
Państwo i Społeczeństwo 
III: 2003 nr 3

Barbara Stoczewska

WSTĘP

Niniejsze okolicznościowe wydanie „Państwa i Społeczeństwa” poświęcone zo
stało Andrzejowi Fryczowi M odrzewskiemu -  patronowi Krakowskiej Szkoły 
Wyższej, którego jubileusz 500-lecia urodzin obchodziliśmy w tym roku. Tej 
szczególnej rocznicy nie towarzyszyły jednak w Polsce żadne większe wydarzenia. 
Do wyjątkowych należała więc zorganizowana z tej okazji przez naszą uczelnię 
w pierwszych dniach czerwca konferencja naukowa. Koncepcje reformatorskie 
i polityczne Frycza zaprezentowano także w trakcie innej jubileuszowej konferen
cji, jaka odbyła się we wrześniu 2003 roku w Akademii Świętokrzyskiej. Równie 
nader skromnym echem odbiła się rocznica urodzin M odrzewskiego na łamach 
prasy. Pamiętała jednak o nim wdzięczna Rzeczpospolita. Co prawda nie zorgani
zowano - j a k  w latach pięćdziesiątych -  państwowych uroczystości ku jego czci, 
ale Sejm Polski podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia urodzin, przy
pominając w niej zasługi Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla dorobku Polski 
w dziedzinie demokracji i prawa.

Na ten aspekt jego  twórczości zwrócił też uwagę w swym referacie, otwie
rającym uroczystości jubileuszowe w Krakowskiej Szkole W yższej, profesor Mi
chał Jaskólski. Przypomniał, że wizja ustroju politycznego Rzeczpospolitej nakreślona 
przez Modrzewskiego zasadzała się na silnej władzy monarszej, ale ograniczonej pra
wami i opartej na współpracy z parlamentem. Byl to model monarchii konstytucyjnej, 
którą urzeczywistniono dopiero pod koniec XVII stulecia w Anglii. Jednak w połowie 
XVI wieku koncepcja takiego rozwiązania ustrojowego nie była jeszcze znana. 
Propozycje M odrzewskiego były więc w aktualnej rzeczywistości prawdziwym 
fenomenem.

Postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego, któremu w różnych okresach na
szej historii poświęcono bardzo wiele opracowań, właśnie teraz wydaje się szcze
gólnie godna przypomnienia. Nie ma przesady w nazwaniu go patronem naszych 
czasów. Jego myśl polityczna, jak  też cechy osobowości zdają się mieć aktualny 
wymiar przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na jego  postawę



życiową, umiejętność dochowania wierności własnym poglądom mimo braku ak
ceptacji ze strony otoczenia. Profesor Michał Jaskólski stwierdził w swym refera
cie wprowadzającym, że Modrzewski symbolizuje dziś człowieka niezależnego, 
wolnego od powiązań z obozami politycznymi, dla którego własne przekonania 
ważniejsze były od niejasnych korzyści finansowych. Taka postawa w dzisiejszych 
czasach ewidentnego kryzysu państwa oraz upadku wielu wartości z nim związa
nych zasługuje na ogromne uznanie. Drugim zaś powodem, dla którego można 
nazywać Frycza M odrzewskiego patronem naszych czasów jest uniwersalny cha
rakter jego  twórczości oraz liczne w niej nawiązania do jakże żywej obecnie pro
blematyki integracji europejskiej.

