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Wstęp

Ktokolwiek przedsiębierze roztrząsać pewne jakie badanie w moralności 
i polityce, naprzód zgodzić się powinien względem słów znaczenia*.

„Bo o znaczenie słów, o znaczenie wyrazów, maksym, propozycyi, 
środków, celów, zgodzić się wszyscy nie mogą na jedno. A  nadto 
interes, cnota, rozum, dobro powszechne, prawda, bogactwo, wol-
ność, szczęście, honor, sława, tysiącznym albo obojętnościom, albo 
zbyt sobie przeciwnym tłumaczeniom i  rozumieniom w  politycz-
nych materyjach podlegają”1. Takimi słowami zaczynał w roku 1790 
swój wywód polityczny zapomniany dziś (raczej słusznie) osiemna-
stowieczny autor rozpraw politycznych Leonard Wołczkiewicz Oli-
zar. Choć nie był wybitnym myślicielem, nie sposób zaprzeczyć, że 
wyjątkowo trafnie uchwycił bardzo ważną, a trochę umykającą uwa-
gi historyków kwestię języka politycznego, a przede wszystkim zna-
czeń kryjących się za słowami używanymi przez uczestników dysku-
sji politycznych. 

Nie da się zrozumieć danej epoki bez zrozumienia jej języka po-
litycznego. A zrozumienie to nie zawsze bywa łatwe, dzisiejszy spo-
sób mówienia o  polityce bardzo oddalił się bowiem od dyskursu, 
jakim posługiwali się uczestnicy sporów politycznych w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Chociaż słowa takie jak: „prawo”, „wol-

 * „Słowa arbitralnie używane przypominają i koniecznie przypominać powinny 
rozmaite wyobrażenia według swojego znaczenia, jakie im ludzie dają. Ktokol-
wiek przedsiębierze roztrząsać pewne jakie badanie w moralności i polityce, na-
przód zgodzić się powinien względem słów znaczenia. Bez tej poprzedniczej 
zgody sprzeczki i kłótnie w tym rodzaju nauk nigdy skończone nie będą. I dla-
tego to ludzie we wszystkich badaniach moralnych i politycznych tym mniej 
się rozumieją, im dłużej rozumują”, K. Bogusławski, O doskonałym prawodaw- 
ctwie, Warszawa 1786, s. 44 i n.

1 [L. Wołczkiewicz Olizar], Co uważać ma Rzeczpospolita Polska w prawodaw-
stwie tak przed dopuszczeniem jako i po dopuszczeniu składu rządu angielskiego, 
[Studenica 1790], s. III.
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ność”, „rzeczpospolita” brzmią dziś zwodniczo podobnie jak trzysta, 
czterysta lat temu, znaczą jednak często coś zdecydowanie innego. 
Stąd łatwo wpaść w pułapkę „niebezpiecznych znaczeń”, jak je na-
zwał C. S. Lewis2, złudnego poczucia, że zrozumiało się treść wy-
powiedzi zbudowanych ze słów pozornie nam bliskich, a w rzeczy-
wistości, mimo iż brzmiących tak samo, to bardzo odległych od 
dzisiejszego znaczenia.

Właśnie chęć uważniejszego przyjrzenia się przynajmniej nie-
którym pojęciom budującym dyskurs polityczny w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, a także ideom przez te pojęcia opisywanym, sta-
ła się punktem wyjścia badań, których wyniki spróbowano przed-
stawić w tej książce. Wydaje się to zagadnieniem ważkim już choćby 
dlatego, że język polityczny danej epoki wyznacza ramy, w których 
funkcjonują wszyscy zabierający głos w sprawach państwa, zarówno 
uczestnicy aktualnej debaty, jak i autorzy rozważań teoretycznych3. 
Co jeszcze ważniejsze, między językiem politycznym a rzeczywisto-
ścią polityczną istnieje tak silny związek, że na dobrą sprawę nie da 
się ich zrozumieć oddzielnie. Jest to swoiste sprzężenie zwrotne – 
z jednej strony rzeczywistość wpływa na kształt dyskursu, z drugiej 
określenie instytucji, rozwiązań, ale także wartości i  ideałów poli-
tycznych tymi, a nie innym słowami wpływa na sposób ich postrze-
gania i oceny. Czasem dopiero nazwanie pewnych procesów czy zja-
wisk pozwala je zauważyć, brak jakichś pojęć czy idei w słowniku 
politycznym powoduje zaś, że nie dostrzega się ich także w rzeczy-
wistości. Na ów związek zwrócił uwagę w odniesieniu do wypowie-
dzi polskich Hans-Jürgen Bömelburg4. Poznanie i zrozumienie języ-
ka politycznego danej epoki jest punktem wyjścia do zrozumienia, 

2 Dangerous senses lub dangerous meanings, za: C. Condren, The Language of Pol-
itics in Seventeenth-Century England, New York 1994, s. 52.

3 „A political theorist like any other user of language who wishes to be under-
stood, is limited by the vocabulary available to the public beeing addresed”, 
M. Richter, Montesquieu, the Politics of Language, and the Language of Politics, 
„History of Political Thought” 1989, Vol. 10, No. 1. Spring, s. 71; por. też M. Rich-
ter, The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction, Oxford 
1995, s. 133.

4 H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa 
(1500–1700), Kraków 2011, s. 251–252.
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co uczestnicy ówczesnych dyskusji i sporów mogli opisać, dostrzec, 
zrozumieć, a często także – dlaczego oceniali niektóre decyzje poli-
tyczne tak, a nie inaczej. Prócz tego, jeśli chcemy nadać sens dzia-
łaniom politycznym w jakimkolwiek dawnym społeczeństwie, mu-
simy poznać wartości polityczne tego społeczeństwa, a  wartości 
te cenione (lub odrzucane) przez nie znajdują swój wyraz właśnie 
w dyskursie politycznym. Wreszcie, na co warto zwrócić uwagę, wy-
powiedź polityczna, która dociera do nas w postaci tekstu, jest nie 
tylko źródłem historycznym, jest też sama w sobie faktem historycz-
nym5 i  już choćby dlatego powinna być niejako z założenia przed-
miotem zainteresowania badacza naszej dyscypliny.

Do tej pory dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów wywołał raczej niewielkie zainteresowanie historyków. Pewne 
próby były podejmowane jako fragment badań świadomości spo-
łecznej w  epokach dawnych6 lub kultury politycznej szlachty – tu 
trzeba koniecznie przywołać fundamentalną rozprawę Edwarda 
Opalińskiego, pierwszego właściwie autora, który spróbował przyj-
rzeć się uważniej podstawowym terminom języka politycznego 
szlachty7. Dyskurs polityczny jako taki, a także pojęcia, jakimi w nim 
operowano, stały się przedmiotem analizy nielicznych tylko bada-
czy, w tekstach niewielkich objętościowo, w sposób dość przypad-

5 Zwrócił na to uwagę Pocock: „text can and must be seen as both an action and 
an event”, J. G. A. Pocock, Texts as Events: Reflections on the History of Political 
Thought, w: idem, Political Thought and History, Cambridge 2009, s. 108.

6 Przede wszystkim przez Urszulę Augustyniak, a  także zespół Historii Kultu-
ry Staropolskiej IH UW; ważna i ciekawa jest już jej książka, Koncepcje narodu 
i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku, War-
szawa 1989, choć poświęcona wypowiedziom innych grup społecznych i o od-
miennej formie, jednak pokazywała nowe na gruncie polskim możliwości ba-
dań (szczególnie rozdział 3: Rozumienie pojęć: ojczyzna, naród, państwo, Polska, 
Polacy w literaturze mieszczańskiej i sowizdrzalskiej. Wnioski z analizy języko-
wej, s. 133–154; por. też U. Augustyniak, Polska i łacińska terminologia ustrojo-
wa w publicystyce politycznej epoki Wazów, w: Łacina jako język elit, red. J. Axer, 
Warszawa 2004, s. 33–56.

7 E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 
1995, wciąż jedna z najważniejszych prac na ten temat.
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kowy8. Już te niewielkie prace pokazały, że jest to przedmiot badań 
dla historyków nader interesujący, jednak nie były one kontynuowa-
ne. Można odnieść wrażenie, że język polityczny, czy szerzej, dyskurs 
polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów pozostawał poza ho-
ryzontem zainteresowań historyków9, którzy ustępowali tu pola filo-
logom i językoznawcom, uznając ich warsztat badawczy za właściw-
szy do tego typu studiów10.

8 Na temat dyskursu jako takiego: A. Rosner, Uwagi o języku politycznym w Polsce 
czasów saskich, w: Polska czasów saskich, red. M. Wrzosek, Białystok 1986,  
s. 263–273; R. Butterwick, Political Discourses of the Polish Revolution, 1788– 
–1792, „English Historical Review” 2005, No. 120, s. 695–731; idem, Polska re-
wolucja a Kościół katolicki 1788–1792, Kraków 2012, s. 37–50, choć autor zajmo-
wał się stosunkowo krótkim okresem, jednak dla dyskursu bardzo ważnym, co 
istotne – oparł swoje badania nie tylko na szerokiej podstawie źródłowej, ale 
także osadził je w szerszym kontekście teoretycznym; M. A. Janicki, Wolność 
i równość w języku prawno-politycznym oraz ideologii szlachty polskiej (od XIV 
do początków XVII wieku), w: Łacina jako język elit, s. 73–107; S. Brzeziński, 
Tyran i tyrania w staropolskim języku politycznym (XVI–XVII wiek), w: Społe-
czeństwo staropolskie, seria nowa, t. 1: Społeczeństwo i polityka, Warszawa 2008,  
s. 287–389; A. Grześkowiak-Krwawicz, Rzeczpospolita – pojęcie i  idea w  dys-
kursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 2012, t. 56, s. 5–35. 

9 Z chlubnym wyjątkiem Richarda Butterwicka, którego prace przytoczono wy-
żej (przypis 8), a  który kontynuuje swoje badania, por. R. Butterwick, Spory 
o patriotyzm w dobie Sejmu Czteroletniego. Przykłady z retoryki świeckich i du-
chownych, w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od no-
wożytności do współczesności, red. A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków 2009;  
R. Butterwick-Pawlikowski, Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII 
wieku. Rozważania nad Konstytucją 3 maja, w: O ziemię naszą, nie waszą. Ide-
owe aspekty procesów narodowotwórczych w  Europie Środkowej i  Wschodniej, 
red. Ł. Adamski, Warszawa 2017, s. 135–151.

10 Jako jeden z pierwszych zajmował się tymi zagadnieniami Franciszek Pepłow-
ski (Słownictwo i  frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Roman-
tyzmu, Warszawa 1961), jednak jego praca w znacznej części jest poświęcona 
późniejszemu okresowi, autor skoncentrował się raczej na szukaniu nowych 
elementów wypowiedzi, prócz tego w odniesieniu do oświecenia wykorzystał 
dość ograniczoną podstawę źródłową. Do I Rzeczypospolitej odnoszą się bada-
nia Ewy Bem-Wiśniewskiej (Funkcjonowanie nazwy Polska w języku czasów no-
wożytnych, Warszawa 1998; eadem, Wizja Rzeczpospolitej w epoce staropolskiej. 
Od historii języka do historii kultury, w: Rzeczpospolita w  XVI–XVIII wieku. 
Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Toruń 2007, 
s. 11–42). Autorka posługuje się metodą statystycznych badań frekwencyjnych, 
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Tymczasem zarówno dyskurs polityczny, jak i pojęcia go budu-
jące od lat siedemdziesiątych XX wieku wzbudzały ogromne zain-
teresowanie historyków zachodnich. Spory wkład mieli tu uczeni 
francuscy, rozwijając szczególnie badania języka politycznego rewo-
lucji francuskiej11, jednak bardziej wpływowe okazały się dwie po-
tężne szkoły historyczne: niemiecka i anglosaska, które na kilkadzie-
siąt lat zdominowały właściwie europejskie analizy dyskursu12. Ich 

jednak wyniki jej analiz, choć interesujące, budzą pewne wątpliwości natury 
metodologicznej; I. Szczepankowska, Studia nad polszczyzną epoki stanisła-
wowskiej, Białystok 2004, autorka sporo uwagi poświęca m.in. językowi aktów 
prawnych i dyskusji o państwie prawa, por. też eadem, Prawo i wolność w dys-
kursie politycznym Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, „Poradnik Językowy” 
2008, nr 8; eadem, Konceptualizacja pojęcia „prawo” w „Listach patriotycznych” 
Józefa Wybickiego, „Poradnik Językowy” 2000, nr 2, s. 3–16; eadem, Modelowa-
nie pojęcia „wolność” w „Listach patriotycznych” Józefa Wybickiego, „Białostockie 
Archiwum Językowe” 2001, nr 1, s. 145–158; J. Legomska, Państwo, naród, ojczy-
zna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, Katowice 2010, 
praca, jak wskazuje tytuł, o  charakterze zdecydowanie językoznawczym; po-
dobnie B. Raszewska-Żurek, Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i śred-
niopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), Warszawa 2016; Humanizm w ję-
zyku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. 
A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, Warszawa 2011, autorzy artykułów za-
wartych w tomie analizowali „leksemy”, takie jak cnota, sprawiedliwość i prawo, 
wolność, niepodległość, pod kątem badań językoznawczych; ciekawą analizę 
aspektów retorycznych mów Sejmu Czteroletniego zaproponowała Małgorza-
ta Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego, 
Częstochowa 2012. 

11 Kierunek badań francuskich mocno powiązanych z  lingwistyką i  sięgających 
po metody leksykometryczne wyznaczyła Régine Robin w książce Histoire et 
linguistique (Paris 1973) oraz praca zbiorowa Langage et Idéologies. Le discours 
comme objet de l’histoire, éd. J. Guilhaumou et al., Paris 1974, por. także prace 
Jacques’a Guilhaumou, La langue politique et la Révolution française. De l’événe-
ment à la raison linguistique, Paris 1989; idem, L’avènement des porte-parole de la 
république (1789–1792). Essai de synthèse sur les languages de la Révolution fran-
çaise, Paris 1998; idem, Discours et événement. L’histoire langagière des concepts, 
Besançon 2006. Efekty badań zespołu działającego w  Institut National de la 
Langue Française opublikowano w kolejnych tomach ukazującego się od roku 
1985 Dictionnaire des usages socio-politiques de la langue Française (1770–1815). 

