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ANDRZEJ FRYC Z MODRZEWSKI
— INSPIRACJE K LAS YC ZN E I NOWATORSTWO

Związki koncepcji politycznych i społecznych Andrzeja Frycza Mod
rzewskiego z myślą starożytną to temat nienowy. Najpełniejsze jak do
tąd badania w tym zakresie przeprowadził Stanisław Kot, a jego książka
w wielu punktach do dziś zachowała aktualność *. Późniejsze wszakże
studia zajmujące się dziełem Frycza pozwalają na stworzenie obrazu bar
dziej złożonego i zarazem obejmującego wiele istotnych, pomijanych
przedtem czynników; często bowiem tam, gdzie Kot — do czego zachę
cał przecież sam temat pracy — odnajdywał bezpośredni wpływ staro
żytności, my skłonni jesteśmy dostrzegać przełamywanie pewnych tra
dycji, prezentację uznanych teorii, a jednocześnie jakby próbę wyjścia
poza nie, próbę dokonywaną pod naporem otaczających zdarzeń, które w
ten właśnie sposób były wciągane w orbitę refleksji teoretycznej. Uzna
jąc więc Fryczowe księgi De Republica emendanda — bo o nich będzie tu
głównie mowa — za osadzone w pewnej ważnej i inspirującej tradycji
i tworzące zarazem nowe koncepcje, spróbujemy zastanowić się, jaką rolę
miały tu do spełnienia niektóre wątki klasyczne, w tym także cycerońskie, i jakie ich aspekty zostały spożytkowane.
Frycz Modrzewski nie rościł sobie pretensji do stworzenia całkowicie
nowej teorii polityki i państwa. W jego czasach starożytna dolktryna A ry 
stotelesa — przekształcona nieco przez Rzymian, a zwłaszcza przez Cyce
rona, który wprowadził do niej szereg wątków stoickich, na długi czas za
pomniana, a wreszcie dostosowana do zmienionych warunków życia w
1

S. Kot,

W p ły w

sta rożytności k la syczn ej na te o rie p olityczn e A n d r z e ja F ry c za

Kraków 1911. Praca, rozważająca, „jakie idee polityczne starożytności
w pływ nań w yw arły” (s. 46), ma niewątpliwą przewagę nad suchym zestawianiem
siimiliów, ale z racji operowania dość mglistymi kategoriami może prowadzić do nie
bezpiecznych uogólnień (oo zresztą zauważa sam Kot, s. 04). W rezultacie wydają
się gołosłowne początkowe zapewnienia autora o oryginalności Frycza; zasadniczą
zasługą byłyby w tym ujęciu przedstawienie antycznej teorii politycznej oraz pos
tulat równości wszystkich wobec prawa.
z M od rzew a ,
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swej oryginalnej postaci przez Tomasza z Akwinu, w wersji republikańsko-rzymskiej przez humanistów włoskich wczesnego renesansu — miała
już dobrze ugruntowaną pozycję, chociaż wskutek tych różnorodnych
ujęć i interpretacji, jakie przeszła na przestrzeni wieków, była nieco
amorficzna i zawierała często elementy sprzeczne ze sobą; często też za
tracała się w niej perspektywa historyczna i zacierały różnice między
wartościami pochodzącymi z różnych systemów, jak choćby opcje repu
blikańskie i monarchiczne. Pozostało wszakże silne przeświadczenie
o wartości życia społecznego i najwyższej w hierarchii formie tego ży
cia — państwa. Frycz odwołuje się do tej powszechnie uznawanej teorii,
ale akcentując i wybierając z niej pewne elementy przystosowuje ją do
własnych potrzeb, a potrzeby te są determinowane m.in. przez praktykę
społeczn ą, którą ch ce poprawić, uzasadnić i ugruntować. A więc „rzecz
pospolita to zgromadzenie i pospólność ludzka, związana prawem, łączą
ca wielu sąsiadów, a ku życiu dobremu i szczęśliwemu ustanowiona” 2.
W tej arystotelesowskiej definicji warto zwrócić uwagę na rolę prawa
jako czynnika sprzęgającego społeczność; jest to również ujęcie cycerońskie, mające w systemie Frycza, jak wskażemy nieco dalej, ogromne —
odmienne jednak — znaczenie 3. Człowiek jest z natury stworzony do
wspólnego życia z innymi — czytamy niżej — i nikt nie może żyć sam;
przekonują o tym rozum (ratio) i mowa (serm o), które wytwarzają więź
między ludźmi.
„Niech tedy to będzie celem rzeczypospolitej, aby w niej wszyscy oby
watele żyć mogli dobrze i szczęśliwie, to jest (jak tłumaczy Cycero) uczci
wie i sprawiedliwie, aby wszyscy wiedli żywot spokojny i cichy, aby każ
dy mógł swej własności strzec i ją zachować, aby przed krzywdą i mor
dem każdy był zabezpieczony” 4.
Zachowano tu arystotelesowskie kryterium teleologiczne, ale trzeba
zauważyć, iż ramy klasycznej definicji rozsadza niezwykle silny akcent
położony na powszechną moc tego celu (dwukrotne powtórzenie słów
„wszyscy” i „każdy” ) oraz kwestia, w czym ma się przejawiać opieka roz
taczana przez państwo nad obywatelami: a więc w zachowaniu ich włas
ności, praw i życia.
