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Abstract 
This article is an attempt at comparative analysis of works of two representatives of the 
republican tradition, that is Immanuel Kant and Andrzej Frycz Modrzewski. This analysis is 
based on the following works:  Perpetual peace, Doctrine of Right and On the Reform of the Republic. I 
will compare how both of the authors understand the notion of the republic and other notions 
such as law, freedom and general will. At the end of this paper I will show how the two 
republican traditions influenced today’s political reality. 
Key words: political philosophy, social philosophy, Andrzej FryczModrzewski, Immanuel Kant, 
republicanism, modern philosophy 
 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł jest próbą analizy porównawczej twórczości dwóch autorów należących do 
tradycji republikańskiej, czyli dzieł Immanuela Kanta i Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
dokonanej na podstawie dzieł: Metafizyczne podstawy nauki prawa, Do wiecznego pokoju i O poprawie 
Rzeczypospolitej. Porównany zostanie sposób rozumienia pojęcia „republika” przez obu autorów, a 
także towarzyszące mu pojęcia „prawa”, „wolności” i „woli powszechnej”. Na koniec ukazane 
zostanie, jakie znaczenie dla współczesnej rzeczywistości politycznej mają tradycje, z których 
wyrastają Kant i Modrzewski. 
Słowa kluczowe: filozofia polityki, filozofia społeczna, Andrzej Frycz Modrzewski, Immanuel 
Kant, republikanizm, filozofia nowożytna 
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WSTĘP 
 

Republikanizm jest jednym z dominujących nurtów myślenia o państwie i społeczeństwie. 

Początki tej tradycji sięgają czasów starożytnych, można doszukiwać się ich już w filozofii greckiej 

(np. u Arystotelesa). W toku historii idee republikańskie odcisnęły swój ślad na ustrojach wielu 

europejskich państw. We wczesnej nowożytności wywarły bardzo duży wpływ m.in. na 

ukształtowanie się Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Były również ważnym elementem myśli 

epoki Oświecenia. Za klasyków myśli republikańskiej uznaje się takich wielkich myślicieli, jak 

Monteskiusz, Jean-Jacques Rousseau czy Immanuel Kant. Jej wpływy trwają do dziś, mimo że 

niektórzy twierdzą, że idee republikańskie przegrywają z postawą liberalną i demokratyzmem1, ale 

nawet tacy autorzy podkreślają istotną rolę tej tradycji w historii myśli i praktyki politycznej. 

Poniższy artykuł powstał w wyniku doświadczeń zdobytych w trakcie seminarium 

„Demokracja DE PL. Obszary wolności, władzy i współkształtowania demokracji w 

społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Niemczech”, które odbyło się w dniach 15–

19.01.2018 r. w niemieckim Bad Bevensen. W toku dyskusji ujawniło się, że zarówno Polska, jak i 

Niemcy wykształciły w epoce nowożytnej rozwinięte tradycje republikańskie, które mimo wielu 

podobieństw znacznie się od siebie różnią, co w pewnym sensie przekładało się nawet na 

postawę samych uczestników seminarium. W poniższym tekście postarałem się wyłuskać różnice 

pomiędzy obiema tradycjami, analizując teksty ich wczesnych i wybitnych przedstawicieli.  

Analizie tej poddane zostaną poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Immanuela 

Kanta. Wybór ten jest nieprzypadkowy, ponieważ obaj należą do najwybitniejszych myślicieli 

swojej epoki, Modrzewski na terenie Polski, a Kant w Niemczech. Obu cechuje także podejście 

etyczno-normatywne. Nie starają się oni opisać zastanego ustroju i własnej tradycji politycznej, 

lecz wyrastając z niej, tworzą oryginalne koncepcje, które w ogromnym stopniu pogłębiają 

rozumienie polskiego i niemieckiego republikanizmu.  

Rekonstrukcja poglądów Modrzewskiego zostanie dokonana na podstawie jego opus 

magnum, czyli na podstawie dzieła pt. O poprawie Rzeczypospolitej, które niemal w całości traktuje o 

republice i jest zarazem dość systematycznym wykładem politycznej filozofii Modrzewskiego. 

Utwór ten w całości po raz pierwszy wydany został w Bazylei w 1554 r. przez Jana Oporyna i za 

Mirosławem Korolko (1978, s. 86–125) można zaliczyć go do popularnych w epoce renesansu 
                                                
1Taki pogląd głosi między innymi Ryszard Legutko w swoim tekście pt. Demokracja i republika (zob. Legutko, s. 154–
159) 
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komentarzy o charakterze emendacyjnym, czyli rozważań retorycznych, które miały „poprawić” 

czytelnika i skłonić go do odrodzenia się. 

Jeśli chodzi o Kanta to przeanalizowane zostaną głównie idee wyrażone w dziełach Do 

wiecznego pokoju i Metafizyczne podstawy nauki prawa. Pierwsze z nich powstało w 1795 r., a drugie w 

1798 r., więc odstęp czasowy między nimi nie jest zbyt duży. To właśnie tam można się doszukać 

najpełniejszego sformułowania Kantowskiej wizji republiki. Oczywiście dzieł tych nie można 

rozpatrywać w oderwaniu od całość filozofii praktycznej I. Kanta, ponieważ jak zauważył już 

Marek J. Siemek, „rozprawa o pokoju zakłada i wykłada całą filozofię praktyczną, czyli etykę 

Kanta” (Siemek, 1995, s. 109). Podobnego zdania jest zresztą Otfried Höffe (2003, s. 195), który 

poszedł nieco dalej, twierdząc, że podwaliny pod Kantowską filozofię państwa i prawa zostały 

położone już na kartach Krytyki czystego rozumu. Niemiej jednak jego ogólne sformułowania z tego 

zakresu nie będą stanowiły osobnego przedmiotu analizy, będą raczej stanowić tło do rozważań 

bardziej szczegółowych.  