12 Choć tym ostatnim pojęciem posługiwali się tylko badacze ze szkoły Cambridge. 
Obie szkoły stworzyły bardzo wiele opracowań, podsumowanie ich badań oraz 
omówienie ich założeń teoretycznych można znaleźć m.in. w  pracy zbioro-
wej: History of Concepts Comparative Perspectives, eds. I. H. Monk, K. Tilmans,  
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założyciele starali się stworzyć metodologię badań języka, niestro-
niącą od osiągnięć może nie tyle językoznawstwa, co raczej filozo-
fii języka, ale przede wszystkim uwzględniającą warsztat i potrzeby 
nauk historycznych. Niemiecka Begriffsgeschichte, której założycie-
lem i głównym teoretykiem był Reinhardt Koselleck13, jako przed-
miot badań wyznaczyła sobie nie język jako taki, ale, jak wskazuje jej 
nazwa, funkcjonujące w nim pojęcia. Badacze niemieccy starali się 
wyodrębnić główne pojęcia/koncepcje – Grundbegriff, których po-
jawianie się bądź znikanie z języka było ich zdaniem odbiciem do-
konujących się zmian społecznych. Śledzenie związku historii spo-
łecznej i języka jest głównym zadaniem, jakie postawiła przed sobą 
szkoła Begriffsgeschichte, uznając ten ostatni za czynnik i  wskaź-
nik zmian politycznych i  społecznych. Najbardziej spektakular-
nym efektem prac jej przedstawicieli były dwa ogromne słowniki 
pojęć politycznych – ukazujący się w latach 1972–1997 Geschichtli-
che Grundbegriffe14 obejmujący obszar niemieckojęzyczny (ponad 
sto dwadzieścia pojęć) oraz analogiczny słownik dla Francji zaczęty 
w roku 1985, a opracowywany do dzisiaj15. 

Historycy niemieccy, dla których historia pojęć była przede 
wszystkim narzędziem rozumienia historii społecznej, znacznie 
mniej interesowali się językiem politycznym jako pewnym zjawi-
skiem, tekst wciąż był dla nich bardziej źródłem, dającym określo-

F. van Vree, Amsterdam 1998; a  także w rozprawach: M. Richter, The History 
of Political and Social Concepts; B. Trencsényi, Conceptual History and Political 
Languages: On the Central-European Adaptation of the Contextualist-Conceptu-
alist Methodologies of Intellectual History, w: Prague Perspectives (I) The History 
of East Central Europe and Russia, eds. P. Roubal, V. Veber, Prague 2004.

13 R. Koselleck, Semantyka historyczna, wyd. H. Orłowski, tłum. W. Kunicki, 
Poznań 2001; por. też R. Reichardt, Historische Semantik zwischen lexicometrie 
und New Cultural History. Einführende Bemerkungen zur Standortbestimmung, 
w: Aufkläreung und Historische Semantik: interdisziplinäre Beiträge zur westeu-
ropäischen Kulturgeschichte, Hrsg. R. Reichardt, Berlin 1998, s. 7–44. 

14 Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache 
in Deutschland, Bde. 1–8, Hrsg. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Stuttgart 
1972–1997.

15 Handbuch politisch-socialer Grundbegriffe in Frankreich, wydawnictwo seryjne, 
ukazuje się od 1985 roku, red. m.in.: R. Reichardt, E. Schmitt, H.-J. Lüsebrink, 
wydawnictwo: Oldenburg Verlag, München.
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ną wiedzę o faktach, niż obiektem zainteresowania samym w sobie16. 
Język polityczny znalazł się natomiast w  centrum zainteresowania 
badaczy anglosaskich tworzących tzw. Szkołę Cambridge, określaną 
tak od miejsca aktywności naukowej w latach siedemdziesiątych jej 
twórców Johna G. A. Pococka i Quentina Skinnera. Choć dostrze-
gali związek między rzeczywistością społeczno-polityczną a  języ-
kiem politycznym, jednak interesowali się nim w  znacznie mniej-
szym stopniu, koncentrując się na tym, co Skinner określił jako akty 
mowy (Speech Acts)17. Można powiedzieć, że w działalności politycz-
nej zajmowały ich przede wszystkim aspekty językowe, a analiza ję-
zyka była nie środkiem, ale celem. Także oni zajmowali się anali-
zą pojęć i kryjących się za nimi idei, lecz był to dla nich tylko jeden 
z elementów składających się na język polityczny, poza tym starali 
się zanalizować i opisać swoistą retorykę, idiomy, sposoby wypowie-
dzi, wreszcie konwencje ujmowania myśli w słowa18. Doprowadzi-
ło to Pococka, a później także niektórych kontynuatorów tego nurtu 
badawczego, do prób wyodrębnienia różnych języków politycznych, 
składających się na dyskurs danej epoki. Można powiedzieć, że śle-
dzili pojawianie się i odchodzenie nie tyle wybranych pojęć, ile właś-
nie języków. Szkołę niemiecką od anglosaskiej różnił także zakres 
czasowy badań – historycy z kręgu Begriffsgeschichte interesowali 
się przede wszystkim narodzinami nowoczesnego społeczeństwa, 
a więc przełomem wieków XVIII i XIX, badacze anglosascy zajmo-
wali się natomiast epoką wczesnonowożytną i  jej wcześniejszymi 

16 Zwrócił na to uwagę N. Olsen, History in the Plural. An Introduction to the Work 
of Reinhart Koselleck, New York–Oxford 2012, s. 180.

17 Termin ten Skinner zaczerpnął z filozoficznej teorii aktów mowy Johna L. Au-
stina i Johna Searle’a, por. A. Waśkiewicz, Interpretacja intencji autorów tekstów 
według Quenitna Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność re-
publikańska, red. J. Grygieńć, Toruń 2016, s. 134, tamże szersze omówienie kon-
cepcji Skinnera. 

18 J. G. A. Pocock, Texts as Events, s. 77. Najlepszy chyba przegląd założeń szkoły 
Cambridge dał Anthony Pagden we wstępie do: The Languages of Political The-
ory in Early-Modern Europe, ed. A. Pagden, Cambridge 1987, s. 1–18.
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korzeniami, czyli wiekami XV–XVII, choć sięgali także do stulecia 
XVIII (ale nie dalej)19. 

Starano się tu pokrótce pokazać pewne założenia teoretyczne 
obu szkół, jednak nie jest to w żadnym razie gruntowne ich omó-
wienie. Zresztą zdecydowanie ciekawsze od rozważań metodolo-
gicznych, często dość niejasnych, a czasem niespójnych20, są wyni-
ki ich badań odnoszące się do konkretnych zagadnień. Znamienne, 
że najbardziej rozbudowany i najspójniejszy projekt teoretyczny za-
proponowany przez Pococka spotkał się też z  największą krytyką, 
dodajmy, często uzasadnioną. Ten krótki przegląd europejskich ba-
dań nowożytnego dyskursu, czy raczej dyskursów politycznych miał 
jedynie zasygnalizować kierunki podejmowanych poszukiwań, 
a przede wszystkim pokazać, że są to zagadnienia budzące duże za-
interesowanie wśród historyków. 

W pewnym stopniu miał także pozwolić osadzić badania w szer-
szym kontekście europejskim. Choć od razu trzeba powiedzieć, że 
nie wzorowano się tu na żadnej szkole badawczej, starając się stwo-
rzyć własny warsztat, odpowiedni do przedmiotu i  celu poszuki-
wań. Było nim zrozumienie i opis dyskursu politycznego I Rzeczy-
pospolitej przez analizę jego głównych pojęć. W przeciwieństwie do 
badaczy spod znaku Begriffsgeschichte nie szukałam pojęć przeło-
mowych, ilustrujących fundamentalne zmiany społeczne, ale tych, 
które stanowiły najważniejsze elementy opisu świata politycznego. 
Bo też moim głównym celem nie było ustalenie, które pojęcia sta-
nowią wyznaczniki zmian dokonujących się w rzeczywistości spo-
łeczno-politycznej, ale próba prześledzenia, które z nich budowały 
dyskurs I Rzeczypospolitej, w jaki sposób to czyniły i jakie idee się 

19 Obie szkoły dość długo konsekwentnie ignorowały nawzajem swoje badania, 
jednak od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku następne pokole-
nie badaczy zaczęło szukać punktów wspólnych, efektem było m.in. wydawnic-
two zbiorowe History of Concepts Comparative Perspectives, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele obu szkół (łacznie z Koselleckiem), a ostanio książka Kari 
Palonena, Politics and Conceptual Histories: Rhetorical and Temporal Perspectives, 
London 2014 – jest to zbiór artykułów tego autora, będący w tej chwili chyba 
najrzetelniejszym przedstawieniem obu metod badawczych.

20 „Koselleck was indeed theoretically-methodologically eclectic and pragmatic”, 
H. Olsen, History in the Plural, s. 193.



15WSTĘP

z  nimi wiązały. Zmiany następujące w  terminologii i  jej rozumie-
niu są ważnym elementem tej analizy, ale jako zmiany sposobu mó-
wienia i myślenia o państwie-wspólnocie, nie jako odbicie rzeczy-
wistych zmian tej wspólnoty. Nie są to badania historii społecznej, 
nie jest to jednak także analiza językoznawcza, ani nawet seman-
tyczna, choć może nieco bliżej jej do tej ostatniej. Interesowało mnie 
nie tylko znaczenie pewnych terminów z zakresu słownika politycz-
nego badanej epoki, ale też wizja świata politycznego kryjąca się za 
tymi słowami. Trzeba tu mocno podkreślić tytułowy związek „poję-
cia i idee”. Próbuję bowiem pokazać nie tylko słowo, lecz także myśl, 
która się za nim kryje. Jest to tym ważniejsze, że, acz brzmi to za-
skakująco, wciąż nie dysponujemy pełną historią myśli politycznej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów21, a więc nie mamy punktu wyj-

21 Najbardziej udaną próbą była książka Eugeniusza Jarra, Historia polskiej filozo-
fii politycznej 966–1795, Londyn 1968, niestety jej autor pisząc na emigracji, nie 
miał dostępu do najnowszych opracowań, a także do części źródeł, mimo tego 
jest to, szczególnie w odniesieniu do wieku XVI i XVII, interesująca propozy-
cja analizy dzieł reprezentatywnych dla tych epok, szczególnie cenne wydaje 
się omówienie aspektów prawniczych owych dzieł; niestety wydana niedawno 
książka Włodzimierza Bernackiego, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Kraków 
2011, jest pozycją wyjątkowo nieudaną, niewnoszącą nic nowego do naszej wie-
dzy na ten temat, a obciążoną wieloma błędami. Także w odniesieniu do kon-
kretnych epok większość obszerniejszych prac powstała dawno lub bardzo daw-
no temu: S. Tarnowski, Pisarze polityczni XVI wieku: studia do historyi literatury 
polskiej, Kraków 1886 (wyd. 2: Kraków 2000); H. Olszewski, Doktryny ustrojo-
we czasów saskich 1697–1740, Warszawa 1961; W. Czapliński, Główne nurty myśli 
politycznej w Polsce w latach 1587–1655, w: idem, O Polsce siedemnastowiecznej. 
Problemy i sprawy, Warszawa 1966; W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni 
XVIII w. (do Sejmu Czteroletniego), Warszawa 1966 (pośmiertne wydanie książ-
ki napisanej przed rokiem 1952). Książka Tadeusza Wyrwy, La pensée politique 
polonaise à l’époque de l’humanisme et de la renaissance, Paris 1978, dzieło nie-
wątpliwie ważne, jest jednak raczej syntezą politycznych dziejów Polski w epoce 
renesansu, z obszernymi odniesieniami do myśli politycznej najbaradziej zna-
nych autorów, niż historią myśli politycznej sensu stricto. Z prac nowszych am-
bicje bardziej syntetyczne ma jedynie monografia Doroty Pietrzyk-Reeves (Ład 
rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a  klasyczna tradycja repu-
blikańska, Kraków 2012); krótszych okresów dotyczą m.in.: świetne opracowa-
nie Zbigniewa Ogonowskiego (Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i  tra-
dycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992); monografia Rafała Niedzieli 
(Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta 
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ścia, jakim dysponowali badacze anglosascy, niemieccy czy francu-
scy. Jednak w  przeciwieństwie do historyków skoncentrowanych 
właśnie na myśli politycznej, przedmiotem mojej analizy są nie tylko 
idee polityczne, ale także słowa, którymi je opisywano. Warto przy 
tym pamiętać, że jedno słowo może służyć do opisu bardzo różnych 
idei – czego dobitnym przykładem jest termin „wolność”, z drugiej 
zaś strony, na określenie jednej idei potrzeba czasem wielu opisu-
jących ją słów22. Nie staram się zatem wyabstrahować pojęć w sta-
nie czystym, ale pokazuję je w szerszym kontekście i we wzajemnych 
związkach23. Jest rzeczą banalną stwierdzenie, że znaczenie pewnych 
słów zależy od tego, kto i kiedy mówi – rzeczpospolita Bodina nie 
jest rzecząpospolitą Orzechowskiego (i Cycerona, dodajmy), obywa-
tel Hobbesa nie jest obywatelem współczesnych mu przeciwników 
Karola I, a naród Rousseau nie jest narodem Wielhorskiego. Nie na-
leży jednak zapominać, że na rozumienie pojęć, a i na stosunek do 
nich wpływa także (choć subtelniej) kontekst, w  którym się poja-

II Mocnego (1733–1736), Kraków 2005, choć bardziej dotyczy zgodnie z tytułem 
nie myśli politycznej, ale konkretnych pism i ich roli propagandowej), zawie-
rająca cenne ustalenia bibliograficzne; rozprawa Moniki Wyszomirskiej (Mię-
dzy obroną wolności a  naprawą państwa. Rzeczpospolita jako przedmiot pole-
mik politycznych w dobie panowania Augusta III (1734–1763), Warszawa 2010), 
z tym że przedmiotem zainteresowania autorki była raczej kultura polityczna 
niż tradycyjnie rozumiana myśl polityczna; wreszcie najnowsza książka Rafała 
Lisa, W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycz-
nej Sejmu Czteroletniego, Kraków 2015; na temat myśli politycznej tego okresu 
por. także ważne ustalenia Richarda Butterwicka (Polska rewolucja a Kościół ka-
tolicki 1788–1792, szczególnie rozdziały 8, 14, 21, 27), Z. Zielińskiej („O sukcesyi 
tronu w Polszcze” 1787–1790, Warszawa 1991), A. Grześkowiak-Krwawicz (O for-
mę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warsza-
wa 2000).

22 O tym, że na ogół wokół jakiejś idei tworzy się właściwy dla niej słownik, por. 
Q. Skinner, Language and Political Change, w: Political Innovation and Concep-
tual Change, eds. T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Cambridge 1989, s. 8.