1
Andrzej Frycz Modrzewski, O p o p ra w ie R z e c z y p o s p o lite j (dalej: O p o p ra w ie ),
w : D zieła , t. 1, ks. 1 1 (przeł. E. Jędrkdew'icz>. Wszystkie cytaty podawane będą da
lej według tej edycji i w tym przekładzie; cytaty łacińskie według łacińskiego tek
stu tejże edycji.
* Frycz, D e R e p u b lic a em en da nd a, lib. I; Pra efa tio, s. 30: „[...] rem p u b lie a m esse
concilia coetu:sque hominum iure sociatos, ex multis vicinilis perfectos et ad bene
beateąue vivendum constitutos” ; Marcus Tullius Cicero, D e re p ublica (S o m n iu m
S cip io n is), V I 13: „[._] concilia coetusąue iure sociatd, quae civitates appellantur [...]” .
Na temat tego fragmentu por. S. Kot, op. cit., s. 51—52.
* O p o p ra w ie, I 1, s. 98.
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W rozdziale drugim zajmuje się Frycz formami ustrojowymi państw,
rozróżnia zgodnie z tradycją klasyczną trzy formy właściwe i trzy zepsu
te, uwzględnia też poarystotelesowską — chwaloną i omawianą często
przez Cycerona — formę mieszaną. I tu, rzecz ciekawa, me próbuje dopa
sowywać ani tej właśnie formy, którą wtedy powszechnie utożsamiano
z ustrojem Polski, ani też żadnej innej do opisywanego porządku politycz
nego. Rozdział ten jest zresztą krótki i stanowi tylko jakby zwięzłą pre
zentację uznanej doktryny politycznej. Widać wyraźnie, że podstawowa
dla teorii starożytnych kwestia, kto sprawuje władzę, nie ma dla Mo
drzewskiego pierwszorzędnego znaczenia. Rzecz tym ciekawsza, iż wszyst
kie te rozważania na temat państwa i jego form ustrojowych pomieszczo
ne są w księdze O obyczajach. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy wyjaś
nia nam zarazem rozplanowanie całego dzieła. Otóż, jak stwierdza pisarz,
„wszystkie sprawy rzeczypospolitej zawierają się [...] w trzech rzeczach
i jeśli one składnie będą ustanowione, będzie dobrze ustanowione i pań
stwo. Z tych zaś rzeczy pierwsza tyczy się rządzenia obywatelskim sto
warzyszeniem się ludzi, bronienia go i zachowywania w porządku; druga
— czystej i nieskalanej czci Boga nieśmiertelnego; trzecia — słusznego
wychowania i wykształcenia młodzieży” 5. Dalej znajdujemy wyjaśnienie,
że dobro rzeczypospolitej zależy od uczciwości obyczajów, surowości są
dów i sztuki wojennej. To postawienie na pierwszym miejscu obyczajów
mogłoby prowadzić do wniosku, iż Frycz występuje tu z pozycji moralis
ty, a jego postulaty w sprawie naprawy państwa mają charakter pouczeń
moralnych i jako główny środek wiodący do celu zakładają zrozumienie
przez obywateli zasad moralnych6. Dla przyjęcia takiego założenia musi
być wszakże spełniony jeden warunek: obyczaj powinien być równo
znaczny z. pojęciem normy moralnej. A przecież na inne rozumienie tego
słowa wskazuje już choćby poniższe zastrzeżenie: „Wiem dobrze, że moż
na by to i inaczej nazwać i zamiast o obyczajach mówić albo o cnocie, al
bo o obowiązku, albo o czymś podobnym; trzeba by jednak na to więcej
łożyć pracy i trudu, niż mogę w tej rozprawie, na wykładanie i określa
nie tych rzeczy: a że inni znamienicie je opisali, mojego wykładu już nie
potrzeba. Mam także zresztą pewne racje, dla których te rzeczy po swo
jemu określam, i spodziewam się, że się na nie zgodzą ludzie mądrzy,
którzy będą rozważać to, o czym mowa” 7. Modrzewski powołuje się tu na
tradycję starożytną, cnoty bowiem i obowiązki to ulubiony temat myśli
stoickiej, a owo „opisanie” to niewątpliwie traktat Cycerona D e officiis;
5 Ib id e m , I 3, s. 99—100.
*
Tak właśnie uczynił Kot (o p . cit., s. 63—65), który stwierdził, że Frycz nie
wolniczo ulegał pojęciom starożytnym „,i uznał obyczaj za fundament Rzpltej” (oczy
wiście obyczaj rozumiany jako norma moralna).
7 O p o p ra w ie, I 3, s. 101.
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kontynuacją tej tradycji była obszerna literatura moralistyczna średnio
wiecza i renesansu, która w formie speculum przedstawiała wizerunki
wzorowego władcy, a potem także urzędnika, obywatela itp. Odcięcie się
od tych klasycznych tematów, choć podane w słowach nacechowanych
skromnością, ma szczególne znaczenie. Otóż te właśnie powinności to nic
innego jak normy moralne. Możemy się przekonać czytając np. De officiis
(a jest to użyteczny bardzo przykład, Frycz bowiem przy pisaniu swego
dzieła korzystał często z tego traktatu), że przedstawione tam obowiązki
człowieka, normy moralne, wywodzą się z niezmiennych praw natury
i jako takie są powszechne i ponadczasowe, człowieka zaś dotyczą dla
tego, że posiada on rozum, którego one są przejawem.
