
AUGUST CIESZKOWSKI

W samem przeto wykszta∏ceniu pojedyƒczych Rzàdów, w samem zasadniczem urzàdzeniu si´, (nie

tylko w bie˝àcej administracyi) panowaç ma zasada samorzàdnoÊci (self-government) w∏asnowolnego

ukonsytuowania si´, — a to znowu pod zasadniczym warunkiem Wspó∏udzia∏u (coparticipationis) do

organizacji powszechnej; to jest:

1º do Rzàdu centralnego, jako do najwy˝szej w∏adzy wykonawczej;  

2º do powszechnego LudzkoÊci Soboru (concilium oecumenicum humanitatis), jako najwy˝szej

w∏adzy prawodawczej, nareszcie

3º do Powszechnego Trybuna∏u Narodów, jako do najwy˝szej w∏adzy sàdowniczej i kontrolujàcej.

Ojcze-Nasz, t. 4, Druga proêba „Przyjdê Królestwo Twoje”, 

Poznaƒ 1906, s. 174-175.

– A jako mi´dzy rodami kszta∏cà si´ solidarne stowarzyszenia, – i spo∏eczna r´ka powstaje, – tak

równie˝ mi´dzy narodami tworzà si´ wiekopomne i wiekotrwa∏e Unie, owe Âwi´te Przymierza ludów

[...] jak dobrowolnie zawarte, tak wzajemnem piel´gnowaniem praw i narodowoÊci ∏àczàcych si´ ludów

zabezpieczone. –

Jak˝e wa˝ne sà te zadatki zbli˝ajàcego si´ czasu! Jak˝e jawnie dowodzà, i˝ wieki rozerwania Âwiata i

LudzkoÊci, – odosobnienia ludzi i ludów – rodów i narodów – ju˝ ku schy∏kowi si´ majà; – ˝e oto nad-

chodzi wiek Zespojenia i Zespolenia, – ˝e ustàpi z∏owroga wszystkich przeciwko wszystkim, – ˝e jak

cz∏owiek ju˝ odtàd byç niemo˝e cz∏owiekowi poddanym, – tak i naród ˝aden ju˝ niepodniesie na

pobratymca Êwi´tokradzkiej r´ki ani panowania nad nim niezapragnie. – Bo oto si´ objawia

zapowiedziana przez Aposto∏a wielka tajemnica – owa Spe∏nia Ludów, której S∏owiaƒskie Unie by∏y

dopiero s∏abemi zadatkami [...].

S∏owa wieszcze Polaka wyrzeczone roku 1846:

pamiàtka pierwszego Zjazdu S∏owiaƒskiego w Pradze Czeskiej, 

Praga 1848, s. 22-23.

August Cieszkowski (1814-1894), wybitny filozof polskiego romantyzmu, ekonomista i dzia∏acz spo∏eczny;

studia na Uniwersytecie Jagielloƒskim i w Berlinie pod kierunkiem heglisty K.L. Micheleta; doktorat z filo-

zofii w Heidelbergu (1838); wspó∏za∏o˝yciel Berliƒskiego Towarzystwa Filozoficznego; aktywny uczestnik

˝ycia umys∏owego Niemiec, Francji i emigracji; od 1848 prowadzi∏ o˝ywionà dzia∏alnoÊç politycznà i spo∏ecznà

na terenie Poznaƒskiego, pose∏ na sejm pruski, wspó∏za∏o˝yciel Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk;

autor odezwy do parlamentów Êwiata, nawo∏ujàcej do powszechnego porozumienia (1848); 1870 po rezy-

gnacji z dzia∏alnoÊci parlamentarnej za∏o˝y∏ wy˝szà szko∏´ rolniczà w ˚abikowie pod Poznaniem; g∏ówne

prace: Prolegomena zur Historiosophie (1838, Prolegomena do historiozofii, 1908), Gott und Palingenesie (1842,

Bóg i palingeneza, 1912), Ojcze-Nasz (1848), ponadto: Du crédit et de la circulation (1839, O kredycie i obiegu),

De la pairie et de l’aristocratie moderne (1844, O izbie wy˝szej i arystokracji w naszych czasach), S∏owa wieszcze

Polaka wyrzeczone roku 1846: pamiàtka pierwszego Zjazdu S∏owiaƒskiego w Pradze Czeskiej (1848).

Opus magnum Cieszkowskiego jest filozoficzna

rozprawa Ojcze-Nasz, zawierajàca jego historio-

zofi´ dziejów, poglàdy religijne i program

reform socjalnych. Zdaniem Cieszkow-

skiego, modlitwa Ojcze nasz jest objawie-

niem przysz∏oÊci ludzkoÊci, która

zapowiada nadejÊcie nowej epoki b´dà-

cej spe∏nieniem nauki Chrystusa i usta-

nowieniem – drogà ewolucji stosunków

spo∏ecznych i politycznych – Królestwa

Bo˝ego na ziemi. To królestwo, stano-

wiàce najwy˝szy etap rozwoju spo∏e-

cznego, b´dzie oznacza∏o przejÊcie naro-

dów ze stanu natury do stanu cywilizacji

spo∏eczeƒstw, do stanu obywatelstwa Naro-

dów, do stanu Rzeczypospolitej Ludów.

Królestwo Bo˝e na ziemi, czyli Rzeczpospolita

wolnych narodów, ∏àczàc narody i paƒstwa, nie

pozbawi ich odr´bnych cech narodowych ani suwe-

rennego bytu, lecz umo˝liwi harmonijnà wspó∏prac´

i wiekuisty pokój powszechny.

Zarówno w poszczególnych paƒstwach, jak i w ca∏ym Królestwie Bo˝ym ustrój poli-

tyczny b´dzie zbudowany na zasadzie trójpodzia∏u w∏adz, z jednà bardzo istotnà ró˝nicà

– w∏adze Królestwa b´dà koniecznie wybieralne. Nale˝y powo∏aç zatem nast´pujàce

instancje ponadnarodowe: Rzàd centralny (powszechny Rzàd) jako w∏adz´ wykonawczà,

Powszechny LudzkoÊci Sobór (powszechny Sejm) jako w∏adz´ prawodawczà

i Powszechny Trybuna∏ Narodów (powszechny Areopag narodów) – czyli w∏adz´ sàdowni-

czà. Cieszkowski nie wyjaÊnia, w jaki sposób przeprowadzi si´ wybory, jednak˝e na czele

tej Rzeczypospolitej Narodów ma stanàç w∏adza jednoosobowa – Ojciec Ziemski.

Pojedyncze narody i ca∏e Królestwo Bo˝e b´dà zorganizowane na zasadach samorzà-

du i autonomii, a ka˝dy obywatel b´dzie mia∏ prawo i obowiàzek braç udzia∏ w sprawach

publicznych. Przy takiej organizacji politycznej stanie si´ mo˝liwe jednoczesne

zachowanie wolnoÊci obywatelskiej i narodowej oraz porzàdku publicznego.

Ku Spe∏ni Ludów

Rzeczpospolita Narodów

A. Cieszkowski, Litografia M. Fajansa, Biblioteka Narodowa w Warszawie
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