23 O ile Koselleck raczej starał się właśnie koncentrować na pojedynczych poję- 
ciach, to już kontynuujący jego badania Reichardt jako jedno z założeń w Hand-
buch politisch-socialer Grundbegriffe in Frankreich przyjął, że „the concepts 
don’t exist in a disparate way, but in networks of meanings, in »magnetic fields« 
of overlapping semantic circles, and they change their meaning due exactly to 
this interaction”, por. B. Trencsényi, Conceptual History, s. 149.
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wiają w danej wypowiedzi. Gwoli przykładu: inaczej patrzy się na 
wolność zestawioną z despotyzmem, inaczej gdy jako jej przeciwień-
stwo przedstawimy anarchię. Badacze anglosascy kładący nacisk na 
różnorodność języków politycznych zwracają uwagę, że pozornie 
to samo pojęcie może mieć odmienne znaczenie, gdy wbudować je 
w różne narracje, np. prawo – co innego oznaczało ich zdaniem w ję-
zyku określanym przez nich jako iurisprudence language, a co inne-
go w  narracji republikańskiej24. Wreszcie właśnie szerszy kontekst 
pozwala pokazać, jak poszczególne pojęcia budują określoną wizję 
polityczną, ale też ich miejsce i  rolę w tej wizji. Stąd, choć hasłem 
wywoławczym poszczególnych rozdziałów są słowa niejako dla nich 
wiodące, to zdecydowano się analizować je w pewnej siatce pojęć – 
tak np. w  rozdziałach poświęconych Rzeczypospolitej oraz cnocie 
znalazły się terminy „obywatel” i  idea obywatelskości, z kolei „do-
bro publiczne”, pojęcie-idea bardzo ważne w dyskursie politycznym 
i w szlacheckim systemie wartości, jest analizowane w rozdziale po-
święconym ojczyźnie i miłości do niej, „anarchia” staje się zaś przed-
miotem opisu oczywiście w tekście o wolności. 

Konieczne jest tu jeszcze jedno wyjaśnienie – zarówno w  ty-
tule, jak i  w  tym wstępie pojawia się wielokrotnie sformułowanie 
„dyskurs polityczny”. Pojęcie dyskursu, także dyskursu politycznego 
stało się ostatnio bardzo modne w naukach społecznych i humani-
stycznych, bywa używane nader często w różnym kontekście, czasem 
bywa nadużywane, co siłą rzeczy budzi wobec niego zrozumiałą nie-
ufność. Jednak decydując się na umieszczenie go w tytule tej książki, 
nie kierowałam się modą, ale przekonaniem, że właśnie ono najle-
piej określa obszar badawczy, którym chcę się zająć. Lepiej niż trady-
cyjnie rozumiana historia myśli politycznej bądź historia idei choćby 
dlatego, że przedmiotem analizy będą nie tylko idee polityczne czy 
wizja państwa, ale także słowa, jakimi je opisywano, nie tylko rozu-
mienie funkcjonujących wówczas pojęć, ale także ich wykorzystanie 
jako elementu walki politycznej czy środka perswazji w aktualnych 

24 J. G. A. Pocock, The Concept of a Langue and the “métier d’historien”: Some Con-
siderations on Practice, w: The Languages of Political Theory in Early-modern 
Europe, s. 34, inna sprawa, jak dalece twierdzenie to oddaje rzeczywisty stan 
rzeczy.
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sporach. Nie są to też badania kultury politycznej, choć niewątpli-
wie język polityczny na tę kulturę się składa, a co więcej – pozwa-
la o niej sporo powiedzieć. Moim podstawowym celem była próba 
zrozumienia i opisu dyskursu politycznego I Rzeczypospolitej, ro-
zumianego dość szeroko, jako sposób lub sposoby wypowiadania się 
publicznie na tematy dotyczące spraw wspólnoty politycznej25, zaś 
głównym przedmiotem analizy były jego kluczowe pojęcia i kryją-
ce się za nimi idee.

Elementem porządkującym układ pracy jest najczęściej kon-
kretne pojęcie, choć bywa i tak, że, jak w przypadku cnoty czy rzą-
du mieszanego, jest to nie tyle konkretne słowo, co pewna idea, wo-
kół której powstał związany z nią słownik polityczny. Punkt wyjścia 
stanowi próba zrozumienia, co takie pojęcie lub pojęcia oznaczały 
dla używających je uczestników debaty politycznej, jak tłumaczyły 
i opisywały świat, a także jak pozwalały formułować ideały i postula-
ty polityczne. Czy ich znaczenie ulegało zmianom w czasie, w jakim 
stopniu i pod jakim wpływem. Starano się też prześledzić, jak dane 
pojęcie, a szerzej, związana z nim koncepcja polityczna, wpisuje się 
w system wartości politycznych, ale też jak na niego wpływa. Wybór 
takiego, a  nie innego rozumienia takich terminów, jak: „wolność”, 
„rzeczpospolita”, „obywatel” ma wszak ogromny wpływ zarówno na 
wizję świata, jak i na ocenę konkretnych rozwiązań, a także zacho-
wań. Ten aspekt badań ma niewątpliwie dużo wspólnego z warsz-
tatem historyka idei. Jednak więcej uwagi zwrócono tutaj na słow-
nik polityczny powstały wokół danej idei i na wpływ wyboru takich, 
a nie innych słów na określenie pewnych koncepcji, na ich rozumie-

25 Nowożytny dyskurs polityczny bywa przez badaczy definiowany różnie, przy 
użyciu dość skomplikowanej terminologii: „a sequence of speech acts perfor- 
mer by agents within a context furnished ultimately by social practises and his-
torical situations, but also – and also in some ways more immediately – by the 
political languages by means of which the acts are to be performed”, J. G. A. Po-
cock, Political Thought and History, s. 67; „Political discourse is, or at any rate 
purports to be a bridging language, a supra-discourse spanning and connect-
ing the several sub-languages, it is the language that we supposedly share in our 
common capacity as citizens…”, T. Ball, Conceptual History and the History of 
Political Thought, w: History of Concepts Comparative Perspectives, s. 79. Z pełną 
premedytacją posługuję się znacznie prostszą definicją.
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nie, opis, wreszcie ocenę. Następnym ważnym zagadnieniem, któ-
remu poświęcono tutaj wiele uwagi, jest funkcja analizowanych 
pojęć – można by ją po trosze nazwać retoryczną – choć byłoby to za-
wężenie roli, jaką pełniły: argumentu w sporach politycznych, środ-
ka perswazji, czasem narzędzia walki, a czasem manipulacji słowami 
i emocjami26. Można powiedzieć, że przedmiotem moich badań jest 
nie tylko znaczenie pojęć, ale także historia ich użycia, nie tylko py-
tanie, co używający ich ludzie przez nie rozumieli, ale także co chcieli 
przez ich użycie osiągnąć. W  tym wypadku niewątpliwie bardziej 
„po drodze” jest mi z badaczami angielskimi, dla których są to ważne 
kwestie27, ale wspólna wędrówka kończy się na rozstaju oznaczonym 
tabliczką „języki polityczne”28. Choć koncepcja jest interesująca, jed-
nak rozróżnienia proponowane w literaturze anglosaskiej wydają mi 
się zbyt arbitralne, a założenie istnienia wyraźnie różniących się „ję-
zyków” – dość niebezpieczne metodologicznie, jak każde przyjęte 
z góry założenie. Zważywszy, że książka ta ma charakter syntetyczny, 
a prócz tego jest rekonesansem na słabo jeszcze poznanym polu ba-
dawczym, starano się mimo świadomości grożących uproszczeń ra-
czej szukać cech wspólnych, charakterystycznych dla dyskursu poli-
tycznego w danym okresie. 

*

Prowadzi to do kwestii podstawowej, czym było zjawisko określone 
dość ogólnie jako dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów i  na jakiej podstawie je badać. Efektem nieustającej debaty 
politycznej toczącej się w państwie polsko-litewskim jest ogromna 

26 „Political concepts are weapons of war, tools of persuasion and legitimation, 
badges of identity and solidarity”, T. Ball, Conceptual History, s. 82.

27 M. Richter, The History of Political and Social Concepts, s. 133.
28 Koncepcję tę najwyraziściej zarysował Pocock, por. m.in. J. G. A. Pocock, Politi-

cal Thought and History, s. 75–77 (definicja języka politycznego) i passim; idem, 
The Concept of a Langue, s. 20–32; ibidem wstęp pióra Anthony’ego Pagdena,  
s. 2–15, cały tom zbiorowy jest oparty na koncepcji języków politycznych; por. 
też M. van Gelderen, History of Concepts Comparative Perspectives, szczególnie 
Epilogue, s. 227–237.
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spuścizna źródłowa, obejmująca wypowiedzi różniące się tematyką, 
poziomem i formą zewnętrzną. Od mów sejmowych, sejmikowych, 
trybunalskich (zapisanych ku własnej chwale i pamięci potomnych, 
a czasem rozpowszechnianych w celach wyraźnie propagandowych)29, 
po drukowane traktaty teoretyczne, od obszernych rozważań o pań-
stwie po aktualne, niejako interwencyjne świstki ulotne, od prozy po 
poezję polityczną. Dwa wieki istnienia Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów zostawiły nam już nie setki, ale tysiące tekstów politycznych. 
Badacz, szczególnie jeśli chce uzyskać obraz bardziej syntetyczny, 
musi wśród nich dokonać pewnego wyboru. Jako główną podstawę 
źródłową do analizy szlacheckiego dyskursu politycznego i funkcjo-
nujących w nim pojęć zdecydowano się wykorzystać tutaj szeroko 
rozumianą literaturę polityczną, od traktatów o szerszej lub węższej 
podstawie teoretycznej, po niewielkie, aktualne pisemka, sięgając za-
równo do tekstów z epoki, jak i do wydawnictw źródłowych30. Jest to 
baza źródłowa bardzo bogata, a zarazem stosunkowo jednorodna, co 
istotne, na jej podstawie możemy poznać i konkretne wykorzystanie 
różnych pojęć w dyskusjach czy sporach, i ich bardziej rozbudowa-
ne wyjaśnienia, a nawet pewne koncepcje teoretyczne. To ostatnie 
wydaje się bardzo ważne, analiza rozważań bardziej lub mniej teore-
tycznych pozwala bowiem nakreślić swego rodzaju nieprzekraczal-
ne ramy pojęciowe, w których mogli funkcjonować uczestnicy dys-

29 Por. U. Augustyniak, Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, War-
szawa 1981, s. 99.

30 Szczególnie cenną pomocą są tu edycje zbiorowe pism politycznych opraco-
wane przez Jana Czubka, Stefanię Ochmann-Staniszewską (Pisma polityczne 
z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906; Pisma politycz-
ne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, t. 1–3, wyd. J. Czubek, Kraków 
1916–1918; Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–
–1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały, wyd. S. Ochmann-Sta-
niszewska, t. 1: 1648–1660, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, t. 2: 1661–1664, 
Warszawa 1990, t. 3: 1665–1668, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991); oraz, choć 
w mniejszym stopniu, zważywszy na dość wąski profil tematyczny, fundamen-
talna edycja Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 1–5, wyd. J. Michal-
ski, E. Rostworowski, J. Woliński, Wrocław 1955–1964, t. 6, wyd. A. Eisenbach,  
J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński, Wrocław 1969; a także: Państwo świec-
kie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach 
Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów, wyd. U. Augustyniak, Warszawa 2013.
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kusji politycznych, a  także – obserwować sygnały zmian, które na 
ogół dokonywały się najpierw w rozważaniach o szerszej podbudo-
wie teoretycznej. Z kolei teksty aktualne, by tak rzec, publicystyczne, 
pokazują, jak te pojęcia wykorzystywano w toku konkretnych spo-
rów i walk politycznych. Od razu trzeba powiedzieć, że moim zało-
żeniem badawczym jest, wbrew niektórym autorom31, przekonanie, 
że zarówno teoretycy, jak i uczestnicy życia politycznego choć róż-
nili się horyzontami intelektualnymi, mieli inne cele, a  często od-
mienną, przynajmniej po części, wizję państwa, jednak operowali 
tym samym językiem politycznym, tym samym zasobem podob-
nie rozumianych pojęć i  systemem wartości politycznych. Zresztą 
w przypadku ówczesnych rozważań o państwie granica między roz-
prawami teoretycznymi a  aktualną publicystyką jest bardzo płyn-
na. Sytuacja polityczna w  Rzeczypospolitej sprawiała, że niewie-
le powstało w niej traktatów czysto teoretycznych, oderwanych od 
otaczającej autorów rzeczywistości. Swoboda wypowiedzi połączo-
na z przekonaniem o możliwości kształtowania konkretnego tu i te-
raz spowodowała, że nawet zastanawiając się nad pewnymi ogólny-
mi regułami rządzącymi społecznością ludzką, od razu próbowano 
zastosować je do własnego państwa i jego udoskonalenia. Wcale nie-
rzadko zachodziła zresztą sytuacja odwrotna – autor pisma ewident-
nie publicystycznego, bardzo mocno osadzonego w rzeczywistości, 
zgoła interwencyjnego, przechodził do rozważań ogólnych dotyczą-
cych ustroju Rzeczypospolitej i  podstawowych wartości politycz-
nych32. Dotyczy to szczególnie wypowiedzi z przełomu XVI i XVII 
wieku, kiedy spierano się o kształt tworzącej się szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej, i końca wieku XVIII, kiedy po okresie stagnacji rozgorza-
ła dyskusja o tym, jak ją ratować.

Jako uzupełnienie, ale tylko w bardzo nielicznych wypadkach, 
potraktowano mowy sejmowe, kazania, poezję polityczną. Takie 

31 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 203.
32 O płynności granic różnych form wypowiedzi na tematy polityczne por. E. Ko-

tarski, Staropolska publicystyka polityczna. Rekonesans, w: idem, Dziedzictwo 
i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990, s. 119–125.
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ograniczenie podstawy źródłowej było przemyślaną decyzją33. Do-
świadczenia szkoły niemieckiej wydają się pokazywać, że zbyt szero-
kie, a co za tym idzie, wyrywkowe traktowanie podstawy źródłowej 
może prowadzić do swego rodzaju „rozmycia” obrazu, a  zarazem 
tworzenia konstrukcji oderwanej od rzeczywistego dyskursu34. 
Szczególnej ostrożności, by nie wpaść w  pułapkę „wszystkoizmu”, 
wymaga próba skreślenia pewnej wizji syntetycznej. Starając się po-
kazać funkcjonowanie i ewolucję pojęć politycznych w ciągu ponad 
dwustu lat istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, badacz ma 
dojmujące poczucie, że nie jest w stanie ogarnąć wszystkich źródeł. 
Nawet dość rygorystycznie ograniczając się do literatury politycz-
nej, jest w pełni świadom, że wykorzystał tylko pewien wybór teks-
tów, zaledwie niewielki fragment ogromnego materiału źródłowego 
składającego się na dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Stąd dążenie, by był to wybór właściwy i spójny. 