Przyjrzyjm y się teraz, co przez obyczaj rozumie Frycz Modrzewski.
„Obyczaje bowiem są tym, wedle czego każdy człek żyje w ludzkiej gro
madzie z dobrej woli i wedle czego sam się sprawuje i kieruje sprawami
swoimi oraz cudzymi za zgodą albo wszystkich, albo wielu, albo przynaj
mniej dobrych i uczciwych, bo mówię o dobrych i uczciwych obycza
jach” 8. I druga definicja: „Obyczaj znowu to urządzenie czy przestrzega
ne przez ludzi postępowanie, które się zakorzeniło jedynie za ogólną cichą
zgodą i wskutek długiego nawyku” 9. Chociaż w dziele Frycza pojęcie oby
czaju nie jest stosowane konsekwentnie i znaczeniowo zbliża się niekiedy
do normy moralnej, jednak nawet z powyższych fragmentów można wno
sić, iż jest rozumiane jako sposób postępowania; jeżeli jako norma, to ra
czej norma społeczna, nie moralna, a nadanie mu wartości moralnej w y
maga odwołania się do innych, zewnętrznych wobec niego, kryteriów. Ma
więc charakter konwencjonalny, czasem w swej wyżej zorganizowanej po
staci utożsamia się z prawem zwyczajowym. Potwierdzają to zresztą licz
ne przykłady, gdy mówi się o złych obyczajach dworskich czy złych
obyczajach szlachty; to zatem, czy obyczaj jest dobry, czy zły, za
leży od moralnych kwalifikacji ludzi, którzy go aprobują. Modrzewski
świadomie stosuje tu dwojakie znaczenie tego słowa, tzn. jako zasady po
stępowania oraz faktycznego sposobu postępowania. Przy pomocy tego
pojęcia mógł bowiem nie tylko dokonywać oceny praktyki społecznej, ale
też dawać szczegółowy opis społeczeństwa 10.
Jeśli podstawą społeczności w państwie są konkretne sposoby postępopowania ludzi, uwarunkowane społecznie, to trzeba je kształtować tak, by
przynosiły największą korzyść całej rzeczypospolitej, wznosiły się ponad
interesy poszczególnych grup ludzkich. Tu znów dotykamy kluczowego
8 Ib id e m , s. 100.
• Ib id e m , a. 102.
10
Na temat pojęcia obyczaju jako narzędzia amalizy społeczeństwa por. P. R y
bicki, E le m e n ty nauki, o sp o łec z e ń stw ie w dziele A n d r z e ja F ry c z a M o d rz e w sk ie g o ,
„Studia ii Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” , t. 2, Warszawa 1954, s. 162— 168.
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dla koncepcji pisarza zagadnienia: prawo stanowi narzędzie kształtujące
obyczaje zgodnie z potrzebami państwa.
Frycz przejął niewątpliwie z tradycji klasycznej przekonanie o naj
wyższej wartości państwa jako organizmu społecznego. Wielokrotnie
zresztą spotykamy na kartach jego dzieła klasyczne porównanie państwa
do organizmu, nie od rzeczy więc będzie zastanowić się, jak pojmuje on
to ciało społeczne.
Istniały dwa główne sposoby rozumienia ciała społecznego: pierwszy
ma swoje źródło w platońskiej koncepcji państwa uformowanego na wzór
duszy, która składa się z trzech pierwiastków: rozumu, temperamentu
i pożądań. Sprawiedliwość realizująca się w państwie i będąca odzwier
ciedleniem stanu duszy to zapewnienie równowagi wewnętrznej między
tymi składnikami, co zapewnia ich harmonię. Harmonią zaś jest domina
cja rozumnej części duszy, wspomaganej przez temperament, nad pożą
daniami, zaikłada więc hierarchiczne uszeregowanie i podział części duszy
na lepsze i gorsze. Ponieważ pierwiastki te są rozłożone w duszadh ludz
kich, zależnie od tego, który z nich przeważa, ludzie dzielą się na kierują
cych się rozumem, temperamentem i pożądaniami. Wynika z tego, że spo
łeczność również musi mieć swoją hierarchię, a w państwie sprawiedli
wym pewne grupy dominują nad innymi (w państwie platońskim filozo
fowie wspierani przez wojowników rządzą rolnikami i rzemieślnikami).
A zatem tylko niektóre grupy są istotne dla realizacji nadrzędnego celu
państwa, jakim jest sprawiedliwość, inne uczestniczą w życiu społecznym
jedynie pośrednio i spełniają funkcje służebne.
Drugi sposób rozumienia ciała społecznego wywodzi się od Arystote
lesa. Państwo jest tu organiczną całością, której cel stanowi zapewnienie
obywatelom cnotliwego i szczęśliwego życia. Państwo realizując swój cel
nie dąży do unifikacji, jego obywatele bowiem są niejednakowi i niejed
nakowe pełnią w nim funkcje. To funkcjonalne, by tak rzec, ujęcie spo
łecznych ról ludzi zaikładało także pewną hierarchię, jego wyróżnikiem
jest jednak bezpośrednie podporządkowanie wszystkich elementów pań
stwu. Egzemplifikacją tej teorii jest opowieść o buncie członków ciała
przeciwko żołądkowi, mająca obrazować wzajemność obywateli; za po
średnictwem annalistów przeniknęła ona na teren rzymski i niewątpliwie
musiała być znana Fryczowi z dzieła Liwiusza 11.