Taki dobór tekstów pozwoli dość dokładnie wgłębić się w oba rodzaje republikanizmu 

przy jednoczesnym uniknięciu dygresyjnych ucieczek do bardziej ogólnych problemów 

filozoficznych, które mogą się pojawić przy analizie poglądów obu myślicieli. 

W tym tekście postaram się porównać, w jaki sposób obaj autorzy rozumieją pojęcie 

republiki (czy też rzeczypospolitej)2 oraz inne kluczowe pojęcia z dyskursu społeczno-

politycznego. Spróbuję ustalić, zestawiając określone fragmenty ich dzieł, jakie intuicje 

filozoficzne zaprowadziły ich do idei republikańskich, a także uwypuklę odnalezione 

podobieństwa i różnice. Za pomocą tego porównania mam nadzieję pokazać, że zarówno 

dziedzictwo Kantowskie, jak i spuścizna Pierwszej Rzeczypospolitej są istotnym punktem 

odniesienia dla współczesnych Niemiec i Polski. 

Należy oczywiście pamiętać, że  Kant i  Modrzewski to przedstawiciele dwóch zupełnie 

różnych epok i zajmują zupełnie odmienne miejsca w historii myśli politycznej. Polski myśliciel to 

człowiek schyłku średniowiecza i rodzącej się – szczególnie na ziemiach polskich – 

nowożytności, a Kant jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli dojrzałej filozofii 

nowożytnej. Myśl ta przetrawiła już dziedzictwo renesansowe (zawarte m.in. w twórczości 

Thomasa More’a i Niccola Machiavellego) i wczesnoliberalne (w szczególności poglądy Johna 

Locke’a i Thomasa Hobbesa), odchodząc w dużej mierze od korzeni antycznych, które dla 

Modrzewskiego wciąż stanowią bardzo ważny punkt odniesienia. Mimo to można dopatrzeć się 

                                                
2Dla zapewnienia jasności wywodu będę się w tym tekście posługiwał terminem „republika” zarówno w kontekście 
Immanuela Kanta, jak i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
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pewnego wspólnego gruntu, który uprawomocnia porównawcze spojrzenie na obie teorie 

republiki. 

Niniejszy tekst jest więc próbą porównawczej analizy polskiej tradycji republikańskiej XVI 

w. oraz republikanizmu oświeceniowego. Warto dokonać takiego porównania, gdyż polski 

republikanizm jest chronologicznie wcześniejszy od niemieckiego republikanizmu 

oświeceniowego i prawdopodobnie wywarł na niego pewien pośredni wpływ. Natomiast tradycja 

arystotelesowsko-rzymska, która stanowi ważne źródło teoretyczne dla myśli politycznej z czasów 

Pierwszej Rzeczypospolitej, była mocno skrytykowana m.in. przez liberalny republikanizm epoki 

Oświecenia. Różnice w paradygmatach, w ramach których operują obaj myśliciele, nie muszą z 

konieczności stanowić przeszkody w analizie porównawczej Wręcz przeciwnie, mogą tym 

wydatniej ukazać pewne szczególne założenia obierane przez obu filozofów, a także pewien 

wspólny gruntu, który ich łączy. 

 

1. CZYM JEST REPUBLIKA? 

 

Nasze rozważania warto zacząć od zarysowania tego, jak obaj autorzy rozumieją pojęcie 

republiki. Modrzewski podaje następującą definicję rzeczypospolitej: 

 
rzeczpospolita są zbory a zgromadzenia ludzkie porządnie zebrane, z rozmaitych sąsiadów 
złączone, a ku dobremu i szczęśliwemu życiu postanowione. (…) Gdzie się zasię zbierze wiele 
tych gospodarzów z czeladzią swoją, i domów wiele, tam bywają miasta albo mnóstwo domów, 
ulicami porządnie sadzone; z tych zasię miast i wsi stawa się ta obywatelów społeczność, którą 
nazywamy rzecząpospolitą. A iż się człowiek lepiej, niż które insze stworzenie, do takowego 
zgromadzenia i wspólnego obcowania zgodzi: ukazuje to jego przyrodzony dowcip i mowa; 
albowiem te dwie rzeczy między ludźmi sprzyjaną jednego przeciw drugiemu skłonność najwięcej 
mnożą, która jest najprzedniejszą tak wielu ludzi stowarzyszenia związką; w którym ci co żywo 
wszystkie swoje prace, starania, roboty, pilność i dowcip do tego ciągnąć mają, aby się onym 
wszystkim mieszczanom albo wspólnie w towarzystwie żyjącym obywatelom na wszem dobrze 
wodziło, i iżby wszyscy szczęśliwy na świecie żywot wieść mogli (Modrzewski, s. 5). 

 

Znaczy to, że dla Modrzewskiego republika jest celowym zrzeszeniem obywateli, które powstaje 

w naturalny sposób w wyniku łączenia się małych rodzinnych i lokalnych wspólnot. Człowiek 

jako istota społeczna jest w naturalny sposób predestynowany do utworzenia republiki, a celem 

takiego organizmu państwowego jest zapewnienie szczęścia zarówno całej wspólnocie, jak i 

poszczególnym jednostkom. 