Trzeba tu zrobić jedno w gruncie rzeczy podstawowe zastrzeże-
nie – przedmiotem analizy jest tutaj dyskurs szlachecki, tworzony 
przez szlachtę dla szlachty. Nie znaczy to, że przez ponad dwieście lat, 
od unii lubelskiej do III rozbioru, w dyskusji o państwie nie pojawi-
ły się głosy mieszczan (bo o chłopach trudno jako żywo mówić). Byli 
mieszczanami lub mieli korzenie mieszczańskie niektórzy (nielicz-

33 Największe wątpliwości budziła kwestia mów sejmowych i  sejmikowych. Jak 
pokazuje dokonany przed laty wstępny rekonesans Andrzeja Rosnera, a ostat-
nio także badania Richarda Butterwicka oraz Małgorzaty Dawidziak-Kładocz-
nej, analiza ich języka politycznego może przynieść interesujące i ważne wnio-
ski, szczególnie cenne w  kontekście badania szlacheckiej kultury politycznej, 
która, podkreślmy to raz jeszcze, nie jest przedmiotem moich dociekań. Tutaj 
siłą rzeczy zasób ten mógłby być jednak wykorzystany tylko bardzo wyrywko-
wo, a zatem w sposób nieunikniony dość przypadkowo, nie tyle wzbogacając, 
co rozmywając obraz. Mowy stanowią jednorodny, a zarazem ogromny mate-
riał źródłowy, godny osobnych badań, uwzględniających także kontekst reto-
ryczny, wynikający z tego, że, choć często funkcjonowały także jako pisma poli-
tyczne, były to jednak pierwotnie wypowiedzi oratorskie.

34 W badaniach polskich przykładem chaosu interpretacyjnego wynikłego m.in. 
z wykorzystania zbyt wielu rodzajów źródeł (choć także z innych przyczyn) są 
rozprawy Arkadiusza Stasiaka, Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Lu-
blin 2005; idem, Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium 
idei, Lublin 2012.
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ni) autorzy rozpraw teoretycznych, w wieku XVI i XVII (Sebastian 
Petrycy, Łukasz Górnicki, Jan Januszowski, Szymon Starowolski), 
w wieku XVII i XVIII powstała spora literatura polityczna, w tym 
kilka ciekawych traktatów w miastach Prus Królewskich (Bartłomiej 
Keckermann, Krzysztof Hartknoch, Gotfryd Lengnich), wreszcie 
pod koniec wieku XVIII, w czasie Sejmu Czteroletniego mieszczanie 
nie tylko zaczęli walczyć o swoje prawa, ale niektórzy z nich włączyli 
się w ogólnonarodową dyskusję na temat reformy Rzeczypospolitej 
(Józef Pawlikowski, Stanisław Staszic). Jednak ich prace, nawet jeśli 
miały wpływ na opinie polityczne (Staszic), nie wpłynęły raczej na 
kształt dyskursu. Spora ich część (szczególnie te powstałe w Prusach, 
ale także np. uczone rozważania Petrycego) pozostawała niejako na 
obrzeżach dyskusji, nie wpływając na jej kształt, zaś te, które włącza-
ły się w jej główny nurt i które będą tu analizowane, odwoływały się 
do wspólnego języka politycznego, bądź posługując się nim dla wy-
rażenia swoich poglądów, bądź, rzadziej, podejmując z nim polemi-
kę (Staszic). Nie ma w tym nic dziwnego, na tematy polityczne za-
bierali głos (i zabierają do dzisiaj) przede wszystkim ludzie, którzy 
mają, sądzą, że mają, lub chcą mieć wpływ na decyzje polityczne35. 
W przypadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów byli to szlacheccy 
obywatele i to właśnie oni kształtowali przez ponad dwieście lat jej 
dyskurs polityczny.

Używam tu wciąż liczby pojedynczej, nasuwa się jednak pyta-
nie, czy można mówić o jednym dyskursie, czy należałoby wyłonić 
z niego osobne języki polityczne, nie w takim jednak sensie, jak su-
gerują to badacze anglosascy. Pytaniem, które staje przed badaczem 
dyskursu szlacheckiej Rzeczypospolitej, jest kwestia różnic w  języ-
ku szlachty koronnej i  litewskiej. Niestety, ta książka nie da na nie 
odpowiedzi. Jak już powiedziano, przynosi ona zaledwie rekone-
sans, wstępne rozpoznanie zagadnienia, jej głównym celem badaw-
czym jest raczej próba uchwycenia tego, co w szlacheckim dyskur-
sie wspólne, wynikłe z przynależności do wspólnoty szlacheckiej, ale 

35 „The study of political language takes its departure from the languages of rul-
ing groups, which articulate their concerns”, J. G. A. Pocock, The Concept of 
a Langue, 1987, s. 24. 
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też ze współtworzenia Rzeczypospolitej36. Wydaje się zresztą, że na 
poziomie tutaj analizowanym, a więc najważniejszych pojęć, można 
dostrzec więcej podobieństw niż różnic. Pozostaje mieć nadzieję, że 
moje ustalenia staną się punktem wyjścia do pogłębionych badań, 
skoncentrowanych już nie na podobieństwach, ale właśnie na róż-
nicach w dyskursie nie tylko Obojga Narodów, ale także mniejszych 
grup i środowisk w obrębie szlacheckiego społeczeństwa i poza nim. 
Tutaj szukano przede wszystkim zmian, jakie dokonały się wraz 
z upływem czasu, a więc próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy 
i jakim zmianom szlachecki dyskurs polityczny uległ w ciągu ponad 
dwustu lat istnienia Rzeczypospolitej.

Pozostaje jeszcze kwestia różnorodności języków w sensie ściśle 
filologicznym. Otóż w  Rzeczypospolitej Obojga Narodów były co 
najmniej dwa języki debaty politycznej, jeśli pominąć tak ważny 
na Litwie i  wschodzie Rzeczypospolitej język ruski, czy niemiecki 
w  Prusach Królewskich. Bardzo długo łacina obok polskiego była 
równoprawnym językiem dyskursu politycznego. Aż do połowy 
XVIII wieku pisywano w niej poważne rozprawy (Andrzeja Wola-
na, Wawrzyńca Goślickiego, Krzysztofa Warszewickiego, Andrzeja 
Maksymiliana Fredry, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Sta-
nisława Karwickiego, by wymienić tylko najsłynniejszych), aktual-
ne pisma polityczne (choć tych było proporcjonalnie mniej), a także 
wygłaszano kunsztowne mowy. Bywały okresy, szczególnie w XVII 
i na początku XVIII wieku, kiedy włączono ją na prawach własnego 
języka w teksty polskie, a ściślej polsko-łacińskie37. Jednak bez więk-

36 O  owej wspólnocie istniejącej niejako obok poczucia odrębności państwo-
wej Litwy i Korony por. H. Wisner, Wielkie Księstwo Litewskie – Korona Pol-
ska – Rzeczpospolita, „Przegląd Historyczny” 1976, t. 47, nr 4, s. 576 i nn.; idem, 
Rzeczypospolite szlachty litewskiej (schyłek wieku XVI–pierwsza połowa XVII 
wieku), „Barok” 2006, t. 13, nr 1, s. 22; U. Padalinski, Stanowisko szlachty Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego wobec instytucji sejmu walnego w końcu XVI wieku,  
w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013,  
s. 143–156; M. T. Lizisowa, Modelowanie treści pojęć prawo – własność – władza 
w języku prawnym Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: Litwa w epoce 
Wazów, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba, Warszawa 2006, s. 97. 

37 A. Axerowa, Próba klasyfikacji wtrętów łacińskojęzycznych w staropolskich teks- 
tach dwujęzycznych, w: Łacina jako język elit, s. 157–160; J. Axer, Łacina jako 
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szej obawy pomyłki można zaryzykować twierdzenie, że w obu tych 
językach tworzono jeden dyskurs polityczny, kształtujący się pod 
ogromnym wpływem wzorów klasycznych38. 

Zwracano już uwagę na swoistą latinitas szlachty polskiej, jako 
jeden z aspektów swego rodzaju uwewnętrznienia tradycji antycz-
nej39, dotyczy to także języka politycznego. Szczególnie znaczący 
wpływ starożytnych można odnotować w wieku XVI, kiedy ten ję-
zyk się kształtował. Uczestnicy toczonej wówczas dyskusji o  pań-
stwie mieli świadomość zmian, jakie dokonywały się w jej ustroju, 
zarazem dążąca do rozszerzenia swoich wpływów szlachta szukała 
narzędzi, którymi mogłaby opisać zarówno otaczającą ją rzeczywi-
stość, jak i swoje ideały polityczne. Widać to doskonale w traktatach 
politycznych z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI wieku – 
ich autorzy starają się nakreślić możliwie pełny obraz państwa ideal-
nego, które w ich odczuciu realizowało się, lub mogło bądź powin-
no się zrealizować w ich własnej Rzeczypospolitej. Jeszcze ciekawsza 
jest analiza tekstów powstałych w toku aktualnych batalii od pierw-
szej wolnej elekcji do rokoszu Zebrzydowskiego. To właśnie ich au-
torzy, czasem na marginesie bardzo konkretnych spraw, starali się 
zdefiniować podstawowe pojęcia dyskursu, odnoszące się do pań-
stwa, władzy, wolności czy prawa. Szukali nowych słów dla opisu 
zmieniającej się rzeczywistości, modyfikowali znaczenie pojęć po-
zornie znanych od dawna lub wpisywali je w zmienione konteksty. 
Pomocą i podstawowym narzędziem była dla nich tradycja klasycz-
na. Z  tekstów antycznych, przede wszystkim rzymskich, choć tak-
że dziedzictwo greckie, zwłaszcza Arystotelesa, było znane i akcep-

drugi język narodu szlacheckiego Rzeczpospolitej, ibidem, s. 151–156; „Stała obec-
ność języka łacińskiego w życiu publicznym sprzyjała przenoszeniu pojęć i war-
tości ze świata starożytnego w rzeczywistość staropolską”, B. Milewska-Wiaź-
binska, „Vera nobilitas”. Etos szlachecki na podstawie herbarzy staropolskich,  
w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010, s. 178, 180.

38 Por. U. Augustyniak, Polska i łacińska terminologia ustrojowa.
39 J. Axer, „Latinitas” jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje an-

tyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska, red. J. Axer, Warszawa 1995, 
s. 74 i passim; idem, Kultura polska z punktu widzenia mechanizmów recepcji tra-
dycji antycznej. Prolegomena do syntezy, w: Humanistyczne modele kultury nowo-
żytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010, s. 15–81.
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towane, zaczerpnięto nie tylko terminologię polityczną, ale także 
koncepcję państwa i miejsca w nim jednostki, wreszcie sposób mó-
wienia o polityce40. Był to dla kształtowania dyskursu politycznego 
okres tak ważny, że można by zastosować do niego niemieckie okreś-
lenie czasu przełomu – Sattelzeit, lecz z zastrzeżeniem, że mówimy 
tu o zmianach nie aż tak fundamentalnych jak przełom nowożytno-
ści i nowoczesności, o jakim pisze szkoła Begriffsgeschichte, i o krót-
szym okresie41. Na następną tak wyraźną zmianę trzeba było czekać 
ponad półtora wieku. Stworzony wówczas język polityczny oka-
zał się wyjątkowo trwały. Można powiedzieć, że zabierającym głos 
w dyskusjach politycznych końca wieku XVI i początku XVII udało 
się stworzyć język idealnie dostosowany do potrzeb uczestników ży-
cia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tak dalece, że 
długi czas nie odczuli oni potrzeby jego zmiany. 

Z czasem język polityczny skostniał, nie włączano do niego no-
wych pojęć, a dawne pojęcia traktowano coraz bardziej jak automa-
tycznie powtarzane klisze42. Można powiedzieć, że w jakimś sensie 
w pierwszej połowie wieku XVIII język polityczny nie pozwalał opi-
sać, a zatem dostrzec, zagrożeń, jakie wisiały nad Rzecząpospolitą, 
nie był też przygotowany na opisanie i zaproponowanie zmian, które 

40 T. Sinko, Erudycja klasyczna Stanisława Orzechowskiego, „Rozprawy PAU. Wy-
dział Filologiczny” 1939, t. 65, z. 7; S. Kot, Wpływ starożytności antycznej na 
teorie polityczne Andrzeja Frycza z Modrzewa, „Rozprawy AU. Wydział Histo-
ryczno-Filozoficzny” 1911, S. 2, t. 29; C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, 
oprac. A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, Warszawa 1975, s. 467–511, 515 i pas-
sim; E. Opaliński, Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Re-
naissance, w: A Shareed European Heritage, Vol. 1, eds. M. van Gelderen, Q. Skinner, 
Cambridge 2002, s. 160–166 i passim; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, 
passim.

41 Twórcy Begriffsgeschichte uznali za taki przełom w krajach języka niemieckie-
go lata 1750–1850, a we Francji 1680–1820. Na te właśnie lata przypadała ich zda-
niem granica między epoką nowożytną a nowoczesnością, nie interesowali się 
okresami wcześniejszymi.

42 O skostnieniu języka i  ideologii por. R. Frost, “Liberty without Licence?”. The 
Failure of Polish Democratic Thought in the Seventeenth Century, w: Polish Demo- 
cratic Thought from the Renaissance to the Great Emigration: Essays and Docu-
ments, eds. M. B. Biskupski, J. S. Paula, New York 1990, s. 54; U. Augustyniak, 
Wazowie i „królowie rodacy”, Warszawa 1999, s. 36.
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już się dokonywały lub których trzeba było dokonać w jej strukturze 
społecznej i w konstrukcji ustrojowej. Próbujący go zmienić uczest-
nicy dyskusji politycznej czasów stanisławowskich, w  przeciwień-
stwie do swoich renesansowych przodków, nie szukali słów na opi-
sanie nowych struktur ustrojowo-prawnych, ale próbowali znaleźć 
język, który pozwoli im zmierzyć się z kryzysem państwa. Zaczęli 
go wzbogacać w pojęcia zaczerpnięte od oświeceniowych filozofów, 
najpierw dość automatycznie kopiując ich propozycje, z czasem two-
rząc na ich podstawie własny dyskurs. Pozwoliło im to nazwać zjawi-
ska i problemy wcześniej niedostrzegane, precyzyjniej formułować 
koncepcje, a zarazem wyjaśniać nieporozumienia wynikłe z łączenia 
czy mylenia pewnych pojęć. Zwłaszcza w okresie Sejmu Czterolet-
niego, nieco podobnie jak w początkach szlacheckiej Rzeczypospo-
litej w toczącej się nie tylko w sejmie, ale w całym kraju ogromnej 
dyskusji politycznej, w której wzięły udział setki uczestników, pró-
bowano, niekoniecznie świadomie, stworzyć nowy język, jakim 
można by opisać zmienioną sytuację w Polsce i w Europie.