Por. L. Jachimowska-Jaskólska, Z d z ie jó w analogii m ię d z y s p o łec z e ń s tw e m a
„Historyka” , t. X III: 1983, s. 88— 89. Autorka wykazuje niestety za
dziwiającą naiwność w wyznaczaniu etapów kształtowania slię myśli organicznej,
przyjmuje bowtiem za pierwszą jej fazę opowieść Menaraiusza Agrypy, który w 494
r. p.n.e. chcąc uśmierzyć bunt plebejuszy miał porównać państwo do organizmu, że
by uzasadnić, że wszystkie jego części spełniają właściwe sobie funkcje. Opowieść
ta, będąca wszak znanym toposem, jest znacznie późniejsza (nie jest nawet pewne,
11

org a n izm em ,
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Wróćmy teraz do ksiąg D e republica emendanda. Z rozdziału dziewią
tego księgi O obyczajach, przedstawiającego wizerunek króla, wybieramy
dwa przykł&dy porównań państwa do organizmu:
„Ogółem winien władca rzeczypospolitej być sprawcą i stróżem poko
ju i zgody między obywatelami, a waśnie i rozterki skrzętnie łagodzić i nie
inaczej cierpieć z powodu niezgody między swymi obywatelami niż o j
ciec z powodu niezgody między dziećmi, skoro sam jest głową rzeczypos
politej i zwie się ojcem ojczyzny. Nie może być ciało zdrowe ni dobrze
ukształtowane, gdy skóra prowadzi wojnę z kośćmi, flegma z krwią, ko
lana z goleniami, wątroba z sercem” 1Z.
„Któż nie widzi, że zgoła to nie przystoi, by ten, komu poruczono całe
jakieś ciało, troszczył się tylko o niektóre członki, a o inne nie dbał; aby
niektórym obywatelom przyznawał więcej praw niż innym” 1S.
W powyższych fragmentach bez trudu można odnaleźć ów pierwotnie
arystotelesowski trop. Poszczególne człony państwa nie mają równego
stanowiska, król to głowa, ale inne człony nie jej służą, a całemu państwu,
całość państwa zaś zależy od właściwego współżycia wszystkich części. Co
więcej, uprzywilejowane stanowisko w rzeczypospolitej nakłada na osobę
piastującą je" szczególną odpowiedzialność oraz szczególne obowiązki, jej
rola to łagodzenie konfliktów i dążenie do zespolenia wszystkich grup.
Istotne dla funkcji ciała społecznego zagadnienie, czy wszystkie człony
służą całości, czy też te mniej ważne są podporządkowane ważniejszym,
rozstrzyga Frycz Modrzewski w duchu arystotelesowsko-tomistycznym,
stwierdzając, że wszyscy w jednakowym stopniu tworzą organizm pań
stwowy i podlegają tym samym prawom, choć istnieje pewna hierarchia
i zróżnicowanie funkcjonalne niezbędne dla utrzymania ładu. Te poglądy
stoją w opozycji do reprezentowanego m.in. przez Orzechowskiego kie
runku, który potem przeważy i który w decydujący sposób wpłynie na
rozwój parlamentaryzmu polskiego i teorię reprezentacji14.
Przyjęcie takiego stanowiska wyjaśnia zarazem z ogromnym uporem
powtarzane przez Frycza postulaty równości wszystkich obywateli, rów
ność ta bowiem przyczynić się może do wytworzenia swoistej „wspólnoty
czy Meneniiusz Agrypa to osoba rzeczywista), a amamy ją, tak jak i całe zdarzenie,
dzięki Liwiuszowi (II 32), za którym powtarza ją Flotrus (I 24). Do literatury rzym
skiej dotarła za pośrednictwem ainnalistów z Grecji.
12 O p o p ra w ie, I 9, s. 134.
13 Ib id e m , I 9, s. 128. S. Piwko (F r y c z a M o d rz e w s k ie g o p ro g ra m re fo rm y p a ń 
stw a i K o ścio ła , Warszawa 1979, s. 50) stwierdza, iż Modrzewski używa organicznej
desfinicji państwa (II 21, s. 299), podobnie jak obóz egzekucyjny, w funkcji narzę
dzia centralizacji państwai
11
K. Grzybowski, T e o ria re p rez e n ta c ji w P o lsc e ep oki odrod zen ia , W a r s z a w a
1953, s. 46—47.
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ność obyczajów — powtórzmy: sposobów i norm postępowania — od
grup społecznych, w których są akceptowane. Ich różnorodność, stanowy
charakter, a często przeciwstawność działają destabilizująco na rzeczpo
spolitą; czy»nnikiem zespalającym byłoby ustanowienie dla nich trwałego
fundamentu, tym fundamentem zaś jest ogólne dobro rzeczypospolitej.
Chodzi więc o ujednolicenie obyczajów w tym sensie, żeby naczelną za
sadę i kryterium stanowiło dobro całej rzeczypospolitej, a nie interesy
poszczególnych grup. Wspomniano już, że środkiem prowadzącym do
tego celu jest prawo. Jak więc Frycz rozumie prawo i jego stosunek do
obyczaju?
„Za prawo zaś to uważać trzeba, co uświęcone głosowaniem i uchwałą
ludu przedkłada się narodowi, by tego przestrzegał lub to omijał” 16.