U Kanta natomiast można znaleźć dwie definicje republiki. Pierwsze określenie pochodzi 

z dzieła pt. Do wiecznego pokoju: 
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Ustrój ustanowiony, po pierwsze: na zasadach wolności członków społeczeństwa (jako ludzi), po 
drugie, na podstawowych zasadach zależności wszystkich od jednego, wspólnego prawodawstwa 
(jako poddanych), po trzecie, na prawie równości tychże jako obywateli państwa – jedyny [ustrój], 
który wynika z idei umowy pierwotnej, na której musi być ugruntowane wszelkie prawne 
ustawodawstwo narodu – jest ustrojem republikańskim (Kant, 2005, s. 171). 

 

I dalej w tym samym tekście czytamy: 

 
Republikanizm jest państwową zasadą oddzielenia władzy wykonawczej (rządu) od ustawodawczej 
(Kant, 2005, s. 172). 

 

Drugie określenie pojawia się natomiast w cytacie z Metafizycznych podstaw nauki prawa: 

 

Państwo ze względu na swoją formę, jako związane wspólnym interesem, który wszyscy jego 
członkowie mają w tym, aby żyć w stanie normowanym prawem, nazywa się rzeczpospolitą (Kant, 
2006, s. 117). 

 

Już te definicje pokazują, że obaj autorzy różnią się w rozumieniu pojęcia republiki. Modrzewski 

kładzie nacisk na celowy aspekt tego ustroju, który ma zapewnić obywatelom dobre i szczęśliwe 

życie. Co ciekawe, Kant takiemu celowi republiki wprost zaprzecza3 i bardziej podkreśla aspekt 

prawny. Nie ma również zgody między autorami co do genezy państwa republikańskiego. Według 

polskiego myśliciela stan społeczny jest dla człowieka czymś naturalnym, co jest z pewnością 

wynikiem wpływu tradycji rzymskiej i arystotelesowskiej4. Arystoteles podkreślał w swojej myśli 

politycznej, że człowiek jest z natury istotą polityczną, a także twierdził, że tylko w 

społeczeństwie może zrealizować pełnię swoich możliwości (zob. Arystoteles, 2012, s. 25–28). Te 

intuicje były z powodzeniem rozwijane w myśli rzymskiej, m. in. przez Cycerona (zob. 1960, s. 

44). Kant natomiast, jako przedstawiciel kontraktualizmu, stara się pokazać, że ustrój 

republikański jest wynikiem umowy społecznej, która wyprowadziła człowieka z jego stanu 

naturalnego. 

Warto zwrócić uwagę na to, że u Modrzewskiego dominuje podejście wspólnotowe, 

cechujące klasyczną filozofię społeczną. Pokazuje to np. metafora rzeczypospolitej jako ciała, 

którego każdy organ pracuje na powodzenie całości (zob. Modrzewski, s. 5). Kant nawiązuje zaś 

do paradygmatu liberalnego, który powstanie społeczeństwa opiera na zgodzie jednostek 

kierujących się swoim interesem. Oczywiście także u Kanta jest obecny ważny dodatek związany 
                                                
3„Przez dobro państwa nie należy przy tym rozumieć pomyślności obywateli i ich szczęśliwości, tę bowiem (jak 
twierdzi również Rousseau) dałoby się może znacznie wygodniej i skuteczniej osiągnąć w stanie natury lub pod 
rządami despoty” (Kant 2006, s. 125). 
4Gra wpływów chrześcijańskich, greckich i rzymskich w polskiej myśli okresu renesansu jest osobnym i bardzo 
interesującym tematem. Z racji tego, że nie jest to temat tego artykułu, nie będę poświęcał wiele uwagi analizie źródeł 
poglądów Modrzewskiego. Zainteresowanych mogę odesłać do książki Doroty Pietrzyk-Reeves (2012) pt. Ład 
Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska. 
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z etyką, gdyż jego zdaniem stworzenie ustroju republikańskiego jest obowiązkiem wynikającym z 

imperatywu kategorycznego (zob. Kant, 2006, s. 125). Niemniej jednak akcent liberalny także 

odgrywa bardzo istotną rolę w jego koncepcji (zob. np. Kant, 2006, s. 118–119). 

Od początku w oczy rzucają się znaczące różnice dzielące obu autorów. Ich wagę niech 

podkreśli fakt, że Modrzewski wychodzi od tradycji arystotelesowskiej, która w epoce nowożytnej 

była żarliwie krytykowana, m.in. w tych założeniach, które wyżej zostały naszkicowane. 

Sprzeciwiali jej się między innymi tacy filozofowie, jak Niccolo Machiavelli i Thomas Hobbes, a 

także sam Kant. W dalszej części tekstu zobaczymy, jak inne pojęcia istotne dla tradycji 

republikańskiej, takie jak prawo, wolność czy też wola ludu, pracują w obu omawianych 

koncepcjach. Prześledzenie tych pojęć pokaże nam, jak Kant i Modrzewski rozwinęli swoje 

intuicje w rozbudowane teorie filozoficzne. 

 

2. ROLA PRAWA 

 

Prawo odgrywa bardzo ważną rolę w obu koncepcjach. U Modrzewskiego istotnym punktem jest 

postulowanie zasady praworządności. Widać to dobitnie w następującym fragmencie:  

 

A gdy się to już o poprawieniu i stanowieniu praw skończy, toż dopiero to trzeba ustawić, aby nic 
przeciwko prawom nie mogło być ważno, ani samo rozkazanie królewskie. Bo rzeczpospolita nie 
wedle woli królewskiej, ale wedle praw pisanych ma być rządzona. Tyranów to jest wyrok, którym 
zmyślają, jakoby król mógł co przeciwko prawom (Modrzewski, s. 131). 