Ta bardzo krótka i  ogólna charakterystyka skomplikowanego 
zjawiska, jakim był dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, wydawała się tu konieczna, jako swego rodzaju tło dla wła-
ściwego przedmiotu badań, a więc najważniejszych pojęć tego właś-
nie dyskursu, ich rozumienia, funkcjonowania i  dokonujących się 
w ich użyciu i pojmowaniu zmian, które starano się prześledzić w tej 
książce. Wybrano i poddano analizie pojęcia i idee, które wydają się 
najważniejsze, zgoła fundamentalne dla szlacheckiego dyskursu po-
litycznego – kolejne rozdziały opatrzono nieco hasłowo tytułami: 
Rzeczpospolita, Prawo, Wolność, Forma mixta, Zgoda, Cnota, Amor 
patriae, wreszcie Dawność. Jak już powiedziano, są to raczej hasła 
wywoławcze, ponieważ obok większości terminów wymienionych 
w tytułach – istniała cała siatka pojęć z nimi związanych, tworzących 
pełny obraz świata politycznego. Stąd choć nie mają osobnych roz-
działów, obiektem analizy stały się też takie terminy (i kryjące się za 
nimi idee), jak: „obywatel”, „dobro publiczne”, „anarchia”, „zepsucie”, 
„równość”. Można by zadać pytanie, dlaczego tak ważnej w  ideo- 
logii szlacheckiej równości nie poświęcono osobnego rozdziału. 
Równość, mimo że nie była dla dyskursu pojęciem tak fundamental-
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nym jak np. Rzeczpospolita, pozostawała bez wątpienia niesłychanie 
cenioną wartością, ważnym argumentem w  sporach politycznych. 
Jednak trudno analizować ją jako ideę samoistną, w oderwaniu od 
innych. Badacze już od jakiegoś czasu zwracają uwagę na jej po-
wiązanie z  wolnością i  prawem43. Stąd zdecydowano się omawiać 
ją w kontekście innych pojęć, uznając, że poświęcenie jej osobnego 
rozdziału prowadziłoby do nieuniknionych powtórzeń lub spłycało 
jej interpretację. 

Autorce cały czas towarzyszyła świadomość, że jest to tylko re-
konesans, próba wstępnego zarysowania ważnej problematyki ba-
dawczej, a także, że każde z przedstawianych pojęć godne jest osob-
nej monografii, a zatem w  jego analizie nieuniknione będą pewne 
uproszczenia wynikające z syntetycznego charakteru ich opisu. Za-
razem jednak wydaje się, że właśnie próba całościowego pokazania 
dyskursu szlacheckiej Rzeczypospolitej obejmująca ponad dwieście 
lat jej istnienia pozwoli pokazać, z jak interesującym i bogatym fe-
nomenem mamy do czynienia, a  także prześledzić, co okazało się 
w nim trwałe, a  jakie elementy uległy ewolucji. Zjawisko to stara-
no się zaprezentować w miarę możności w szerszym kontekście eu-
ropejskim. Bo też szlachecki dyskurs w  ten kontekst wpisywał się 
bardzo mocno, czerpiąc z tej samej co cała Europa tradycji antycz-
nej, przefiltrowanej najpierw przez myśl chrześcijańską, a  później 
przez interpretacje humanistów włoskich. Nawet w okresie skostnie-
nia i oderwania od najnowszych prądów europejskich na przełomie 
wieku XVII i XVIII pozostał wierny pewnym koncepcjom i pewne-
mu językowi politycznemu funkcjonującym także w innych krajach, 
przede wszystkim w  tzw. państwach wolnych. Co ciekawe, w dru-
giej połowie wieku XVIII wraz z  wielkim europejskim powrotem 
do antyku, a po części także do ideałów republikańskich język ten 

43 E. Opaliński, Kultura, s. 89; W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej, s. 79;  
J. Urwanowicz, Ideologia a działalność polityczna szlachty w czasach Zygmun-
ta III. Wokół wartości ustrojowych, w: Między monarchą a demokracją. Studia 
z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, War-
szawa 1994, s. 177; M. A. Janicki, Wolność i równość, s. 73, 92; A. Grześkowiak-
-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w  polskiej myśli politycznej XVIII wieku, 
Gdańsk 2006, rozdział Wolność i równość.
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niejako spotkał się z  językiem niektórych przynajmniej filozofów 
oświecenia, sam ulegając w tym czasie poważnym zmianom. Każda 
próba analizy pojęć dyskursu politycznego Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów w oderwaniu od tradycji europejskiej musi prowadzić 
do spłaszczenia i deformacji jego obrazu, nie pozwalając odpowie-
dzieć na podstawowe pytanie, co było w nim swoiste, a co włączało 
go w pewien nurt wspólny dla niektórych przynajmniej uczestników 
i obserwatorów życia politycznego nowożytnej Europy. 

Przyjęte tu granice czasowe, choć jak każde granice dość umow-
ne, jednak wydają się dobrze wyznaczać ramy opisywanego zjawi-
ska. Granica końcowa nie budzi w zasadzie żadnych wątpliwości, jest 
nią upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a właściwie już rok 
1792, będący de facto (acz jeszcze nie de iure) końcem jej istnienia. 
Zmiana rzeczywistości politycznej tak dalece wpłynęła na język po-
lityczny i znaczenie opisywanych w nim pojęć, że możemy mówić 
o przełomie, końcu dawnego dyskursu44. Mniej oczywista jest grani-
ca początkowa, wyznaczona także wydarzeniem politycznym, unią 
lubelską. Można by ją przesunąć co najmniej o kilkanaście lat wcześ-
niej, na okres sporów politycznych wokół egzekucji, a  zarazem na 
lata, w których powstały ważne traktaty polityczne. Jednak zdecy-
dowano się pozostać przy niej45 nie tyle nawet ze względów formal-
nych, a  więc narodzin wspólnoty Obojga Narodów, ile dlatego, że 
kilka lat później doszło do ważnego wydarzenia politycznego, jakim 
była pierwsza elekcja. Z jej przełomowego znaczenia zdawali sobie 
sprawę także uczestnicy owych wypadków, próbując dostosować ję-
zyk do nowej sytuacji. Jak widać, granicami tej książki są daty doty-
czące rzeczywistych wydarzeń, a nie dyskursu jako takiego. Bo też, 
choć odwołań do konkretnej sytuacji politycznej będzie tu niedu-
żo, jednak analizując pojęcia i idee obecne w dyskursie politycznym, 
cały czas starano się pamiętać o rzeczywistości, w której ten dyskurs 
funkcjonował i która wpływała na jego kształt.

44 Por. M. Janowski, Rozpacz oświeconych? Przemiana polskiego języka polityczne-
go a reakcje na upadek Rzeczypospolitej, „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25, s. 29–60.

45 Choć od czasu do czasu nie udało się uniknąć odwołań do fundamentalnych 
tekstów wcześniejszych – Modrzewskiego, Goślickiego, Rotundusa, a szczegól-
nie Orzechowskiego. 
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*

Chciałabym tu gorąco podziękować instytucjom i  osobom, które 
w ten czy inny sposób miały swój udział w powstaniu tej książki.

Badania nad dyskursem mogłam prowadzić dzięki finansowe-
mu wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu ba-
dawczego 2012/07/B/HS2/02115.

Profesorowi Jerzemu Axerowi dziękuję za wciągnięcie mnie 
w działania dydaktyczne, które stały się impulsem do podjęcia bar-
dziej systematycznych badań nad dyskursem. Kolegom z  Wydzia-
łu „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego za stworzenie 
atmosfery, w  której rodzą się dobre pomysły, a  studentom za nie-
ustanną inspirację i przyjemność analizowania z nimi języka poli-
tycznego epok dawnych. Jestem bardzo wdzięczna Kolegom z Pra-
cowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN za 
możliwość konsultacji moich pomysłów i dyskusje wokół fragmen-
tów tej książki. Osobno chciałabym podziękować memu młodszemu 
Koledze Panu Patrykowi Sapale za jego pomoc przy nadawaniu tej 
książce ostatecznego kształtu oraz za fascynujące rozmowy o dawnej 
Rzeczypospolitej, jej historii i możliwościach jej badania.

Memu Mężowi Markowi dziękuję za to, że jest ze mną, przez 
kolejne dziesięciolecia wspierając niezawodnie we wszystkich dzia-
łaniach, upewniając w  słuszności podejmowanych decyzji, pocie-
szając w rozterkach, a przede wszystkim towarzysząc z niezmienną 
serdecznością i poczuciem humoru.



1
Rzeczpospolita 

„Rzeczpospolita” to słowo najbardziej charakterystyczne dla szla-
checkiego dyskursu politycznego. Po wielekroć przywoływane w każ-
dym wystąpieniu, czy była to mowa sejmikowa, sejmowa bądź try-
bunalska, pismo polemiczne czy poważny traktat polityczny. Jak 
potwierdzają to badania statystyczne, żaden inny termin politycz-
ny nie mógł się z nim równać i to przez cały czas istnienia Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów od wieku XVI po XVIII1. Badacze już 
od pewnego czasu zwracają uwagę na jego popularność, a także klu-
czowe znaczenie dla zrozumienia ówczesnego języka politycznego2. 
Podkreślają zarazem jego wieloznaczność i trudności, jakie sprawiają 
próby jego jasnego zdefiniowania. Najdobitniej wyraził to Tomasz W. 
Gromelski, stwierdzając: „the word had a great number of meanings 
or indeed none at all”3, choć wbrew tej raczej pesymistycznej kon-
statacji spróbował usystematyzować różne znaczenia przypisywane 

1 E. Bem-Wiśniewska, Wizja Rzeczpospolitej w  epoce staropolskiej. Od historii 
języka do historii kultury, w: Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku. Państwo czy 
wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Toruń 2007, s. 15.

2 „Z całą pewnością pojęcie Rzeczpospolita należy do kluczowych pojęć politycz-
nych epoki staropolskiej”, eadem, Funkcjonowanie nazwy Polska w języku cza-
sów nowożytnych, Warszawa 1998, s. 170 i n., 168; podobnie U. Augustyniak, Pol-
ska i  łacińska terminologia ustrojowa w publicystyce politycznej epoki Wazów,  
w: Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004, s. 53; H. Olszewski, Rzecz-
pospolita. Przyczynek do dziejów ideologii politycznoprawnej w dawnej Polsce,  
w: idem, Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 2, Poznań 2002, s. 7;  
D. Pietrzyk-Reeves, O pojęciu Rzeczpospolita (res-publica) w polskiej myśli poli-
tycznej XVI w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, t. 62, nr 1, s. 46.

3 T. W. Gromelski, The Commonwealth and Monarchia Mixta in Polish and English 
Political Thought in the Later Sixteenth Century, w: Britain and Poland-Lithua-
nia Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795, ed. R. Unger with the 
assistance of J. Basista, Leiden–Boston 2008, s. 169; na wieloznaczność i płyn-
ność pojęcia Rzeczpospolita jako pierwszy zwrócił uwagę Stanisław Grodziski, 
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temu słowu. Nie on pierwszy, ich porządkowaniu i wyjaśnianiu po-
święcono już niejedną rozprawę, przy czym różni autorzy propono-
wali dość rozbieżne interpretacje4. Był to wszak termin chyba naj-
ważniejszy, swego rodzaju soczewka, w której zawierała się znaczna 
część ideałów politycznych szlachty. W pewnym sensie w tym jed-
nym słowie wyrażała się koncepcja państwa, miejsca w nim obywa-
tela, wreszcie wizja władzy.

Patrząc z  obecnej perspektywy, Rzeczpospolita miała bardzo 
wiele desygnatów. Badacze zwracają uwagę, że była, a przynajmniej 
bywała, nie tylko synonimem państwa w ogóle, lub państwa o kon-
kretnym systemie rządów (choć niekoniecznie dzisiejszej republiki), 
nie tylko nazwą połączonych unią Polski i Litwy, czyli konkretne-
go bytu politycznego z określonym terytorium, ale określano w ten 
sposób również wszystkich mieszkańców tego państwa (z  rzad-
ka) bądź (częściej) wszystkich jego obywateli, a więc całą szlachtę, 
a także konstrukcję tworzącą jego ustrój polityczny, trzy sejmujące 
stany lub tylko izbę poselską. Wreszcie, traktowana w  kategoriach 
normatywnych, była najwyższą wartością polityczną, ideałem ładu 
politycznego, wymagającym nieustannej troski wspólnym dobrem5. 
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że taki podział jest próbą sys-
tematyki narzuconej przez współczesne nam kryteria i współczesny 
sposób widzenia państwa. Dla uczestników debaty politycznej od 

Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 42 i n.; U. Augu-
styniak, Polska i łacińska, s. 52.

4 Prócz cytowanych wyżej: E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w la-
tach 1587–1652, Warszawa 1995, s. 27–38; A. Grześkowiak-Krwawicz, Rzeczpo-
spolita – pojęcie i  idea w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Rekonesans, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2012, t. 56, s. 5–35, artykuł 
ten stanowił punkt wyjścia do przedstawionych tu rozważań, został jednak 
znacznie rozbudowany, szczególnie o analizę zmian, które dokonały się w ro-
zumieniu pojęcia Rzeczpospolita w wieku XVIII, por. też eadem, Rzeczpospoli-
ta – państwo czy wspólnota. Zmiany w systemie wartości w dyskursie politycznym 
wieku XVIII, w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktu-
ry aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, współ-
praca J. Axer, Warszawa 2017, s. 88–116. 

5 Na ten aspekt zwraca uwagę szczególnie Dorota Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczy-
pospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, 
Kraków 2012, passim.
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końca wieku XVI, co najmniej do połowy wieku XVIII byłby on 
czymś sztucznym, niepotrzebnym i chyba nie do końca zrozumia-
łym. Rzeczpospolita była dla nich tym wszystkim jednocześnie, choć 
w zależności od kontekstu lub celu swego wystąpienia eksponowali 
taki czy inny aspekt owego terminu, przy czym w tej samej wypowie-
dzi mogło się obok siebie pojawić kilka znaczeń tego słowa. Najwy-
raźniej ową płynność widać, gdy próbuje się rozdzielić, kiedy poję-
cie to odnosi się do pewnej konstrukcji politycznej czy do określonej 
przestrzeni terytorialnej, a  kiedy do wspólnoty ową konstrukcję 
tworzącej i  w  owej przestrzeni żyjącej. Badacze I  Rzeczypospolitej 
już od jakiegoś czasu opisują i analizują „pełne utożsamienie się oby-
wateli z państwem”6 i zwracają uwagę, iż w wypowiedziach polskich 
nastąpił „zanik odrębności państwa i społeczeństwa, wzajemne ich 
przenikanie”7. Właściwie trudno tu mówić o zaniku, było to raczej 
odwołanie się do wizji państwa, która takiej odrębności w ogóle nie 
brała pod uwagę. 

Od dawna podkreślano głębokie osadzenie polskiej myśli po-
litycznej i  polskiego dyskursu politycznego w  tradycji antycznej, 
przede wszystkim rzymskiej8. Szczególnie odnosi się to do wieku 
XVI, kiedy kształtowały się podstawy szlacheckiego myślenia i mó-
wienia o Rzeczypospolitej. To właśnie starożytna koncepcja reipu-
blicae/państwa była punktem wyjścia do wizji rzeczypospolitej kreś- 
lonej przez najwybitniejszych renesansowych teoretyków, Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Wawrzyńca Goślickiego, Andrzeja Wola-
na, Sebastiana Petrycego, ale także dla Stanisława Orzechowskiego 
i Krzysztofa Warszewickiego, a więc dla autorów o bardzo odmien-

6 E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku, Warszawa 2001, s. 193; por. też C. Backvis, 
Szkice o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, War-
szawa 1975, s. 475, 492.