W opracowaniach poświęconych historii idei integracyjnych1 wymienia się 
licznych prekursorów tej idei -  wizji zjednoczonej Europy, poszukując przede 
wszystkim u Erazma z Rotterdamu, Dantego, króla czeskiego Jerzego z Podiebra- 
du, a w gronie polskich myślicieli przede wszystkim u Pawła Włodkowica. Z pew
nością z najpełniejszym projektem organizacji państw europejskich wystąpił na 
początku lat sześćdziesiątych XV wieku młody król czeski, Jerzy z Podiebradu2. 
Plan czeskiego władcy stanowił jedno ze szczytowych osiągnięć ówczesnej myśli 
politycznej i zaliczyć go można do najwcześniejszych przejawów organizacji mię
dzynarodowej, której celem było zapewnienie pokoju w Europie. Wielu historyków 
prawa międzynarodowego wskazywało także na pewne analogie między koncepcją 
króla Jerzego, a instytucjami znacznie późniejszych organizacji międzynarodowych, 
takich jak Liga Narodów czy nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych’. Związek 
miał objąć w pierwszej kolejności Czechy, Polskę, Francję, Burgundię, Wenecję, 
lecz pozostawał otwarty także dla innych państw, chcących zaakceptować jego 
zasady. Organizacja wewnętrzna związku, oparta była na zasadzie całkowitej rów
ności jego  członków. Papież, ani cesarz nie dysponowali żadną uprzywilejowaną 
pozycją. Państwa członkowskie winny załatwiać swe wewnętrzne spory polubow
nie, zaś w razie zewnętrznego zagrożenia udzielać sobie wzajemnej pomocy. Na 
czele związku miał stać jeden z władców, jako preasiilens pater, zaś głównym 
organem ponadnarodowym miało być Zgromadzenie, składające się z przedstawi
cieli wszystkich narodów wchodzących w skład związku, z których każdy dyspo
nować miał jednym  głosem. Zgromadzenie, będące swojego rodzaju parlamentem 
europejskim, obradować miało co 5 lat, za każdym razem w innym mieście Euro
py. Organ ten posiadał dość szerokie kompetencje, takie jak: jurysdykcja rozjem
cza, podejm owanie decyzji co do przyjęcia nowych członków w poczet federacji 
oraz w sprawach wojny, rozstrzygał o podziale zdobyczy i sprawach aprowizacyj- 
nych, wspólnej monecie dla armii.

Koncepcja króla Jerzego z Podiebradu nie została urzeczywistniona, choć 
jak  wskazuje wielu badaczy, nie była tylko pozbawioną większego znaczenia po
lityczną mrzonką. W prace nad jej realizacją zaangażowało się kilku ówczesnych
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władców, wśród nich król polski Kazimierz Jagiellończyk. Jednak projekt ten 
zmierzający ku zasadniczym zmianom w konstelacji politycznej Europy i zrywają
cy z dotychczasową zasadą ideologicznego i politycznego przewodnictwa papieża 
i cesarza nie został zrealizowany. Kiedy w maju 1464 roku rozpoczęły się rozmo
wy z królem francuskim Ludwikiem XI, przewidywanym na pierwszego władcę, 
który stanie na czele federacji, okazało się, że wpływy duchowieństwa, domagają
cego się udziału papieża i cesarza w pracach nad strukturą związku są tak silne, że 
dalsze rokowania przerwano, a cały plan został ostatecznie pogrzebany.

Idee integracji Europy odnaleźć można także w myśli jednego z najsłyn
niejszych humanistów epoki Odrodzenia Erazma z Rotterdamu. Ten filozof i re
formator religijny nazywany nie bez racji przez swego biografa Karla Augusta 
Meissingera „Europejczykiem i to nie tylko XVI, nie tylko XIX, ale Europejczy
kiem XX wieku”4, ubolewał nad rozdarciem i skłóceniem państw tego kontynentu. 
Z urodzenia Holender, był obywatelem kraju, którego egzystencja zależała od 
utrzymania pokoju między mocarstwami. Był jednak przede wszystkim uczonym 
i wielkim miłośnikiem wolności, bez której nie wyobrażał sobie prawdziwej nauki. 
Pisał antywojenne traktaty, które adresowane były do władców ówczesnego świata, 
jak  wezwanie do Filipa Pięknego z 1504 roku, do biskupa w Cambrai z 1514, czy 
dzieło pt. Pouczenie pobożnego, chrześcijańskiego księcia dedykowane w roku 
1516 młodemu cesarzowi Karolowi V. Erazm doskonały obserwator życia ludzkie
go i znawca historii zwracał uwagę na powszechne zjawisko aprobaty dla wojny. 
Ostro krytykował wszystkich tych, którzy swymi działaniami sprzyjali szerzeniu 
atmosfery nienawiści oraz rozdmuchiwali waśnie i zatargi. Żądał wypowiedzenia 
przez ludzkość wojny wojnie, wprowadzenia arbitrażu pokojowego i trybunału 
międzynarodowego, którego zadaniem powinno być rozstrzyganie sporów między 
narodami. Twierdził, że za pomocą pokojowych środków pozyskiwać można także 
ludy niechrześcijańskie, np. Turków. W Pochw ale głupoty pisał, że „[...] nigdy nie 
słyszano, aby apostołowie posługiwali się mieczem i tarczami przeciw mocy po
gan”5. Jak wiadomo idee politycznego zorganizowania Europy w duchu pokoju 
głoszone przez Erazma z Rotterdamu nie mogły być urzeczywistnione, jednak jego 
pisma zdobyły sobie sporą popularność.