 

Było to myślenie, które wybijało się na tle ówczesnej Europy, w której prym wiodły wciąż 

doktryny głoszące, że wola władcy jest niczym nieograniczona i może on podejmować decyzje z 

pominięciem prawa (zob. Pietrzyk-Reeves, 2012, s. 231). Inne postawienie sprawy przez 

Modrzewskiego wynikało z postulowanej przezeń genezy prawa, które dzięki mocy rozumu 

zostaje wywiedzione z danego przez naturę (utożsamianą z Bogiem) prawa naturalnego. Pisze 

Modrzewski: 

 
O jako lepiej napisał Arystoteles! Nie człowiekowi, pry, dopuszczam panować, ale rozumowi, to 
jest: prawu przyrodzonemu a rozsądkowi ludzi mądrych, do spraw potrzebnemu. Lecz pan 
stróżem a obrońcą jest praw, bo nie godzi się nikomu samemu mieć prawa w swojej mocy; byłaby 
to rzecz tyrana, niedobrego pana. Godzi się tedy, aby i nad królami, i nad wszystkimi urzędnikami 
zwierzchność miały prawa, którymi by się przeciw popędliwościom serdecznym obwarowali, a 
pewną nauką i siebie i swój lud rządzić mieli (Modrzewski, s. 132). 

 

Polski filozof okazuje się zwolennikiem rządów prawa. Prawo bowiem, jak trafnie zauważył 

Andrzej Wójtowicz, „okazuje się więc, czynnikiem niezbędnym w życiu zbiorowym, w 
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odróżnieniu od obyczajów, przewiduje stosowanie przymusu państwowego wobec osób, które 

dobrowolnie nie dostosowują swego postępowania do zasad wynikających z dobra i słuszności” 

(Wójtowicz, 1996, s. 63). Warto podkreślić, że w założeniu ma dotyczyć to wszystkich 

osób.Zdaniem Modrzewskiego w dobrze urządzonym państwie nikt, nawet sam król, nie może 

być postawiony ponad prawem. To prawo jest źródłem wszelkich praw i obowiązków. Nikt w 

państwie praworządnym nie może uczynić swojej arbitralnej woli czymś powszechnie 

obowiązującym. Wynika to z tego, że Modrzewski uważał prawo za coś obiektywnego i 

uniwersalnego, coś, co dyktuje nam sam rozum. Przy takich założeniach nie widział on żadnej 

dobrej racji,aby król nie miał być podporządkowany prawu. Co więcej, tylko władca, który stosuje 

się do rozumowego prawa, może należycie wykonywać swoje obowiązki. Na pierwszy plan 

wysuwa się tu zdecydowanie etyka. Ze strony praktycznej problematycznym punktem takiego 

ujęcia relacji prawo–monarcha może być kwestia egzekucji prawa wobec władcy, który uosabia 

władzę wykonawczą. Problem ten zauważył Kant, dlatego też, mając to na względzie, w swojej 

koncepcji przedstawił inną wizję tej relacji. 

Kolejnym istotnym punktem koncepcji polskiego filozofa jest postulat równości wobec 

prawa. Niedopuszczalne, zdaniem Modrzewskiego, jest stosowanie różnych kar za to samo 

przestępstwo, w szczególności jeśli to wyższe warstwy społeczeństwa mają być traktowane 

ulgowo. Polski myśliciel uważa, że na szlachetnie urodzonych powinna raczej spoczywać większa 

odpowiedzialność. Niższe kary dla szlachty nie są dla niego znamieniem wolności, lecz wyrazem 

chęci folgowania własnym namiętnościom, a taka postawa zasługuje jego zdaniem na surową 

krytykę. 

 

Praw ten ma być warunek, aby wszystko ku uczciwości a pospolitemu pożytkowistanowiono tak, 
aby jednakie zapłaty cnotom a zasię też jednakie karania złościom ustanowione były. A żadne 
wolności nie mają być tak wielce ważone, aby kto broniąc się nimi miał karania uchodzić, abo 
niejednakość karania odnosić. Bo praw iwa wolnośćnależy w powściąganiu złych myśli i 
występków, nie w swowolnościbrojenia, co się komu podoba, ani w lekcejszym karaniu 
występnych (Modrzewski, s. 92–93). 

 

Prawo pełni równie istotną funkcję w koncepcji Kantowskiej. Stworzenie ustroju zgodnego z 

zasadami prawa jest, jak już wyżej zostało wspomniane, obowiązkiem, który wynika z imperatywu 

kategorycznego. Prawo jest również gwarantem własności (zob. Kant, 2006, s. 118–119). Jest ono 

u Kanta bardzo mocno związane z wolnością, o której więcej napiszę w kolejnej części. Związek 

ten podkreśla m.in. poniższa definicja czynu prawego: 

 

Prawe [lub słuszne] jest każde działanie, jeżeli może ono współistnieć z wolnością każdego 
[innego] zgodnie z pewną ogólną normą lub jeśli stosownie do jego maksymy wolność każdego 
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[człowieka] może współistnieć w wolnością każdego [innego] zgodnie z pewną ogólną normą 
(Kant, 2006, s. 42). 

 

O związkach między prawem a wolnością w kantowskiej filozofii praktycznej pisał także Siemek, 

który twierdził, że „dla Kanta właśnie prawo – i to zawsze wraz z całym systemem społeczeństwa 

obywatelskiego powszechnie rządzącego się prawem – stanowi niezbywalną infrastrukturę 

wolności w nowoczesnym świecie” (Siemek, s. 112). 

W ramach myśli Kanta prawo jest także połączone ze stosowaniem przymusu wobec 

osób, które je łamią. Niektórzy badacze myśli niemieckiego filozofa, przykładowo Heiner F. 