7 H. Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z  dziejów Polski szlacheckiej 
XVI–XVII wieku, Warszawa 1978, s. 225.

8 J. Axer, „Latinitas” jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje an-
tyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska, red. J. Axer, Warszawa 1995, 
s. 74; idem, Kultura polska z punktu widzenia mechanizmów recepcji tradycji an-
tycznej. Prolegomena do syntezy, w: Humanistyczne modele kultury nowożytnej 
wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010, s. 51–53; D. Pie-
trzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, passim.
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nych przekonaniach9. Choć niejednokrotnie różnili się diametralnie 
w  ocenie otaczającej ich rzeczywistości politycznej i  proponowali 
odmienne rozwiązania mające zbliżyć ją do ideału, wszyscy w zgo-
dzie ze swymi antycznymi mistrzami uznawali, iż rzeczpospolita 
jest to wspólnota ludzi zjednoczonych jednym prawem ku osiągnię-
ciu dobrego życia, „towarzystwem pożytku złączone”, jak za Cycero-
nem, a poniekąd także za św. Augustynem pisał Orzechowski10. Co 
było owym pożytkiem, będzie jeszcze mowa, tu istotne jest, że w ta-
kim rozumieniu państwa/rzeczypospolitej społeczeństwo i państwo 
stanowiły jedną „wspólnotę polityczną”, nierozdzielną i niejako or-
ganiczną11. Ta ostatnia jej cecha wywiedziona tyleż z teorii Arysto-
telesa, co ze średniowiecznych koncepcji państwa znalazła odbicie 
w bardzo popularnych alegoriach Rzeczypospolitej jako ciała ludz-
kiego. Są one znakomitą ilustracją różnych aspektów rozumienia 
tego pojęcia – członkami składowymi ciała RP mogły być zarów-
no jej prowincje, jak i zamieszkujące je różne „narody”, obok tego 
jej mieszkańcy różnych stanów, ale także elementy składające się na 
jej konstrukcję ustrojową i tę konstrukcję podtrzymujące12. Co istot-
ne, w takim ujęciu Rzeczpospolita była czymś więcej niż konstruk-
cją polityczną złożoną z takich lub innych elementów, była organi-

9  D. Pietrzyk-Reeves, O pojęciu, s. 37–63, szerzej na ten temat: eadem, Ład rzeczy-
pospolitej, s. 200–221 i passim.

10 S. Orzechowski, Dyjalog około egzekucyi, w: idem, Wybór pism, wyd. J. Starnaw-
ski, BN I, 210, Wrocław 1972, s. 313, cytat z Cycerona De re publica (I, 25.39) przy-
wołany przez św. Augustyna w De civitate Dei (2. 21) trwale wszedł do chrze-
ścijańskiej tradycji mówienia o państwie, stąd czasem trudno powiedzieć, czy 
jego przywołanie jest dowodem erudycji klasycznej, czy znajomości pism Oj-
ców Kościoła, w przypadku Orzechowskiego mogło to być jedno i drugie, choć 
z kontekstu wynika raczej, że był to rzymski klasyk; por. W. Mager, Respublica 
chez les juristes, théologiens et les philosophes à la fin du Moyen-âge : sur l’élabo-
ration d’une notion-clé de la théorie politique moderne, w: Théologie et droit dans 
la science politique de l’état moderne, Rome 1991, s. 230.

11 D. Pietrzyk-Reeves, O pojęciu, s. 46.
12 Szerzej na ten temat: D. C. Maleszyński, Corpus politicum. Śródziemnomorskie 

i staropolskie konteksty topiki organicznej, „Pamiętnik Literacki” 1985, t. 76, nr 1, 
s. 19–46; S. Herman, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropol-
skiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Zielona Góra 1985; E. Opaliński, Kultu-
ra, s. 32.
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zmem, pewną całością, której części składowe łączyła organiczna 
jedność. Wykorzystanie organicystycznej wizji państwa w polskich 
dyskusjach politycznych jest kwestią bardzo interesującą i  wyma-
gającą pogłębionych badań, tu należy tylko podkreślić popularność 
i trwałość tej wizji, która znalazła swoje odbicie we wszelkiego typu 
wypowiedziach, także artystycznych13, i przetrwała aż do początków 
XVIII wieku, choć wówczas był to już raczej dość wytarty ozdobnik 
wystąpień oratorskich, pozbawiony głębszego zaplecza teoretyczne-
go. Jednak na przełomie XVI i XVII wieku obraz corpus reipublicae 
był elementem spójnej wizji państwa – głęboko zakorzenionej w tra-
dycji śródziemnomorskiej – i  stwierdzenia niektórych badaczy, że 
odwołanie się do nich było już wówczas wyrazem upadku myśli po-
litycznej, wydają się krzywdzące14. Dla tych rozważań istotniejsza od 
oceny jest konstatacja, jak łatwo przeniesiono pewną ogólną wizję 
państwa-wspólnoty na konkretną rzeczywistość Rzeczypospolitej. 
Nie była to w tym wypadku jakaś lokalna osobliwość, podobne ob-
razy państwa jako ciała kreślono w całej Europie. Nie była też osobli-
wością przytoczona wyżej, zaczerpnięta z antyku koncepcja reipubli-
cae jako społeczności rządzonej prawami ku wspólnemu pożytkowi. 
O odmienności szlacheckiego dyskursu miało przesądzić przeniesie-
nie tej koncepcji z poziomu rozważań teoretycznych na poziom dys-
kusji i polemik politycznych, zastosowanie jej bezpośrednio do włas-
nego państwa15. Badaczka tej tematyki w odniesieniu do wieku XVI 
starała się rozdzielić dość wyraźnie teorię od codziennej, by tak rzec, 
dyskusji o państwie, stwierdzając, że w tej ostatniej pojęcie rzeczpo-
spolita pełniło funkcję opisową, gdy w  tej pierwszej normatywną – 
„na określenie pewnego pożądanego ładu politycznego, wyraża-
jąca to, czym państwo być powinno, jakie ma realizować cele, na  
jakich się opierać podstawach”16. Wydaje się jednak, że jest to po-
dział zbyt ostry. Nie tylko teoretycy państwa, ale również uczestni-

13 Por. M. Górska, Polonia – Respublica – Patria. Personifikacja Polski w  sztuce 
XVI–XVIII wieku, Wrocław 2005, s. 138–142 i passim.

14 H. Olszewski, Rzeczpospolita, s. 11.
15 Zwraca na to uwagę J. Ekes, Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne za-

sady „ustroju mieszanego” w staropolskiej myśli politycznej, Siedlce 2001, passim.
16 D. Pietrzyk-Reeves, O pojęciu, s. 47.
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cy batalii politycznych używali pojęcia rzeczpospolita „na określenie 
pewnego pożądanego ładu politycznego”, tyle że bądź uważali, że ład 
ten realizuje się tu i teraz, bądź tu i teraz chcieli go realizować. Zna-
miennym tego przykładem mogą być odwołania do klasycznej de-
finicji rzeczypospolitej – traktowana jako ogólna definicja państwa 
w rozważaniach teoretycznych Modrzewskiego, Wolana czy Petry-
cego, już u Orzechowskiego, a także u polemizującego z nim Augu-
styna Rotundusa jest odniesiona do otaczającej ich rzeczywistości17. 
W  takim właśnie konkretnym kontekście pojawia się także w  pi-
smach politycznych pierwszego bezkrólewia. „Rzeczpospolita nic 
inszego nie jest, jedno rzecz ludzi, a  lud jest zebranie za zezwole-
niem jednego prawa ku spólnemu dobremu i użytecznemu zjedno-
czony i zebrany”, pisał za „mądrym Cicero” jeden z autorów18, a inny 
też wyraźnie za klasykami definiował: „to jest Rzeczpospolita włas- 
na i zupełna, gdzie multorum concordantia vota ad unam pacem et 
unam salutem ut bene beateque vivatur, universus iugo quasi aheneo  
nectunt”19. W  obu przypadkach przywołane definicje wykorzysta-
no jako argument w dyskusji politycznej i odnoszono je do własnej 
Rzeczypospolitej. Choć podobnych teoretycznych odwołań nie było 
w publicystyce wiele, a z czasem znikają z niej zupełnie zastąpione 
bardziej konkretnymi odniesieniami, jednak wizja Rzeczypospolitej 
stanowiącej zarazem konstrukcję polityczną i wspólnotę ją tworzącą 
stała się podstawą polskiego dyskursu politycznego. Można powie-

17 „Rzeczpospolita jest zebranie obywatelów społecznością prawa i towarzystwem 
pożytku złączone; przeto aby ono swobodne i trwałe w Polszcze na wieki było”, 
S. Orzechowski, Dyjalog, s. 314; „rzeczpospolita nic innego nie jest, jedno zjed-
noczenie ludzi pod jednym Bogiem, prawem, panem na pospolity pożytek pa-
trzących i oń się starających”, taką rzecząpospolitą jest zdaniem autora Litwa,  
A. Rotundus, Rozmowa Polaka z Litwinem, w: Stanisława Orzechowskiego i Au-
gustyna Rotundusa debata o  rzeczypospolitej, wyd. K. Koehler, Kraków 2009,  
s. 150. Warto zauważyć, że Rotundus dość wyraźnie przesunął akcenty w sto-
sunku do definicji klasycznej, dodając Boga i pana, których w niej nie było i któ-
rych nie wymieniał Orzechowski.

18 „Iż na społecznym zjeździe panów rad koronnych w Kaskach” [inc.], w: Pisma 
polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906 [dalej: 
Czubek I], s. 244.

19 „Kto zna, co jest R.P. zupełna i cała…” [inc.], Czubek I, s. 215. 
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dzieć, że nastąpiło w  nim swoiste zawłaszczenie teoretycznej kon-
cepcji starożytnych, rzeczpospolita Cycerona, czy Modrzewskiego, 
stała się Rzecząpospolitą najpierw Koronną, a potem Obojga Naro-
dów. Przy czym zadziałało tu swoiste sprzężenie zwrotne – trady-
cja klasyczna wpłynęła na polskie rozumienie tego pojęcia, zarazem 
jednak swoiste „uwewnętrznienie” tej tradycji spowodowało jego 
interpretację po części odmienną od tej proponowanej w  dyskur-
sie europejskim. Spowodowało też niesłychaną trwałość pewnych 
elementów wizji Rzeczypospolitej zaczerpniętych od starożytnych. 
Przede wszystkim identyfikacji państwa i  tworzącej je wspólnoty 
(różnie rozumianej). W państwie polsko-litewskim teoria państwa 
znacznie dłużej niż teorie zachodnioeuropejskie pozostała wierna 
jego wizji jako civitas, a pojęciem, w którym zawarła się ta idea, była 
właśnie Rzeczpospolita.

Kiedy analizuje się wypowiedzi z początkowego okresu istnienia 
wspólnoty Obojga Narodów, zwłaszcza te składające się na aktual-
ną dyskusję polityczną, uderza, jak silnie ich autorzy identyfikują się 
z Rzecząpospolitą, jak często opatrują ją zaimkiem „nasza”: respu-
blica nostra libera, „wszystkiej Rzeczypospolitej naszej”, takie sfor-
mułowania pojawiają się często w pismach politycznych pierwszego 
bezkrólewia i rokoszu Zebrzydowskiego. Z czasem, co w pierwszej 
chwili zaskakujące, podobnych stwierdzeń jest jakby mniej, choć ni-
gdy do końca nie znikają z dyskursu. Niewiele zostało ich już w pi-
smach z czasów Jana Kazimierza. Nie oznacza to, że ich autorzy dy-
stansują się od Rzeczypospolitej, raczej można odnieść wrażenie, że 
związek ten jest dla nich tak oczywisty, że nie muszą go już pod-
kreślać, jak czynili to tworzący nowy ład uczestnicy debaty elekcyj-
nej czy walczący o swoją wizję (i swoją władzę) rokoszanie w roku 
1606. „Tota Respublica, my, my sami” – ten okrzyk cytowanego już 
autora z roku 157320 powtarzano do końca istnienia Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów. Nie czym innym jak jego wiernym echem jest 
wszak retoryczne pytanie Andrzeja Zamoyskiego: „Z kogóż złożo-

20 Ibidem.
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na Rzeczpospolita, jeśli nie z nas samych?”21. Nawet pod koniec wie-
ku XVIII, kiedy pod wpływem teoretyków zachodnich także polscy 
autorzy rozważań politycznych zaczęli pomału stosować terminolo-
gię rozdzielającą państwo od wspólnoty je zamieszkującej i od formy 
ustroju politycznego, dawna tradycja okazała się bardzo silna. Także 
autorzy znający obce teorie i posługujący się zaczerpniętą z nich ter-
minologią wciąż uważali, że „Rzeczpospolitą każdy obywatel skła-
da”22. Doskonale zorientowany w najnowszych koncepcjach ustro-
jowych i proponujący własną wizję państwa i narodu Hugo Kołłątaj 
w swoim najsłynniejszym dziele posługiwał się terminem „nieprze-
stanna Rzeczpospolita” na określenie wspólnoty obywatelskiej, „nie-
przestannie” mającej suwerenną władzę w państwie23. 

Elementem obrazu Rzeczypospolitej – niemal organicznej 
wspólnoty – było przekonanie, zaczerpnięte z  koncepcji klasycz-
nych, że każda jej krzywda jest automatycznie krzywdą poszcze-
gólnych członków. „Izali kiedy Rzpltej źle, jemu dobrze się dziać 
może?” – pytał o los swego syna duch Jana Zamoyskiego w pisemku 
rokoszowym24, a było to pytanie zgoła retoryczne, odpowiedź mogła 
być bowiem tylko jedna – nie. Jak pisał w roku 1665 Jan Leszczyń-
ski: „jako ex aequo z inszymi stanami ad Rempublicam pertinemus, 
tak zarówno nas te mala affligunt i cokolwiek atrox Reipublicae acci-

21 A. Zamoyski, Mowa na sejmie convocationis dnia 16 maja 1764 roku w Warsza-
wie miana, b.m. [1764], w: Historia Polski 1764–1795. Wybór tekstów, wyd. J. Mi-
chalski, Warszawa 1954, s. 66.

22 Głos obywatela dobrze swej ojczyźnie życzącego, b.m. 1788, s. 213, anonimowy 
autor znał i swobodnie odwoływał się do Monteskiuszowskiej wizji państwa.