„Teraz za rzecz konieczną uważałem pisać o prawach, wedle których
miałyby się odprawiać sądy. Ale jest całkowicie jasne, że jeśliby w jakiej
rzeczypospolitej panowały: nieskazitelne wychowanie, wstyd, rzetelność,
czyste i nieskażone obyczaje, to w niej by prawa były zgoła zbyteczne;
prawa bowiem pisze się nie dla dobrych, którzy nakazom uczciwości po
słuch dają nie z bojaźni, ale z umiarkowania w swych obyczajach” 17.
Takie sformułowanie definicji prawa dowodzi, że pisarza interesuje
przede wszystkim prawo pozytywne, stwierdza to zresztą sam w krótkim
rozdziale piątym, gdzie przedstawia podział prawa i w kwestii prawa
przyrodzonego odwołuje się do uznanych autorytetów, nie chcąc, jak
stwierdza, powtarzać ustalonych przez nich zasad ogólnych (można przy
puszczać, że chodzi tu m.in. o Cycerona i jego traktaty: D e legibus oraz
D e officiis). Zerwaniem z tradycją klasyczną jest rozumienie prawa jako
środka przymusu. Są oczywiście u Frycza ślady racjonalizmu etycznego
(„nie masz nic zgubniejszego dla obyczajów, jak brak wiedzy i złe nau
ki” , s. 120), ale w jego systemie ma działać głównie prawo stanowione,
nie pouczenia moralne, nakłaniając do właściwego postępowania za po
mocą kar. Ów „legalizm moralny” , kiedy ludzie kierować się będą do
browolnie wartościami etycznymi, to dopiero stan postulowany, przygo
towywany i poprzedzany przez surowe władanie prawa, które odmiennie
niż w koncepcji klasycznej nie jest skuteczne na mocy swego autoryte
tu 18. Punkt ciężkości przenosi się więc na coraz głębszą ingerencję w
życie obywateli; powołuje się nowe prawa i nowe urzędy dla ich reali
15 Termin użyty przez P. Rybickiego, op. cit., s. 179— 180. Por. także C. Backvis,

w: S zk ice o k u ltu rze sta ro
Warszawa 1975„ s. 507—510.
16 O p o p ra w ie , I 3, s. 102.
17 Ib id e m , I I 1, s. 234.
18 Na temat dwu systemów państwowych i „legializimi moralnego” u Frycza
por. S. Piwko, op. cit., s. 47— 48.
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zacji. Wzory takich urzędów Frycz znajduje często w instytucjach sta
rożytnego Rzymu, ale to właśnie aktualne potrzeby reorganizowania
aparatu prawa, może też w pewnym stopniu przykład protestanckich
miast szwajcarskich są przyczyną ich tworzenia, nie ślepa fascynacja
Rzymem.
Ludzie wiążąc się prawem (iu re sociati) stworzyli niegdyś państwo,
jego fundamentem była więc umowa społeczna. A le w wyniku różnych
przemian, ustępstw, porozumień i konkretnych okoliczności obowiązu
jące prawo nie jest tym samym, które legło u podstaw rzeczypospolitej.
Jeżeli trzeba wytworzyć sposoby i normy postępowania mające na celu
dobro ogólne, a nie tylko poszczególnych grup, to również narzędzia
kształtujące je, czyli prawa, nie mogą być zbiorem przywilejów, muszą
chronić i dotyczyć wszystkich na równi. Te same bowiem racje powin
ny być uzasadnieniem: dobro państwa, a więc ogółu, i sprawiedliwość,
którą ma ono realizować. Jednakowe prawa stanowią o prawdziwej w ol
ności obywateli, nie ma zatem sensu powoływanie się na tradycję czy
dawność niesłusznych norm:
„Bo jednakie prawo winno do wszystkich i takim samym głosem
przemawiać, jedną i taką samą władzą panować nad wszystkimi, i kiedy
nakazuje, i kiedy zakazuje, uzasadniać i uświęcać jedną i taką samą ra
cją i pożytki wszystkich, i przykrości, i krzywdy. Kto takim prawom
służy, tego trzeba uważać za prawdziwie wolnego, jako tego, który zgo
dził się być niewolnikiem praw, aby móc być długo wolnym. [...] Prawa
po największej części tak są ułożone, by służyły korzyściom możnych, a
biedaków gniotły niewolą” 19.
U podłoża tych postulowanych reform prawa i aparatu władzy tkwi
przeświadczenie, że jak normy postępowania, tak też instytucje i prawa,
związane z konkretnymi warunkami i stanowiące kompromis między in
teresami różnych grup, są formami czasowymi i należy je usprawniać
oraz dostosowywać do zmienionej sytuacji 20. W argumentacji Frycza
często dochodzi do głosu pragmatyzm wynikający ze zrozumienia ciąg
łych zmian w sprawach ludzkich oraz historycznego i społecznego uwa
runkowania norm i instytucji prawnych i politycznych:
„Czy bardziej będą się powodować starymi dokumentami i zbutwia
łymi papierzyskami albo raczej swoją pożądliwością i chwałą, czy też
19 O p o p ra w ie , II 3, s. 240. Interesujące jest również zamieszczone w tym frag
mencie zdanie: „Tamtą zaś wolność połączoną z żądzą czynienia, co jeno zechcesz,
ledwo można znaleźć u barbarzyńskiego jakiegoś narodu, a z daleka oina od tego,
by godzliła się dobrze urządzonej rzeczypospolitej”. Stwierdź,emie, że wolność nie za
sadzająca się na przestrzeganiu sprawiedliwych praw nie jest niemal wolnością,
stanowi jakby odległe echo cycerońskiej myśli odmawiającej miaina prawa ustawom
niesprawiedliwym i niezgodnym z prawem przyrodzonym (De legibu s, II 5, s. 11— 13).