Klemme (2013, s. 105–126), twierdzą, że ten przymus ma jednak swoje granice, przykładowo nie 

dopuszcza tortur. Oczywiście, jak już zostało wcześniej wspomniane, przymus prawny jest 

również istotnym elementem teorii Modrzewskiego, ale polski teoretyk kładzie na to mniejszy 

nacisk. Co ciekawe, zasada praworządności, która w przypadku Modrzewskiego stanowi punkt 

centralny, u Kanta jest mocno osłabiona. 

 
Stąd wynika takie twierdzenie: panujący nad państwem ma wobec poddanych same tylko prawa, a 
nie ma wobec nich żadnych obowiązków (związanych z przymusem). – Następnie, choćby nawet 
organ panującej władzy, mianowicie sprawujący rządy, postępował wbrew przepisom, (…) to i tak 
poddany może jedynie składać skargi na tę niesprawiedliwość, ale nie może stawiać jej oporu. 
Co więcej, nawet w konstytucji nie może zawierać się żaden artykuł, który upoważniałby pewną 
władzę państwową do tego, aby w razie przekraczania zasad konstytucji przez najwyższego 
rozkazodawcę sprzeciwiać się mu, a więc ograniczać go (Kant 2006, s. 126). 

 

Władca jest istotnym elementem systemu prawno-ustrojowego i ma kluczowe znaczenie dla 

trójpodziału władz, dlatego też wypowiedzenie mu posłuszeństwa lub wymierzenie mu 

sprawiedliwości jest niemożliwe, ponieważ albo stanowiłoby to niedopuszczalny sprzeciw wobec 

legalnego ustroju, albo przeniosłoby kompetencje władzy wykonawczej (leżącej w rękach władcy) 

na jakiś inny organ. 

Kant ma także pewne wątpliwości co do absolutnego charakteru zasady równości wobec 

prawa. Jego zdaniem pewne kary mogą okazać się bardziej lub mniej dotkliwe w zależności do 

majątku i przynależności stanowej osoby, która dopuściła się przewinienia (zob. Kant, 2006, s. 

138–139). Jednakże w jego koncepcji kwestia ta ma marginalny charakter. 

Z różnic bardzo istotne jest również to, że Modrzewski dużą wagę przywiązuje do 

obyczajów. Nieprzypadkowo w O poprawie Rzeczypospolitej księga O obyczajach znajduje się przed 

księgą O prawach. Polski autor posuwa się nawet do następującego stwierdzenia: 

 

Teraz zaś o ustawach, wedle których by sądy odprawowano, napisać umyśliliśmy. Lecz ono 
żrzetelna rzecz jest, iż gdyby stateczne wychowanie, wstyd, dobroć, cnotliwe a święte obyczaje w 
której rzeczypospolitej moc miały:wtedy by tam statutów lub praw nie trzeba; bo ustaw nie piszą 



Witkowski/Studies in Global Ethics and Global Education/ no 10/2018, pp. 31-46 
 

 

 39 

ludziom dobrym, którzy z skromności a z obyczaju, niez bojaźni posłuszni są poczciwości 
(Modrzewski, s. 92). 

 

Gdyby ludzie byli wyłącznie cnotliwi, to żadne prawa nie byłyby potrzebne. Prawa są stworzone 

po to, aby dyscyplinować ludzi złych. To pierwszeństwo obyczajów przed prawem państwowym 

wynika z przyjęcia przez Modrzewskiego Arystotelesowskiej koncepcji jedności etyki i polityki. 

Uważa on, że zapewnienie obywatelom wychowania w cnocie spisze się lepiej niż wszelkie, nawet 

najlepsze prawo. Kant, wychodząc z innych założeń, zapewne nie mógłby się zgodzić z polskim 

teoretykiem, gdyż w ramach jego koncepcji zbudowanie ustroju opartego na prawie jest 

moralnym obowiązkiem. Pomimo tych różnic obaj autorzy przyznają, że prawa mają kluczowe 

znaczenie dla trwania i pomyślności republiki.  

 

3. ROZUMIENIE WOLNOŚCI 

 

Pojęcie wolności jest kluczowe w każdej koncepcji republikańskiej. U Modrzewskiego ta 

problematyka również znajduje właściwe sobie miejsce. Co ciekawe, w tej kwestii kładzie on 

nacisk na inną stronę zagadnienia niż główny nurt polskiej myśli politycznej tamtych czasów. 

Warto tu przytoczyć fragment artykułu Anny Grześkowiak-Krwawicz: 

 

Wolność dla obywateli Rzeczypospolitej to zależność obywateli od woli własnej, a nie woli 
władcy. Niewolą było dla nich nie tylko konkretne naruszenie praw i swobód obywateli, ale także 
uzależnienie od cudzej woli, owo pozostawanie in potestate domini (Grześkowiak-Krwawicz, 2008, s. 
30–31). 

