów. W rozprawie

Naród i paƒstwo wychodzi∏ z za∏o˝enia, ˝e

równoprawne narody powinny si´ ∏àczyç w takie

zwiàzki polityczne i ekonomiczne, które uznajà

za najkorzystniejsze dla siebie, z g∏osowaniem

powszechnym jako podstawà nowego porzàdku. Przewidywa∏ powstanie federacji

europejskiej na wzór szwajcarskiej. O ogólnych sprawach zwiàzku decydowa∏by wspól-

ny parlament, a spory mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi rozstrzyga∏by najwy˝szy try-

buna∏. W∏adza wykonawcza mia∏aby kompetencje pozwalajàce egzekwowaç decyzje par-

lamentu i trybuna∏u. Taki zwiàzek sprawi∏by, ˝e wojna w Europie sta∏aby si´ zbyteczna

i niemo˝liwa. Ponadto, wspó∏pracujàca w ramach federacji, republikaƒsko-demokraty-

czna Europa pozwoli∏aby równie˝ wyeliminowaç walk´ ekonomicznà skoncentrowanà –

jak pisze – na pogranicznych komorach celnych. Wówczas tak˝e granice paƒstwowe

utraci∏yby swoje dawne znaczenie.
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