20 Por. C. Baokvis, op. cit., s. 481—483.
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pożytkiem zarówno Polaków, jak i mieszkańców Prus? Czy będą walczyć
z naturą rzeczy, niosącą ciągłą przemianę spraw ludzkich?” 21
I
tu znów znajduje wyraz pewna dwoistość systemu Frycza Modrzew
skiego. Nie rezygnuje on przecież z ideałów etycznych: porządek prawny
jest jakby przygotowaniem porządku moralnego, z kolei owe zmienne
prawa stanowione muszą być ugruntowane na niezmiennych prawach
natury, one stanowią kryterium oceny (prawo boskie odsuwa się na dal
szy plan, a raczej pod wpływem stoicyzmu przejawia się właśnie w pra
wie przyrodzonym). Dochodzi więc do głosu Cyceron, a jego stoicka de
finicja prawa oddziałuje silnie na Frycza:
„Otóż najwięksi uczeni uznali za stosowne rozpocząć swe badania od
prawa przyrodzonego. I przypuszczam, słusznie, skoro podług ich włas
nego określenia prawo jest to zaszczepiony w naturę najwyższy rozum,
który nakazuje, co trzeba czynić, i zakazuje, czego czynić nie należy. Ten
sam rozum utwierdzony i udoskonalony w umyśle ludzkim jest prawi
dłem postępowania człowieka. Zatem twierdzą, że prawem jest roztrop
ność, która ma taką moc, iż może nakazać postępki dobre i zakazać
złych” 22.
Frycz często podkreśla, że ostateczną instancją są natura rzeczy i ro
zum 23. Skoro bowiem natura rzeczy zakłada stałe zmiany w świecie ludz
kim i niewiele pożytku przynosi powoływanie się na minione rozwiąza
nia, poznanie i dostosowanie się do tych przemian, a zarazem do owej
natury rzeczy, jest możliwe tylko dzięki rozumowi. Tu uwidaczniają się
wpływy myśli stoickiej: rozum wiąże ludzi z naturą, pozwala pojąć jej
prawa, a więc pomaga ocenić różnorodne zjawiska. „Trybunał rozumu”
to niezwykle istotny składnik systemu Frycza Modrzewskiego. A jednak
nie wszystkie ostre opinie i sądy można składać na jego karb. Opisy wad,
występków, niedoskonałości społeczeństwa powstały, jak się wydaje, w
równym stopniu pod wpływem kalwińskich przekonań o grzesznej i ska
żonej naturze ludzkiej. Można też chyba uznać, że dążenie do zmiany
wszelkich, błahych nawet, form życia społecznego to nie tylko wynik
żelaznej logiki rozumu nie cofającego się przed ostateczńymi konsekwen
cjami 24, lecz także próba wypracowania za pomocą przymusu prawnego
— na jego konieczność wskazywała realistyczna ocena natury ludzkiej —
21 O p o p ra w ie, II 2, s. 312.
22 Cicero, D e leg ib u s, I 6, s. 18— 19 (przeł. W. Kor.natowski)i.
25
Por. inp. O p o p ra w ie, II I 24, s. 557: „Czyż doprawdy nie trzeba przyganiać
obyczajom, choćby nie wiem jak zastarzałym, jeśli są one sprzeczne z naturą rzeczy
i rozumem, czylii z tym, czym bada się ludzkie sprawy?”
24
Taki pogląd prezentuje C. Backvis (op. cit., s. 485), podkreślając jednocześnie
z uznaniem, że górę mad samowładztwem rozumu wzięło przywiązanie do pluraliz
mu i wolnej dyskusji.
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bardzo konkretnych zachowań, pożytecznych dla państwa i warunkują
cych powstanie ładu moralnego, który w przyszłości ma być tego pań
stwa ostoją, zastępując prawo. Tymczasem w sferze praktyki społecznej
pisarz sięga do prawa rzymskiego, nie darzonego przez współczesnych
mu Polaków sympatią z racji rzekomych skłonności absolutystycznych.
Ten wpływ prawa rzymskiego wiąże się zresztą ściśle z całą koncepcją i
nie stanowi mechanicznego wtrętu. Tak właśnie jest w przypadku, kie
dy Frycz, szeroko pojmujący ciało społeczne, rozszerza zakres crim en
laesae maiestatis i obejmuje nim wszystkie osoby pełniące funkcje pub
liczne 25. Postuluje również ujednolicenie prawa na wzór rzymski, nie
chodzi mu wszakże o przeniesienie konkretnych przepisów, ale o przeję
cie ogólnych zasad i metody 26.
Niewątpliwie rzymska literatura prawnicza wywarła znaczny wpływ
na teorie Frycza dotyczące roli prawa i jego suwerenności. Stąd zapewne
tak silny nacisk na rolę prawa stanowionego, dlatego unormowanie sto
sunków prawnych jest początkiem reform. A jednak zamiary pisarza
sięgają dalej niż stworzenie ładu instytucjonalnego.