 

Tak rozumiana wolność była dominującym tematem polskich dyskusji z zakresu teorii państwa w 

XVI w. i takie rozumienie wydaje się być bardzo istotne dla republikanizmu. Modrzewski położył 

jednak nacisk na inny aspekt wolności. W swoim tekście Joanna Marszy zauważa, że: „wolność 

ukazywana jest zwłaszcza jako wewnętrzna własność, potencjalnie dostępna każdemu 

człowiekowi. Oznacza umiejętność pohamowania ślepych namiętności” (2015, s. 78). Jest to z 

pewnością dziedzictwo tradycji antycznej i średniowiecznej5. Marszy jednak zauważa także inne 

                                                
5Opanowanie (umiarkowanie), oprócz roztropności, sprawiedliwości i męstwa, było jedną z kluczowych cnót w 
filozofii platońskiej (Państwo). Ten zestaw cnót został później przejęty przez tradycję chrześcijańską, ważną rolę 
odgrywają m.in. u św. Ambrożego (Obowiązki duchownych) czy u św. Tomasza z Akwinu (Suma teologiczna). Powiązanie 
wolności z umiejętnością opanowania żądz występuje jednak już w bardzo wczesnym chrześcijaństwie. Warto 
przytoczyć tu np. fragment z jednego z listów św. Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. 
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.  Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś 
unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała” (1 Kor 6, 12–13). Sam wykaz 
cnót można odnaleźć także w Księdze Mądrości: „I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są cnoty: uczy 
bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu” 
(Mdr 8, 7). 
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rozumienie wolności u Modrzewskiego, mianowicie wolność jest także rozumiana jako 

poszanowanie autonomii innych obywateli. Na straży tak ujmowanej wolności stoi prawo (zob. 

Marszyk, 2015, s. 79). W takim rozumieniu wolności Modrzewski zbliża się do stanowiska 

Kantowskiego, które przybliżę za chwilę. Te dwa oblicza wolności, które można wyszczególnić w 

myśli autora O poprawie Rzeczypospolitej, nabierają istotnego znaczenia dla osoby króla, który z 

jednej strony musi panować nad własnymi namiętnościami, a z drugiej szanować autonomię 

swoich poddanych, którzy wynieśli go na tron (zob. Marszyk, 2015, s. 79). Tym samym w 

pewnym sensie analiza wolności przedstawiona przez Polaka wraca w rejony wartości 

republikańskich. Wolność nie jest dla niego wyłącznie umiejętnością opanowania namiętności i 

kierowania się rozumem, lecz ma także ważny element wspólnotowy. Oznacza ona wzajemny, 

powszechnie respektowany szacunek dla autonomii każdego obywatela republiki. 

Pojęcie wolności jest kategorią absolutnie kluczową w filozofii Kanta, w szczególności 

gdy mamy na myśli jego filozofię praktyczną6. Dlatego także w rozważaniach na temat republiki 

pojęcie to zajmuje bardzo istotne miejsce. Jest wpisane w samą, przywołaną już wyżej, definicję 

ustroju republikańskiego: „Ustrój ustanowiony, po pierwsze: na zasadach wolności członków 

społeczeństwa (jako ludzi), (…) – jest ustrojem republikańskim” (Kant, 2005, s. 171). Myśl ta 

zostaje rozwinięta w przypisie, który warto tutaj przytoczyć: 

 
Prawna (zatem zewnętrzna wolność nie może być, jak to się zwykło robić, definiowana jako 
uprawnienie, by „czynić wszystko, co się chce, jeśli tylko nie narusza się prawa”. Cóż bowiem 
znaczy uprawnienie? Możliwość działania, o ile się przez to nie narusza żadnego prawa. 
Wyjaśnienie brzmiałoby więc tak: „wolność jest możliwością działania, poprzez które nie narusza 
się niczyjego prawa”. Nie narusza się niczyjego prawa (czego by się jednocześnie nie czyniło), jeśli 
tylko nie narusza się niczyjego prawa: w efekcie mamy pustą tautologię. Moja zewnętrzna 
(prawna) wolność daje się raczej wyjaśnić następująco: „jest ona uprawnieniem, by nie podlegać 
żadnym zewnętrznym prawom oprócz tych, na które mógłbym wyrazić swoją zgodę” (Kant, 
2005, s. 171). 

 

Takie ujęcie prawnej wolności płynniekomponuje się z Kantowską koncepcją prawodawczości, 

którą dobrze widać w sformułowaniach imperatywu kategorycznego. Takie powiązanie pokazuje, 

że dla Kanta, tak jak dla Frycza Modrzewskiego, republikanizm jest czymś mocno związanym z 

etyką. Jest to jednak podobieństwo jedynie częściowe, gdyż obaj autorzy opowiadają się za dość 

mocno różniącymi się koncepcjami etycznymi. U Kanta pojawia się też inna definicja wolności, 

bardziej przypominająca klasyczną definicję liberalną: 

 

                                                
6Ogólne rozważania Kanta dotyczące pojęcia wolności można znaleźć m.in. w Krytyce praktycznego rozumu. 
Temu tematowi poświęcona jest także książka polskiego badacza Kanta – Mirosława Żelaznego (1993) pt. Idea 
wolności w filozofii Kanta. Z racji bogactwa zagadnień z tym związanych w moim tekście ograniczę się 
wyłącznie do związków tego pojęcia z Kantowską filozofią społeczno-polityczną. 
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Tym jedynym, pierwotnym prawem, przysługującym każdemu człowiekowi z racji jego 
człowieczeństwa, jest wolność (niezależność od przymuszającej woli kogoś innego), o ile może 
ona zgodnie z powszechną normą współistnieć z wolnością każdego innego (Kant, 2006, s. 50). 

 

To pokazuje, że Kant, mimo swojej oryginalności, jest w pewnym sensie kontynuatorem 

republikanizmu liberalnego, co zresztą poniekąd potwierdza Höffe (1999, s. 199), mówiąc, że 

„państwo socjalne i państwo dobrobytu, nie ma, dla Kanta, tej rangi, co sprawiedliwość 

polityczna”, czyli oparcie państwa na wolności.  