Pod wpływem twórczości Erazma pozostawał także Andrzej Frycz Mo
drzewski. Nie było w tym nic dziwnego, skoro prace holenderskiego uczonego 
(w latach dwudziestych i trzydziestych XVI wieku na polskim rynku księgarskim 
ukazało się około 20 tytułów) stały się ozdobą nie tylko księgozbiorów królew
skich i magnackich, ale też bibliotek profesorów, prawników, a nawet co światlej- 
szych mieszczan6.

Andrzeja Frycza M odrzewskiego również -  podobnie jak  Erazma -  można 
by nazwać Europejczykiem. Łatwość podróżowania po Europie (bez wiz i pasz
portów, ale też dzięki niezłym dochodom z czynszu dzierżawnego kilku probostw),

4 Cyt. za J. D u ż y k ,  A ntyw ojenny druk Erazma z R otterdam u  iv K rakow ie , R ocznik  Biblioteki PAN 
w K rakow ie, rok IV, 1958. s. 264.
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podróże dyplomatyczne oraz studia na zagranicznych uniwersytetach, jakie odby
wał -  wszystko to bez wątpienia sprzyjało traktowaniu Europy, jako wspólnej oj
czyzny ludzi wielbiących powszechny pokój i tolerancję. Co prawda Frycz Mo
drzewski nie przedstawił tak kompleksowej wizji zjednoczonej Europy, jak król 
czeski, czy bardziej ogólnych koncepcji integracyjnych, jak Dante czy Erazm 
z Rotterdamu, to jednak w jego księdze O wojnie znaleźć można wiele idei noszą
cych znamiona integracji europejskiej.

Swe refleksje na tem at wojny i pokoju rozpoczął Frycz od wyrażenia ty
powej dla renesansowego pisarstwa wiary w uzdrowienie obyczajów jako najlep
szej rękojmi dobrych rządów i pomyślności w wielu dziedzinach życia. W przed
mowie do księgi O wojnie pisał, że w czasach, kiedy to „obyczajami się tylko 
sprawowano” nie było żadnych wojen między ludźmi. Jednak ten swoisty „stan 
natury” nie mógł trwać zbyt długo, gdyż pojawiło się zjawisko wojny, jako rezultat 
natury ludzkiej, zdemoralizowanej i skłonnej do zła. A zatem najlepszym -  w prze
konaniu Frycza -  sposobem na zachowanie pokoju jest dążenie do unikania wojen, 
które potępiał z punktu widzenia tak moralnego, jak  i obyczajowego czy politycz
nego. Twierdził, że wojna jest przeciwna naturze ludzkiej i że ludzie zostali stwo
rzeni nie po to, aby się wzajemnie tępić, lecz przeciwnie, aby sobie pomagać 
i wspierać.