Zainteresowanie prawem pozytywnym było charakterystyczne dla
myśli cycerońskiej — warto tu zauważyć, jak często przywołuje Frycz
fragmenty z mów sądowych Cycerona. Dla Cycerona wszakże podsta
wowy problem, jak choćby w dziele D e Isgibus, stanowiło właściwe w y 
prowadzenie i uzgodnienie prawa pozytywnego z prawem przyrodzonym,
a nie jego trwanie i uwarunkowania w historii społeczności. Państwo jest
tworem prawa, jego trwałość zależy więc od właściwie, tzn. tak, by by
ły zawsze odpowiednie, ustanowionych praw (poszukiwanie tych absolut
nych praw to także trop platoński). Tymczasem Frycz, skłaniając się ra
czej ku Arystotelesowi, przyjmuje pluralistyczną koncepcję rzeczypo
spolitej. Państwo jest dla niego zjawiskiem socjologicznym, włącza więc
do swych rozważań analizę społeczeństwa. Prawa istniejące dla ludzi i
wśród nich trwające trzeba poprawiać w dążeniu do doskonałości. To
nie prawa zresztą, choć ich fundamentem ma być niezmienne prawo na
turalne, ostatecznie zapewniają państwu trwałość. Trwałość mogą zapew
nić państwu jego obywatele, a raczej związane interesami i „obyczaja
mi” ich grupy, oraz należyte ustalenie zachodzących między nimi stosun
ków; temu właśnie mają służyć ustawy. Aby te stosunki były sprawie
dliwe i aby można było dać sprawiedliwą ich ocenę, narzędzie kształtu
jące je wedle potrzeb całego państwa, czyli prawo stanowione, musi być
25 O p o p ra w ie, II 10, s. 260.
26 T. Fijałkowski, F r y c z M o d r z e w s k i w o b e c tra d y c ji p ra w a rz y m sk ie g o , w: A n 
d rz e j F r y c z
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zgodne z prawem natury, ale przede wszystkim właściwie i efektywnie
działać. W sferze praktyki zaś najbardziej interesują Frycza społeczne za
chowania i społeczne skutki prawa. Ogólnikowe pouczenia są bez znacze
nia w zróżnicowanym życiu społecznym, stąd ta drobiazgowość i objęcie
kontrolą wszystkich niemal dziedzin życia. Opisy „obyczajów” i wyzna
czona im rola przekonują dowodnie o uwadze, jaką pisarz poświęca temu
zagadnieniu.
„Jakże bowiem ktoś, kto pisze o poprawie Rzeczypospolitej, mógłby
nie mówić czy to o złych obyczajach, które — jego zdaniem — trzeba
poprawić, czy o wadach, które trzeba usunąć? [...] Mówiąc szczerze, nie
uważam, abym przekroczył tę miarę. Chyba że trzeba było mówić bar
dzo ogólnikowo: » ziomkowie, pozbądźcie się waszych wad; sędziowie,
sądźcie sprawiedliwie; przełożeni ziem, stójcie na straży publicznego spo
koju, chwytajcie i karzcie zbrodniarzy«. Można by całkiem dobrze powie
dzieć i tak. A le taka mowa wywarłaby ledwo na kimś wrażenie z powo
du swej ogólnikowości. Postanowiłem więc stawiać wszystkim przed oczy
obraz wad, tłumaczyć ich szpetotę, grozić karami tym, którzy się nie po
prawią, i ożywić wszystkich lepszym duchem. Skorom tak czynił, czyż
pie musiałem dotknąć wielu spraw z tym związanych?” 27
Wypada także podkreślić, że w owej wzajemnej zależności: mocne
państwo — sprawiedliwe stosunki między obywatelami, które ono rea
lizuje, zawiera się niezwykle istotne założenie: potęga państwa nie może
wzrastać kosztem sprawiedliwości i wolności obywateli. To właśnie sta
nowi o owej harmonii w państwie, którą tak często, lecz zgoła odmiennie,
postulowała starożytna myśl polityczna. Kiedy wszakże wszyscy obywa
tele będą się cieszyć równymi prawami i wolnością, niezwykle ważna
stanie się kwestia, jak zapobiec wzajemnym sporom i nienawiści. Sięg
nijmy znów do Fryczowego porównania państwa do organizmu:
„N ie dzieje się też dobrze w rzeczypospolitej, kiedy każdy nie po
przestając na swoich obowiązkach wtrąca się w cudze dla okazania swo
jej wyższości; podobnie ciało musiałoby doznawać głębokiego wstrząsu,
gdyby jego członki opuściwszy swoje miejsce chciały się przenieść na
miejsce innych członków i objąć ich obowiązki” 28.
Nie ma więc w rzeczypospolitej możliwości zapewnienia wszystkim
jednakowych stanowisk i urzędów,,każdy spełnia właściwe sobie funkcje.
Na czym ma polegać ta postulowana przez Frycza równość? Ma to być

87 Modrzewski do Marcina Załogi, 1 V I 1555, w: D zieła , t. 1, sl. 642.
*s O p o p ra w ie, I 29, s. 232.
V
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równość wyższego rzędu, równość dusz (paritas anim orum ) 29. Właśnie
solidaryzm jest rozwiązaniem, które może zapobiec wewnętrznym kon
fliktom. Jego rola nie wynika w koncepcji Frycza z zapożyczenia stoic
kiej zasady sprawiedliwości, życzliwego usposobienia ludzi względem
siebie, wynikającego z natury, lecz jest integralną częścią tej koncepcji 30.