Tradycja ta była obca Modrzewskiemu. Polski myśliciel tworzył wiele lat przed 

założycielami liberalizmu7. Chociaż, jak zostało to pokazane powyżej, również on podkreślał 

autonomię obywateli. Nie była ona jednak czymś o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 

państwa. Jego ujęcie wolności jest o wiele bardziej zanurzone w myśleniu wspólnotowym, które 

nie odgrywa pokaźnej roli w myśleniu liberalnym. Z tych względów nie można postawić znaku 

równości pomiędzy sposobami ujmowania tej problematyki u polskiego i niemieckiego filozofa. 

Niezależnie jednak od tego, z której strony podejdziemy do tego tematu, okaże się, że wolność, 

powiązana z etyką, jest bardzo ważna dla obu autorów. 

 

4. WOLA POWSZECHNA 

 

Jak zauważa w swojej książce Dorota Pietrzyk-Reeves w myśli polskiego filozofa można odnaleźć 

przekonanie, że obowiązki dotyczące obywateli mogą być nakładane „tylko w rzeczypospolitej 

opartej na ustroju mieszanym przy udziale głosów wszystkich obywateli” (Pietrzyk-Reeves, 

2012,s. 358). Modrzewski był przekonany, że suwerenność państwa spoczywa na 

rzeczypospolitej, czyli wspólnej rzeczy wszystkich jej obywateli, a nie na osobie władcy. Można 

więc powiedzieć, że w jakimś stopniu był on zwolennikiem woli powszechnej, lecz z innej strony 

bardziej opowiadał się za rządami rozumu, którego wyrazem mogłaby być wola obywateli 

wychowanych przez dobre obyczaje. Należy jednak wspomnieć, że u Modrzewskiego wola 

powszechna funkcjonuje jeszcze jedynie jako mglista intuicja, a nie jako precyzyjnie 

sformułowane pojęcie filozoficzne, tak jak w filozofii Rousseau i Kanta.  

Pojęcie to pełni w filozofii Kantowskiej bardzo istotną funkcję. Niemiecki filozof pisał:  

 

Władza ustawodawcza może przysługiwać jedynie zjednoczonej woli ludu. Ponieważ zaś od niej 
ma pochodzić wszelkie prawo, jej ustawy nie mogą nikogo krzywdzić. Otóż gdy ktoś rozporządza 
czymś, co dotyczy innej osoby, wówczas zawsze jest możliwe, że wyrządza jej przez to krzywdę; 
nie jest to jednak możliwe, gdy decyduje o samym sobie (gdyż volenti non fitiniuria). Tak więc 
jedynie zgodna i zjednoczona wola wszystkich, o ile każdy decyduje to samo o wszystkich, a 

                                                
 



Witkowski/Studies in Global Ethics and Global Education/ no 10/2018, pp. 31-46 
 

 

 42 

wszyscy [to samo] o każdym, a zatem tylko powszechna zjednoczona wola ludu może być wolą 
ustawodawczą (Kant, 2006 s. 120). 

 

Widać tu wyraźnie, jak istotne w Kantowskim republikanizmie jest pojęcie woli powszechnej. 

Wola powszechna jest tu utożsamiana z wolą ustawodawczą, a więc tylko ona ma możliwość 

ustanawiania powszechnie obowiązującego prawa, co w przypadku filozofii Kanta jest niezwykle 

istotne z etycznego punktu widzenia. Wola powszechna jest także źródłem praw i obowiązków 

obywateli (zob. Kant, 2006, s. 120). Warto wspomnieć, że pojęcie to niemiecki filozof zapożyczył 

z myśli Rousseau, a ten z kolei przejawiał pewne zainteresowanie polską tradycją polityczną. Nie 

ma co prawda jednoznacznych wskazówek co do tego, czy Rousseau mógł inspirować się 

polskim republikanizmem, lecz na poziomie idei można się doszukiwać pewnych podobieństw, 

które mogą wskazywać na taką inspirację. Dlatego też być może ta część filozofii Kanta jest 

dalekim echem polskiego dziedzictwa. Można powiedzieć, że to, co dla niego jest ideą 

teoretyczną, która stanowi pewien sposób uzasadniania prawa państwowego i legitymizacji 

władzy, w polskiej tradycji politycznej było kluczową i powszechną praktyką8 (Izbę Poselską 

podwyższam, bo traktuję ją jako nazwę izby niższej, czyli analogicznie jak Senat – izba wyższa, 

czyli konkretną izbę konkretnego parlamentu I RP, przy czym problem rozstrzygnięcia, czy jest 

to nazwa własna, czy apelatywna, jest trudny i należy się dostosować do znaczenia kontekstowego 

– proszę jeszcze sprawdzić, jak w tekstach to funkcjonuje). 

 

Podsumowanie 

Powyższa analiza porównawcza pokazuje to, jak różnorodnie może być interpretowana idea 

republiki. W przypadku Modrzewskiego mamy do czynienia z bardziej wspólnotową wizją 

państwa, a Kant wychodzi z bardziej liberalnych założeń, fundując państwo m.in. na 

jednostkach9. Oczywiście, jak wskazałem wyżej, przez to, że Kant czerpał pewne inspiracje z 

filozofii Rousseau, tego zaś bardzo interesowała Rzeczpospolita Obojga Narodów, to można, 

idąc tym tropem, wskazać pewne ogniwa łączące obie koncepcje. Co więcej, mimo że intuicje 

stojące za oboma systemami filozoficznymi są bardzo często różne, to w wielu miejscach obaj 

autorzy dochodzą do podobnych wniosków. Zarówno jeden, jak i drugi upatrują genezy prawa i 