Tak więc Modrzewski zwracał uwagę panującym, że do ich obowiązków 
należy troska o pomyślność poddanych, zaś wciąganie państwa w wir działań wo
jennych godzi najczęściej w niewinnych obywateli. Powołując się na Horacego 
pisał, że „czego królowie nabroją, to się na ludzi zwiedzie”, a zatem interesy rzą
dzących i rządzonych są w tej dziedzinie całkowicie rozbieżne. W związku z tym 
formułował pod adresem panujących konkretne zalecenia. W ypowiedzenie wojny 
uważał za dopuszczalne jedynie jako ultima ratio, gdyż -  jak  pisał -  „żadne pożyt
ki z wojny nie m ogą być tak wielkie, które by ze szkodami zrównać mogły” . Przed 
rozpoczęciem działań wojennych zalecał wykorzystanie wszelkich środków nego
cjacyjnych. W ymieniał dwa sposoby rozwiązywania konfliktów: za pomocą prawa 
oraz zdrowego rozsądku. Na tem at pierwszej z dróg nie wypowiadał się szerzej -  
m ożna sądzić, że uwzględniał tu takie znane powszechnie metody, jak  pakty przy
jaźni, przymierza, umowy i traktaty międzynarodowe. Więcej natomiast uwagi 
poświęcił środkom mediacyjnym, które powierzał rozjemcom, nazywanym przez 
niego „sędziam i” . Rozjemcy ci mieli być wybierani przez władców państw sąsia
dujących ze sobą spośród własnych poddanych lub też obcych nie zainteresowa
nych w sporze. Sędziowie byli zobowiązani do całkowitej bezstronności, czemu 
sprzyjać miała zasada zwolnienia ich na czas negocjacji z lojalności wobec wła
snego władcy. Ponadto, Frycz dopuszczał do zawierania traktatów i przymierzy 
międzynarodowych wszystkich ludzi bez względu na wyznanie. W ten sposób po
jęciem  społeczności międzynarodowej obejmował nie tylko państwa chrześcijań
skie, ale także te, w których wyznawano odmienne religie. Piętnowany przez niego 
dualizm etyczny polskiej szlachty, przejawiający się w odmiennym traktowaniu 
przestępców pochodzących z różnych grup społecznych, nie powinien mieć miej



sca także i w stosunkach międzynarodowych. Na tym polu wszystkie narody Euro
py muszą mieć -  jak  twierdził -  jednakowe prawa.

Myśl polityczną Andrzeja Frycza Modrzewskiego znamionuje tolerancja 
i poszanowanie dla innych nacji. W czasach mu współczesnych tylko nieliczni 
głosili tolerancję religijną. W niektórych państwach (między innymi w Polsce) 
schronienie znajdywali uchodźcy prześladowani w innych krajach z powodów 
religijnych. Jednak jak  wiadomo historia Europy dostarczała w późniejszych epo
kach liczniejszych przykładów braku tolerancji niż dowodów jej poszanowania. 
Nie ma chyba kraju na naszym kontynencie, który nie doświadczyłby w swych 
dziejach współżycia z mniejszościami narodowymi i chyba nigdzie to współżycie 
nie układało się harmonijnie. Zwłaszcza historia współczesnej Europy pokazuje jak 
łatwo o rozbudzenie fanatyzmu religijnego, jak  często stykamy się z przejawami 
ksenofobii lub szowinizmu, do jakich dramatycznych konsekwencji doprowadzić 
może rozbudzony nacjonalizm.

Tym bardziej warto uczynić Andrzeja Frycza M odrzewskiego patronem 
naszych czasów -  nauczycielem nie tylko poszanowania prawa i postaw obywatel
skich, ale też tolerancji i mądrego dialogu. Takie umiejętności w Europie, która ma 
pogodzić rozmaitość kultur i języków  oraz stworzyć wspólne, wielkie bogactwo 
cywilizacyjne -  okażą się wielce przydatne.



Andrzej Frycz Modrzewski najwybitnieszy polski pisarz XVI wieku -  dyplomata, 
reformator, moralista, sekretarz króla Zygm unta Augusta, autor wiekopomnego 
dzieła „O poprawie Rzeczypospolitej”, poświęconego programowi naprawy Rze
czypospolitej -  patron Krakowskiej Szkoły Wyższej.
Popiersie dłuta artysty-rzeźbiarza M ariana Koniecznego wykonane w m aju 2003 
roku na zam ów ienie Uczelni dla uczczenia 500 rocznicy urodzin  Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego.

fo
t. 

K
on

ra
d