Cele, do których dąży pisarz, wybiegają poza stworzenie ładu instytu
cjonalnego. Można by tu było dostrzec niejakie podobieństwa do cycerońskiej zasady consensus om nium bonorum , zasada ta zakłada jednak
porozumienie i przewodnictwo wybranej grupy ludzi, reprezentującej
najwyższe wartości moralne. Tymczasem u Frycza postulowana jest rów
ność duchowa wszystkich obywateli. I znów dochodzimy do niezwykle
istotnej zależności: właściwe urządzenie stosunków w państwie to stwo
rzenie ładu moralnego, który jest zarazem wewnętrzną spoiną społecz
ności w państwie.
Te dalekosiężne cele oddziaływały także w sferze praktycznego refor
mowania państwa. Dlatego tak mocno podkreśla się, że do posłuszeństwa,
mimo zasady suwerenności prawa, skłaniać ma postawa człowieka spra
wującego urząd 31. Wszystko to nie powoduje jednak zaniechania analizy
społeczeństwa i jego konkretnych uwarunkowań, odrzucenia wniosków
wypływających z tej analizy na rzecz powtarzania sprawdzonych ogólnych
teorii. Frycz nie wierzy w skuteczność tego rodzaju metod. Świadczyć o
tym może choćby sposób wykorzystywania dzieł Cycerona i stosunek do
tej postaci. Mimo że na kartach ksiąg D e Republica emendanda znajdu
jemy przykłady dotyczące jego osoby, to nie występuje on tam jako
rzecznik ideałów republikańskich — bo też nie gotowe systemy politycz
ne interesują Frycza przede wszystkim — ale jako prawnik, filozof i mo
ralista. Tradycja starożytna, zwłaszcza w zakresie etyki, pewnych insty
tucji prawnych czy politycznych stanowiła dla rozważań pisarza kontekst

29 Ib id e m , s. 233: „Gorliwlie się tedy trzeba starać, aby innym ile1możnoścli wygodzić, by się ludźmi nie brzydzić, by inimi nie pogardzać, by odrzucić pychę, nie
być nigdy wyniosłym, nigdy nadętym, nigdy okrutnym. Bo gdy się te wady odegna,
to ii przy różnicy majętności i doli zachowa się równość dusz, a ona właśnie jest
najkonieczniejsza dla zachowania pokoju i zgody” .
30 S. Kot (o p . cit., s. 52— 53) pisze, że zasada sprawiedliwości ma być, pod w pły
wem staicyzmu, realizowana w praktyce jako zrównanie nie ekonomiczne, lecz od
rzucenie pogardy i pychy względem siebie, wytworzenie „sprzyjaznej skłonności” ,
która jest „związką” społeczeństwa.
31 Por. inp. O p o p ra w ie, P rz y d a te k , I 4, a 615— 616: „Teraz pomówię o powin
nościach sędziów. Skoro są oni sługami sprawiedliwości, sprawiedliwość zaś ma slię
zawtierać w prawach, to na próżno by ustanawiano prawa i podawano prawidła
sprawiedliwości, jeśliby ich wykonania nie powierzano mądremu i dobremu czło
wiekowi, jakim powinien być sędzia”.
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i fundament teoretyczny, ale nie odwiodła go od szukania własnych roz
wiązań i badania żywego organizmu społecznego.
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AND REAS FRITSCH MODRZEW SKI —
KLASSISCH E LE ITFA D E N UND NEUERERTUM
Zusammenfassung
Die lin dem Werk von Andreas Fritsch Modrzewski mehrfach vork ommendan.
klassischen Denkmotive haben fiir sedna Grund — vorstellungen igeiine entscheidende Bedeutung. Sie bilden eher ednen breiiteren Rahmem, eine theoretische Grundlage
uind liefern institutionelle uind juristische Muster, werden aber niie mechamisch
ubernommen und bringen Modrzewski niie dazu, die Eirforschuinig der gesellschaitlichen Praxis zu vernachlassigon. Uberliieferung der Antike, humanistische Kultur
der Renaiissance, Doiktriin des Christentums, wie auch Reformationisbewegung und
durch sie gestiftetan Machtzentren grenzem den Umkrelis ab, in dem die Ansichten
Modrzewskis Gestalt nahmen. In seiner geistigem Entwicklung keine geriinge Rolle
hat ebenfalls die zeitgenossische polnische, poliitische und juristische Kultur geisipielt. Der breite ethische Horizont uind Bestrebungen eine moralische Ordnuing —<
Ecksteiin der kiinftigen Staatsordnuing — aufzu — richten, haben Modrzewski nicht
gehiindert Unzulanglichkeiiten und Mangel des Jetztstands zu sehen. Deshalb auch
hat er sich eines modennm Begriffs des Rechts bedient, das er ais ein historisch
bedingtes und micht autoritares Zwangsmittel verstand. Indem er Souveranitat des
Rechts und Egalitat aller Staatsburger ais vollberechtigter Staatssubjekte forderte,
lenkte er zugleioh dlie Aufmerksamkeit vor allem auf die gesellschaftlichen Auswirkungen des Rechts und diie Sicherung einer straffen Funktiomierung des Staatsorganismus. Die bedeutemde Selbstandiigkeit Modrzewskis zeigt sich eben in seiiner
kritaschen Stellung zur Tradition, die er zu beugen wagte, wie auch in seiiner Aufbewahrung der wichfcigsten kulturellen und ethischen Werte.