                                                
7W Polsce od czasów konstytucji  sejmowej Nihil Novi sine communiconsensu(Nic nowego bez zgody ogółu) z 1505 r. król nie 
mógł wprowadzić żadnej nowej ustawy bez zgody stanu szlacheckiego reprezentowanego przez Senat i Izbę 
Poselską. W czasach Modrzewskiego była to powszechnie akceptowana zasada ustrojowa. Być może z tego względu 
polski filozof nie poświęca temu zagadnieniu w swoim dziele zbyt wiele uwagi. Należy jednak pamiętać, że było to 
ważne dzieło polskiej tradycji republikańskiej i jedna z inspiracji koncepcji woli powszechnej reprezentowanej przez 
Rousseau (zob. np. Uwagi nad rządem Polski). 
8Oczywiście jednostki, które poprzez umowę ustanawiają państwo, kierują się przy tym wskazaniami obowiązku, czyli 
rozumu praktycznego. Niemniej jednak bardzo istotne jest tu pojęcie interesu jednostki oraz chęć zagwarantowania 
każdemu człowiekowi równej, indywidualnej wolności. Z tych powodów pozwoliłem sobie zakwalifikować 
republikanizm Kanta do tradycji liberalnej. 
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ustroju w woli jego obywateli, a samemu prawu przyznają ogromną rolę w kształtowaniu ładu 

republikańskiego. Obaj uważają za kluczowe istnienie autonomii obywatela wobec arbitralnej woli 

władcy lub innego obywatela.  

Pokazuje to, że chociaż idee republikańskie można wyprowadzać z różnych źródeł, to 

pewne intuicje są nierozerwalnie z tą tradycją związane. Do takich intuicji można zaliczyć m.in. 

takie idee: 

1) Państwo jest własnością jego obywateli, a nie władcy. 

2) Ustrój republikański to taki, który szanuje autonomię swoich obywateli. 

3) Władza ustawodawcza w republice należy do zjednoczonej woli jego obywateli. 

4) To prawa ustanowione przez legitymizowane państwo, a nie arbitralna wola osób 

sprawujących władzę w państwie, jest źródłem zasad powszechnie obowiązujących 

obywateli. 

Jak zaznaczyłem już wyżej, wszystko to można odnaleźć w dziełach omawianych autorów. Te 

podobieństwa pokazują również, że mimo różnic w niektórych intuicjach polska i niemiecka 

tradycja republikańskatworzą dużą przestrzeń dla potencjalnego dialogu, z którego wypłynąć 

może nowa, jednocząca jakość. 

Nie zmienia to jednak faktu, że różne punkty wyjścia spowodowały, że w myśli obu 

autorów występują pewne istotne rozbieżności, które uwypuklone zostały w tym artykule. Pytanie 

brzmi, czy te różnice mają jakiś wpływ na obecny kształt Republiki Federalnej Niemiec i 

Rzeczypospolitej Polskiej? Wydaje mi się, że można odnaleźć w tych krajach dalekie echa 

dominujących w nich tradycji republikańskich.  

Wskazują na to przykładowo konstytucje obu tych krajów. Artykuł pierwszy Konstytucji 

RP brzmi następująco: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. 

Prawa i wolności obywatelskie opisane są dopiero w rozdziale drugim, czyli w artykułach od 

trzydziestego. W Ustawie Zasadniczej RFN natomiast w pierwszym rozdziale opisane są 

podstawowe prawa obywateli. Widzimy więc tu podział na wspólnotowy i liberalny paradygmat w 

myśleniu republikańskim, czyli taki sam, jaki rzucił się w oczy przy rozważaniu poglądów 

Modrzewskiego i Kanta. Okazuje się, że Konstytucja RP, która w dużej części opracowana jest 

według najlepszych wzorców zachodnich, w swojej podstawowej strukturze nawiązuje do intuicji 

stojących za rodzimą tradycją republikańską10. 

 

                                                
9Co ciekawe, również w praktyce translatorskiej widać pewne echa polskiej tradycji republikańskiej. W tłumaczeniach 
filozofii Kantowskiej dość często można spotkać termin „rzeczpospolita”. Przykładowo w przekładzie Metafizycznych 
podstaw nauki prawa autorstwa Włodzimierza Galewicza (Kant 2006, s. 117), a także w przekładzie O wiecznym pokoju 
autorstwa Feliksa Przybylaka (Kant, I. (1993). O wiecznym pokoju. (przeł. F. Przybylak). (s. 46). Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). 
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PERSPEKTYWY BADAWCZE 

 

W toku dalszych badań warto dokładniej przeanalizować podobieństwa i różnice pomiędzy 

konstytucjami obu krajów, odnosząc je do ich tradycji myślowych. Można również otworzyć 

nową perspektywę dalszych badań i sprawdzić, w jaki sposób tradycje republikańskie 

poszczególnych krajów wpływają na ich regulacje konstytucyjne, bieżące prawodawstwo, a także 

na orzeczenia sądów konstytucyjnych. Dotyczy to w szczególności polskiej tradycji 

republikańskiej, która w pewnym sensie jest jednak wyjątkowa, gdyż za jej sprawą powstał 

bezprecedensowy na skalę europejską duży organizm państwowy. Ta, być może niespodziewana, 

aktualność obu autorów pokazuje także, że porównawcze badania myśli politycznej 

poszczególnych państw może ukazać wiele różnych niuansów, które zachowują swoją aktualność 

mimo mijających stuleci. Mam nadzieję, że takie badania pozwolą również współczesnym 

teoretykom polityki odkryć, w jak różnorodny sposób można ujmować pewne tradycje myślowe. 

Jestem przekonany, że takie porównawcze podejście może się okazać bardzo płodne dla rozwoju 

myśli społeczno-politycznej w różnych rejonach świata. 
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