23 „Niech będzie Nieprzestanna Rzeczpospolita w stanach swoich reprezentującą 
i zawsze gotową każdemu przypadkowi zaradzić”. „Lecz Rzeczypospolitej trwa-
łej, Rzeczypospolitej jedną zawsze okrytej powagą i mocą wszyscy zarówno słu-
chać muszą […]”, H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne, t. 1, wyd. B. Le-
śnodorski, H. Wereszycka, Warszawa 1954, s. 273; t. 2, s. 20.

24 Przestroga Rzpltej potrzebna, którą kanclerz on Zamoyski dwiema szlachcicom 
godnym wiary ukazawszy się niedawno in publicum podać i  komu należy od-
nieść, kazał, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608,  
t. 2, wyd. J. Czubek, Kraków 1918 [dalej: Czubek II], s. 154; „przy Reipublicae 
zgubie własne rzeczy ginąć muszą”, Z. Myszkowski do B. Maciejowskiego, ibi-
dem, s. 215. 
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dere może, tedy ex aequo imminet tej synom ojczyzny”25. Dość czę-
sto do tego aspektu odwoływali się krytycy rzeczywistości polskiej, 
ostrzegający jak Opaliński: „Rzeczpospolitą zgubicie, to jest samych 
siebie”26. Argument ten okazał się bardzo trwały, sięgali po niego au-
tor Głosu wolnego, Stanisław Konarski, Andrzej Zamoyski. Szczegól-
nie ładną konstrukcją retoryczną posłużył się Zamoyski, zaczyna-
jąc od cytowanego już pytania „z kogóż złożona Rzeczpospolita, jeśli 
nie z nas samych?”, kontynuował: „stąd wynika, że cokolwiek nisz-
czy obrady nasze, nas gubić musi”27. Inna rzecz, że takie rozumie-
nie Rzeczypospolitej i całkowita z nią identyfikacja mogła prowadzić 
do wniosków zgoła odwrotnych – że krzywda jednostki jest krzyw-
dą Rzeczypospolitej. Trudno powiedzieć, kiedy podobna myśl poja-
wiła się po raz pierwszy. W sposób niebudzący żadnych wątpliwo-
ści sformułowali ją obrońcy Jerzego Lubomirskiego, wyjaśniając, że 
in uno corpore Reipublicae idem omnibus membris mali sensus est28, 
co doprowadziło ich do wniosku, że „pan marszałek agravatus, i że 
cała w nim Rzplta ginie”29. Podobna interpretacja nie pojawiała się 

25 [J. Leszczyński], Considerationes quibus modis ten domowy ogień uspokoić [1665], 
w: Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Pu-
blicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały, t. 3: 1665–1668, wyd. S. Ochmann-
-Staniszewska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991 [dalej: Ochmann-Staniszew-
ska], s. 50 (wspomniane przez autora inne stany to stany sejmujące król i senat, 
Boże broń nie mieszczanie i chłopi).

26 Ł. Opaliński, Rozmowa plebana z ziemianinem, w: idem, Pisma polskie, wyd.  
L. Kamykowski, Warszawa 1938, s. 47, odwoływał się tu do Seneki: dum Rempu-
blicam vendunt, etiam vendere.

27 A. Zamoyski, Mowa na sejmie convocationis, s. 66; wcześniej w bardzo podobnym 
kontekście: S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, wyd. S. Rembow-
ski, Warszawa 1903, s. 47; S. Konarski, Rozmowa na czym dobro i szczęście Rzeczy-
pospolitej zaległo, Warszawa 1757, s. 23, tu kwestia reformowania RP, by każdy za-
czął je od siebie.

28 I dalej: „bo jeżeli nie czuje – stuporem albo paralysium designat”, a wcześniej: „in 
singulorum omnes continentur”, List ab anonimo do konfidenta swego pisany die 
20 Decembris 1665, Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 91.

29 J. Leszczyński, Zdanie o  teraźniejszych apartamentach wojennych przeciwko  
p. Lubomirskiemu, Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 22. 
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w dyskursie zbyt często, choć można sądzić, że bliska była sercu nie-
jednego szlacheckiego obywatela30.

Warto tu podkreślić integrującą rolę koncepcji państwa-wspól-
noty, przynajmniej dla tych, którzy czuli się członkami wspólnej 
Rzeczypospolitej. Funkcję tę widać szczególnie w początkach pań-
stwa polsko-litewskiego. Byłoby banałem przypominać, jak bardzo 
zróżnicowane pozostawało w chwili unii społeczeństwo Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Z owej różnorodności zdawali sobie zresz-
tą sprawę także współcześni31. Na przełomie wieku XVI i XVII ele-
mentem integrującym nie mógł być ani język, ani wiara, nie do 
końca mogło nim być też terytorium. Miała stać się nim, przynaj-
mniej dla szlachty, właśnie Rzeczpospolita32. Była czymś więcej niż 

30 Choć sformułowanie Władysława Konopczyńskiego: „szlachta tak dalece utoż-
samiła się z Rzeczpospolitą, że pomieszała zupełnie pojęcia wolności osobistej 
i  niepodległości narodowej”, wydaje się przesadne, W. Konopczyński, Wstęp,  
w: S. Konarski, Wybór pism politycznych, wyd. W. Konopczyński, BN I, 35, Kra-
ków 1921, s. 6. 

31 „A teraz gdy w jednej Rzeczypospolitej i w królestwie spólnem siedzi Polak, Li-
twin, Prusak, Rusak, Mazur, Żmudzin, Inflant, Podlaszanin, Wołyńczyk, Kijo-
wianin”, [J. D. Solikowski?], Rozmowa kruszwicka […], Czubek I, s. 471; „w ta-
kiej rozmaitości narodów do jednej Rzeczypospolitej należących”, Zdanie 
względem wyboru króla, Czubek I, s. 434; podobnie sądził Piotr Skarga, S. Obi-
rek, Koncepcja państwa w kazaniach Piotra Skargi SJ, w: Jezuici a kultura polska, 
red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 212. 

32 Według Henryka Litwina dla plebejów czynnikiem integrującym był król, sta-
wia on nawet tezę, że wolność spajała szlachecką Rzeczpospolitą, podczas gdy 
król spajałby stany plebejskie (H. Litwin, Narody Pierwszej Rzeczypospolitej,  
w: Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkow-
ska, Warszawa 1993, s. 194–195); inną koncepcję zaproponował Andrzej Suli-
ma-Kamiński, który widzi w Rzeczypospolitej „przestrzeń obywatelską” łączącą 
nie tylko szlachtę, ale i  obywateli miast (por. jego wystąpienie na konferen-
cji zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski 23–24 października 2006 
roku, Polska na tle Europy XVI–XVII wieku. Materiały pokonferencyjne, War-
szawa 2007, s. 29–31; idem, Przestrzenie obywatelskie w  wieloetnicznej, wielo-
wyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, w: Lex est Rex in Polonia et in 
Lithuania… Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dzie-
dzictwo, Warszawa 2008, s. 87–93), do takiego ujęcia skłania się także Urszu-
la Augustyniak, Granice wolności obywatela Rzeczypospolitej w  XVI–XVII w. 
Jednostka wobec władzy, prawa i  społeczeństwa, w: Wolność i  jej granice. Pol-
skie dylematy, red. J. Kloczkowski, Kraków 2007, s. 23–24; por. też K. Friedrich, 
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unią dwóch państw, była nową jakością, jak określił to akt Unii, po-
wstała „nie różna, ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się z dwu 
państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła”33. W określeniu tym 
nie tylko widać szerokie rozumienie terminu „Rzeczpospolita”, ale 
także słychać echo teorii organicznych – Rzeczpospolita „zniosła 
się i spoiła” w jedno ciało. Dobitnie sformułował to Sebastian Petry-
cy: Rzeczpospolita „nie jest przymierze, ale jest zjednoczenie czę-
ści do jednego Rzeczypospolitej ciała z dobrowolnego zezwolenia”34. 
Problem stosunku do unii i  integracji obu organizmów politycz-
nych jest kwestią złożoną, dotyczącą zagadnień społecznych, poli-
tycznych, gospodarczych. Jednak znalazł on wyraz także w  języku 
politycznym. Byłoby nadużyciem stwierdzenie, że powstanie wspól-
nej Rzeczypospolitej znalazło zdecydowane odbicie w dyskursie po-
litycznym natychmiast po roku 1569. Jeszcze w dyskusji towarzyszą-
cej pierwszym bezkrólewiom często trudno powiedzieć, czy autor 
pisząc o „naszej Rzeczypospolitej”, czy nawet „wszystkiej Rzeczypo-
spolitej”, ma na myśli całość, czy tylko Koronę bądź, rzadziej, tylko 
Litwę35. Jednak już wówczas pojawiają się niebudzące wątpliwości 

Obywatele i obywatelskość w wielonarodowej Rzeczypospolitej, w: Wartości poli-
tyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 119–150.

33 Volumina legum, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 89. 
34 Cyt. za: E. Opaliński, Kultura, s. 28; podobnie pisał o Litwie autor Zwierciadła 

królewskiego: „obcy naród w tej jednej Rzeczypospolitej Polskiej, jako widzimy, 
w jedno spojony, jednym ciałem stanął”, [M. Kossobudzki], tłum J. Januszowski, 
Zwierciadło królewskie z wielu miejsc ludzi wielkich zebrane i na polskie przełożo-
ne (Kraków 1606), w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, 
wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 252 (rozprawa była dokonaną przez Janu-
szowskiego polską przeróbką łacińskiego traktatu Kossobudzkiego, por. S. Bod-
niak, Autorstwo „Zwierciadła królewskiego” traktatu z końca XVI stulecia, „Pa-
miętnik Biblioteki Kórnickiej” 1946, s. 3, 5–14); „skarb polski i litewski nie może 
już być dzielon, albo na różne potrzeby rozrywan, gdy Polska z Litwą już jest 
jedno ciało, jedna RP i jedno królestwo”, Senatora anonima deliberacyje o królu, 
panach, radzie i urzędnikach, sejmie i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych 
z XVI i początku XVII stulecia, s. 124.

35 O  pewnej wstrzemięźliwości Litwinów w  przyjmowaniu tego terminu oraz 
o stosowaniu go tylko w odniesieniu do Litwy por. H. Wisner, Rzeczpospolita 
Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2002, s. 12, 14, 51 i nn.; 
idem, Rzeczypospolite szlachty litewskiej (schyłek wieku XVI–pierwsza połowa 
XVII wieku), „Barok” 2006, t. 13, nr 1, s. 17–28; o Rzeczypospolitej Litewskiej 
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wzmianki o „rozmaitości narodów do jednej Rzeczypospolitej nale-
żących”36. Stwierdzenia, że Litwini i Polacy znaleźli się „już w jednej 
Rzeczypospolitej”, można znaleźć zarówno w tekstach autorów z Ko-
rony, jak i z Litwy37. Gdy analizować pisma rokoszu Zebrzydowskie-
go, nie ma już raczej wątpliwości, że przedmiotem troski ich autorów 
jest cała Rzeczpospolita, choć specjalnie tego nie podkreślano38. Jak 
się wydaje, w tym czasie określenie to w sposób oczywisty łączono 
z całym państwem polsko-litewskim i zamieszkującą je wspólnotą. 
Potrzebę uściślenia czy podkreślenia tego faktu widać, jak pokaza-
ły to badania Edwarda Opalińskiego, w chwilach napięcia lub zagro-
żenia, kiedy są „wyrazem solidarności, bądź wołaniem o nią”39. Wy-
mowną tego ilustracją może być stwierdzenie autora pisemka z roku 
1653, a więc powstałego w chwili, kiedy wspólnota owa groziła roz-

pisał autor Zdania o obieraniu nowego króla, Czubek I, s. 350, ale ten sam au-
tor używał także określenia Rzeczpospolita na całość państwa polsko-litewskie-
go (ibidem, s. 352); Rzeczpospolita litewska pojawia się w dedykacji III Statu-
tu litewskiego dla Zygmunta III, napisanej przez Lwa Sapiehę. O występowaniu, 
choć stosunkowo rzadko sformułowania Rzeczpospolita Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w wypowiedziach litewskich na przełomie wieku XVII i XVIII por. 
P. Romaniuk, Pojęcie „Rzeczpospolita litewska” w ruchu republikanckim na prze-
łomie XVII i XVIII wieku, „Barok” 2006, t. 13, nr 1, s. 31–40. 

36 Zdanie względem wyboru króla, s. 434; przykłady użycia w sposób dla autorów 
oczywisty określenia „Rzeczpospolita” w wystąpieniach litewskich w odniesie-
niu do całego państwa Obojga Narodów już od roku 1571 por. U. Padalinski, Sta-
nowisko szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec instytucji sejmu walnego 
w końcu XVI wieku, w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroy-
nowski, Warszawa 2013, s. 143–156.

37 [J. D. Solikowski?], Rozmowa kruszwicka, s. 470; „już w jednej Rzeczypospo-
litej”, „matki naszej Rzeczypospolitej” (tu zdecydowanie wspólnej) (Zdanie 
o obieraniu nowego króla, Czubek I, s. 353) – autor najwyraźniej Litwin, uży-
wa też określenia „Rzeczypospolitej Litewskiej” (ibidem, s. 350) obok „Państwa 
W.Ks. Litewskiego” (ibidem, s. 349).

38 „Ponieważ to ciało, ta Rzplta nasza ma diversa membra do jednej i tejże wolno-
ści należące, niechże Panowie Wielcy Polacy obiorą z pośrodka siebie kandyda-
ta [na króla], jednego godnego, Mali Polanie drugiego, panowie litewscy trze-
ciego, panowie Rusacy czwartego…”, Dyskurs szlachcica polskiego, Czubek II,  
t. 2, s. 444 (pismo rokoszowe, proponujące Dymitra na króla).

39 E. Opaliński, Kultura, s. 28. 
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padem: „corpus zaś integrum synów koronnych i  Księstwa Litew-
skiego uważam Rempublicam”40. 

Powiedziano wyżej, że Rzeczpospolita – dla tych, którzy do niej 
należeli – stanowiła ideę integrującą, jednak zarazem pojęcie to 
szybko zaczęło pełnić funkcję, jeśli można tak powiedzieć, wyłącza-
jącą – dla tych, którzy znaleźli się poza obrębem wspólnoty określa-
nej tym mianem. Zaczerpnięte od starożytnych definicje Rzeczypo-
spolitej były w zasadzie neutralne, można je było interpretować jako 
obejmujące ogół mieszkańców państwa. Również organiczne wizje 
Rzeczypospolitej pozwalały na włączenie do niej wszystkich stanów 
społecznych41. Tak też traktowali to pojęcie, także w odniesieniu do 
własnego kraju, tacy pisarze, jak: Modrzewski, Wolan, Petrycy czy 
Łukasz Górnicki42, później podobnie rozumieli je autorzy rozpraw 
bardziej teoretycznych. Czynili to już jednak raczej w oderwaniu od 
rzeczywistości państwa polsko-litewskiego. Ostatni chyba raz taka 
ogólna definicja, zaczerpnięta zresztą wyraźnie od Cycerona, po-
jawiła się w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego43. W od-
niesieniu do własnej wspólnoty w  dyskursie politycznym bardzo 
szybko zaczęło dominować znacznie węższe rozumienie Rzeczypo-
spolitej. Można je dostrzec już u Orzechowskiego, któremu definicja 
Cycerona, przywoływana przezeń nader chętnie, nie przeszkodziła 
w Quincunxie na pytanie „Cóż ty zowiesz Rzecząpospolitą?” odpo-
wiedzieć ustami Ewangelika: „Rycerstwo polskie z radą koronną”44. 

