
STANIS¸AW STASZIC

Stanis∏aw Staszic (1755-1826), uczony, filozof, przyrodnik, pisarz polityczny, ksiàdz; jeden z najwybitniejszych

przedstawicieli polskiego oÊwiecenia; w okresie Sejmu Czteroletniego dzia∏acz obozu reform, walczàcy

o utrzymanie niezawis∏oÊci narodowej; rzecznik interesów mieszczaƒstwa i ch∏opów; po rozbiorach prowadzi∏

dzia∏alnoÊç na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz w dziedzinie nauki i oÊwiaty; od 1808 prezes

Towarzystwa Przyjació∏ Nauk, 1807-12 cz∏onek Izby Edukacyjnej i Dyrekcji Skarbu, 1810-12 cz∏onek Rady

Stanu Królestwa Polskiego, 1815-24 cz∏onek Komisji Rzàdowej Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego;

od 1824 minister stanu; wspó∏organizator Uniwersytetu Warszawskiego (1816) i Szko∏y Akademiczno-

Górniczej w Kielcach; jego zbli˝enie do s∏owianofilstwa znalaz∏o swój wyraz w rozprawie MyÊli o równowadze

politycznej w Europie (1815), a koncepcje dotyczàce dziejów ludzkoÊci – w poemacie Ród ludzki (1819-20).

Ide´ zrzeszenia narodów europejskich

wyrazi∏ Staszic w poemacie historio-

zoficzno-dydaktycznym Ród ludzki oraz

w do∏àczonych do niego Uwagach. MyÊlà

przewodnià poematu i uwag jest przeko-

nanie, ˝e naturalnym kierunkiem cywili-

zacyjnego rozwoju ludzkoÊci jest dà˝enie

do realizacji idei zrzeszenia narodów.

Takie zrzeszenie, wed∏ug Staszica, ma

gwarantowaç ka˝demu narodowi jego

odr´bnoÊç i zachowanie w∏asnego j´zyka,

ale zarazem winno mieç wspólnà konsty-

tucj´, wspólny system miar i pieni´dzy,

a tak˝e w∏asne si∏y zbrojne, by broniç

granic Europy. Staszic przypomina, ˝e

w dziejach Europy podejmowano ju˝

kilkakrotnie, zawsze bez powodzenia,

próby realizacji idei zrzeszenia narodów:

od staro˝ytnych Greków, poprzez cesarzy

rzymskich a˝ do w∏adców z obszaru

germaƒsko-romaƒskiego. Jego zdaniem,

szans´ na sukces mia∏aby dopiero inicja-

tywa wychodzàca z kr´gu Êwiata

s∏owiaƒskiego.

Z tych zasad cywilizacji jeszcze dotàd nierozwini´tà zostaje si´ ostatnia instytucja, najistotniejsza,

zewn´trzne zwiàzki krajów stanowiàca; chc´ mówiç zrzeszenie si´ narodów. Ta zasada w post´pie

spo∏eczeƒstw cywilizacj´ uzupe∏nia; ona wszystkim powy˝szym w stowarzyszeniach si´ ludzkich ustawom

ju˝ rozwini´tym nada trwa∏oÊci sankcj´. […]

Ogólnie duch wy∏àcznoÊci by∏ najszkodliwszym w stowarzyszeniu si´ ludzi […]. Duch wy∏àcznictwa

wsz´dzie jest g∏ównà zaporà w ka˝dym kroku cywilizacji; on mniej widocznà, a przecie˝ najgwa∏to-

wniejszà jest tamà do z∏àczenia, do zjednoczenia si´ narodów. W ca∏ych dziejach rodu ludzkiego

najwi´ksze z∏e zadawa∏ cz∏owieczeƒstwu duch wy∏àcznoÊci ziemi, urodzenia, obrony, religii i duch

wy∏àcznoÊci handlu.

Z nich ten ostatni najd∏u˝ej i najuporczywiej trwaç b´dzie; on najwi´ksze stawi zapory przeciw rozwi-

ni´ciu si´ ostatniej dope∏niajàcej cywilizacj´ zasady, przeciw zrzeszeniu si´ narodów. […]

Wi´c rozpocznienie si´ po czwarty raz cywilizacji Europy nastàpi tà razà przez najwi´kszy na tej ziemi

naród S∏awian. On w koƒcu upornych zetrze, a natura na ich prochach przez S∏awian zrzeszenie Europy

ludów uiÊci.
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