40 Oświecenie tępych oczu synów koronnych i W. Ks. Litewskiego w ciemnej chmu-
rze rebeliej schizmatyckiej będących [1653], Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 110; 
podobnie: „Wielkiego Księstwa Litewskiego jedna jest z Koroną Polską Rzplta”, 
Przestroga pewna [1664], ibidem, t. 2, s. 217; Urszula Augustyniak, przywołując 
podobne sformułowanie, stwierdza, że „zaczyna […] raczej brzmieć jak zaklę-
cie, niż jak projekcja rzeczywistości”, U. Augustyniak, Polska i łacińska, s. 52.

41 Por. E. Opaliński, Kultura, s. 32 i n.; D. C. Maleszyński, Corpus, s. 23–24.
42 H. Olszewski, Rzeczpospolita, s. 10. 
43 „Rzeczpospolita tedy nie co inszego jest, tylko porządek i pewny sposób urzą-

dzenia ludzi zgromadzonych, pewnemi prawami tak w rozkazywaniu jako słu-
chaniu zawisłemi, ku generalnemu całego zgromadzenia profitowi”, B. Chmie-
lowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna, t. 1, b.m. 1745, s. 346. 

44 S. Orzechowski, Quincunx to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony…, 
w: idem, Wybór pism, s. 574.
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Orzechowski tworzył wcześniej, jeszcze przed badanym tu okresem, 
nie był zresztą konsekwentny, a  prócz tego miał własną dość ory-
ginalną wizję Rzeczypospolitej. Wymowniejsza jest dyskusja pierw-
szego bezkrólewia, w  której pojawiają się stwierdzenia identyfiku-
jące Rzeczpospolitą z ogółem szlacheckich obywateli, jak to autora 
ostrzegającego, iż na sejmie koronacyjnym „nic innego stanowio-
no być nie może, jedno to, do czego panom posłom Rzeczpospolita 
moc dała”45, czy cytowany już okrzyk „Tota Respublica, my, my sami”. 
Zresztą znacznie częściej niż o tym, że Rzeczpospolita to my – szlachta, 
świadczą nie tyle otwarcie sformułowane stwierdzenia, ile pośredni 
kontekst wypowiedzi. Podobnie dzieje się także w tekstach później-
szych, choć w chwilach napięcia nie wahano się mówić wprost, że 

[…] to jest w ręku stanu szlacheckiego, rycerskiego, który kiedy się ze 
wszech państw koronnych i W. Ks[ięs]twa nie tylko pod sejm, albo za 
uniwersałami JKMci, ale za swymi własnymi na rokowanie z pany swy-
mi z strony domowego rządu jakich egzorbitancyi, na pewne miejsce 
w wielkiej gromadzie swej zjeżdża, już to jest w ten czas Rzeczpospoli-
ta, która senatorom, która królom, panom naszym, która i całemu sej-
mowi praescribit i co chce w moc daje […]46.

Można mieć wątpliwości, czy wszyscy zgodziliby się z identyfikacją 
Rzeczypospolitej z rokoszem, ale połączenie jej ze szlachecką wspól-
notą nie budziło sprzeciwów nawet wśród jego przeciwników – „nie 
wszytkać tam Rzplta była pod Lublinem, ale siła nas ślachty jeszcze 
w Polszcze”, oburzał się Hieronim Jazłowiecki, kwestionując upraw-

45 [J. D. Solikowski], Rozsądek o warszawskich sprawach na elekcyjej do korona-
cyjej należący, Czubek I, s. 586, pismo niechętne senatorom, krytyczne wobec 
Konfederacji Warszawskiej, być może sprzyjające kandydaturze francuskiej. 

46 [M. Zebrzydowski], Apologia rokoszu abo sprawa szlachcica polskiego o umo-
wach janowieckich, Czubek II, t. 3, s. 234; niemal tymi samymi słowami wy-
raził to przekonanie sto pięćdziesiąt lat później Michał Wielhorski: „Jeżeli 
szlachta […] podnosi przeciw królowi konfederacyję, taż złożona z prowincyi, 
województw, ziem i powiatów, okazuje nieodbicie według ustawy rządu nasze-
go i dawnych zwyczajów zupełną całej Rzpltej postać i jej powaga, chociaż bez 
króla niemniej jest wszechwładną i udzielną”, M. Wielhorski, O przywróceniu 
dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw, b.m. 1775, s. 44.
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nienia rokoszu, ale nie samą ideę47. „Cóż to jest Rzplta?” – pytał au-
tor anonimowego pisemka z roku 1661 i odpowiadał – „są szlachta 
wszyscy zebrani do kupy, czyniący z siebie stan senatorski i rycer-
ski pod dyrekcyją króla podani”48. „My zaś to corpus Reipublicae, 
to grono stanu szlacheckiego, przez które ta ojczyzna urosła”49, po-
wtarzano z dumą przez kolejne wieki. Rzeczpospolita wybierała kró-
la i zawierała z nim umowę50, Rzeczpospolita zawiązywała konfede-
racje, Rzeczpospolita wreszcie „pochylała się z  troską” nad losem 
tych, którzy jej nie tworzyli. Te (rzadkie) wypowiedzi, których auto-
rzy upominali się o poprawę losu chłopów, często pokazują, jak bar-
dzo byli oni wyłączeni ze wspólnoty. „Wielka jest tego potrzeba, aby 

47 Hieronim Jazłowiecki do Stanisława „Diabła” Stadnickiego, 24 Junii 1606, 
Czubek II, t. 2, s. 170; „wiele elementów ideologii rokoszowej weszło na trwa-
łe do ideologii ogólnoszlacheckiej. […] Upowszechniło się też, o ile wcześniej 
nie było już powszechne, semantyczne znaczenie Rzeczypospolitej jako ogółu 
szlachty”, E. Opaliński, Kultura, s. 40.

48 Argumenta dissuasoria confoederationis 1661, Ochmann-Staniszewska, t. 2: 
1661–1664, Warszawa 1990, s. 43; inny autor nawołujący do zwołania pospoli-
tego ruszenia (i sejmu konnego?) stwierdzał: „bo całej Rzpltej większa będzie 
powaga”, „Tam, gdzie Rzplta będzie w  kupie, arma et consilia będą pospołu”,  
[S. Suchecki], Kopia listu… do jmci ks. podkanclerzego koronnego de data z Suchcic  
6 Januarii 1667, ibidem, t. 3, s. 190; inny autor sądził, że gdy Lubomirski rozpisał 
listy na sejmiki „dopiero Rzeczypospolitej in sinum złożył to, co z niem niewin-
nie działo się…”, Respons na jawny fałsz, który pod tytułem „Informacyjej o środ-
kach pomiarkowania się z panem marszałkiem” zwykła plotek i fałszerstw kuźnia 
wydała [1665], ibidem, s. 12.

49 Relacyja sejmu 1689 zerwanego (pismo opozycyjne wobec Jana III Sobieskiego), 
cyt. za: A. Czarniecka, Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce 
z opozycyjną propagandą (1684–1696), Warszawa 2009, s. 228.

50 Najładniej ujął to Konarski, powtarzając zresztą przekonanie jeszcze szesna-
stowieczne: „Rzeczpospolita zaś podczas interregnum samego absolutną swych 
praw jest Panią i na ten czas tylko wolno jej jakie chcieć podać pacta conventa 
[…], królowie zaś cale dobrowolnie z narodami pacta conventa przyjmują. Wol-
no im je przyjąć i nie przyjąć, jeżeli ich nie pociąga korona”, S. Konarski, O sku-
tecznym rad sposobie, t. 3, Warszawa 1762, s. 165; S. Leszczyński, Głos wolny, s. 3, 
95. Ciekawą koncepcję zaproponował anonimowy autor pisemka z roku 1668, 
który uznał, że Rzeczpospolita w ogóle tylko w czasie interregnum w pełni jest 
panią siebie: „Inaczy nie rozumie się cała et sibi constans Respublica, tylko pod 
interregnum; bowiem za żywota króla mieć ją trzeba pro pupilla, ut sponsam 
pod władzą męża”, Poparcie wolności [1668], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 326. 
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Rzeczpospolita w to wejrzała, przykładem inszych narodów, aby pa-
nowie poddanych swoich podług swej woli nie łupili”, napominał Szy-
mon Starowolski, uznając, że „to do Rzeczypospolitej należy”51, a sto 
lat później Konarski starał się przekonać młodzież, że „Rzeczpospolita 
cała i mogłaby, i czyliby nie uczyniła sprawiedliwie i mądrze, żeby od 
tak grubego i nieludzkiego poddaństwa oswobodzić oracza”52.

Trzeba tu zrobić jedno istotne zastrzeżenie, owo zawłaszcze-
nie Rzeczypospolitej przez szlachtę nigdy właściwie nie było w dys-
kursie politycznym całkowite, „wszystka Rzeczpospolita” nie tylko 
w XVI wieku i nie tylko w rozważaniach teoretyków mogła ozna-
czać wszystkich mieszkańców państwa polsko-litewskiego, mogło 
się w niej znaleźć miejsce dla mieszczan53, dla Kozaków54, a nawet 
dla chłopów, bo tak chyba można interpretować np. słowa księdza 
Jana Chądzyńskiego: „trzeba by to piekło zburzyć panom Polakom, 
a Rzeczpospolitą polską po ludzku postanowić, żeby i kmiotkowie 
nie byli w opresyjej nie tylko od obcych, ale i od panów własnych”55. 
Czasem, jak w przypadku Chądzyńskiego, łączyło się to z krytyką 
istniejącej rzeczywistości lub z  polemiką (niekoniecznie świado-
mą) z obowiązującym dyskursem56, czasem wynikało z okoliczności 

51 S. Starowolski, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 1650, s. 14. Dla Lesz-
czyńskiego był to argument za przekazaniem jurysdykcji nad chłopami Rzeczy-
pospolitej, skoro, jak wyjaśniał, każdy szlachcic składał RP, nie umniejszyłoby 
to jego władzy nad poddanymi, S. Leszczyński, Głos wolny, s. 67.

52 [S. Konarski], Rozmowa, s. 33.
53 Szczególnie zaś dla miast pruskich na czele z Gdańskiem jako miastem, „któ-

re osiągnęło zaszczyt i udział członka Rzeczypospolitej”, [S. Szczuka?], Zaćmie-
nie Polski światu powszechnemu wykazane przez Szczerotę Prawdzickiego (1709), 
wyd. i przekład F. Kluczycki, Kraków 1902, s. 127, był to zresztą w tym wypadku 
wyrzut, iż Gdańsk żeruje niecnie na RP, która mu zapewnia bogactwo, wolność 
i bezpieczeństwo.

54 Por. E. Opaliński, Kultura, s. 33.
55 J. Chądzyński SJ, Dyskurs kapłana jednego polskiego […], w którym pokazuje za 

co Bóg Koronę Polską karze i jako dalszego karania ujść mamy, Ochmann-Sta-
niszewska, t. 1, s. 186, ale gdzie indziej mówi o RP jako o państwie/wspólnocie 
szlacheckiej.

56 Jak w  przypadku autora pisemka Punkta na sejm podane z  roku 1660 (?) 
(Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 236–243), który konsekwentnie używał okreś-
lenia Rzeczpospolita/Respublica na całość państwa i jego mieszkańców.
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– szczególnie nieszczęść, które dotykały państwa i całej zamieszku-
jącej je wspólnoty, a nie tylko szlacheckich obywateli57. Jednak takie 
wypowiedzi przez cały wiek XVII i  znaczną część XVIII stanowią 
margines, i to raczej wąski, dyskursu politycznego, z którego chłop 
i mieszczanin praktycznie zniknęli, a na pewno usunięto ich poza 
Rzeczpospolitą, a  tym samym poniekąd poza horyzont postrzega-
nia uczestników życia politycznego. Owo „my, my sami” szesnasto-
wiecznego autora słychać niemal do końca istnienia Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Jeszcze zaproponowany na sejmie 1789 roku 
projekt reform politycznych Zasady do formy rządu nie pozostawiał 
najmniejszych wątpliwości, że mowa w nim o Rzeczypospolitej szla-
checkiej58. 

Na takie właśnie rozumienie słowa „Rzeczpospolita” miała nie-
wątpliwie decydujący wpływ rzeczywistość społeczno-polityczna 
państwa polsko-litewskiego, ale nie bez znaczenia okazał się tu wy-
bór tradycji mówienia o  tym państwie. Szlachta była rzeczywiście 
najpoważniejszą siłą polityczną i gospodarczą, ale to przyjęcie ter-
minologii zaczerpniętej z antyku pozwoliło jej nazwać się Rzecząpo-
spolitą. Można powiedzieć, że określona sytuacja wpłynęła na kształt 
dyskursu politycznego, ale zarazem przyjęcie go w takim, a nie in-
nym kształcie zaczęło po trosze formować ogląd rzeczywistości, po-
zwalając dostrzec pewne jej elementy, a innych nie.

Przy czym zawężenie zakresu rozumienia terminu „Rzeczpo-
spolita” nie było sprzeczne z przywołaną wcześniej tradycją antycz-
ną, na dobrą sprawę nie było nawet jej zawężeniem, a raczej – pew-
nym wyborem, odwołaniem się do innych jej aspektów. Antyczna 
respublica to przecież w ujęciu Cycerona i republikańskich autorów 

57 „Nadto oto teraz jako wielkie wzruszenie i upadek Rzeczypospolitej widzieli-
śmy, kiedy ono wiele tysięcy ludzi od głodu pomarło…”, „Jest rzecz nietajna…” 
[inc.], Czubek I, s. 550

58 „Następujące władze i prawa Rzeczypospolitej właściwe: 1mo. Prawo i władza 
czynienia ustaw, niepodlegania żadnym innym, jeno tym, które sama Rzeczpo-
spolita stanowi […] 4to Obierania króla religii rzymskiej katolickiej…”, Volumi-
na legum, t. 9, Kraków 1889, s. 158.
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rzymskich rzecz wspólna obywateli, ich sprawa i dobro59, dodajmy – 
tylko ich. Autorzy zachodnioeuropejscy, tacy jak Jean Bodin i jego 
następcy (aż po Thomasa Hobbesa) identyfikujący rzeczpospolitą 
z każdym „prawym” państwem60, przyjęli, że obywatelem jest każdy 
uczestnik/członek społeczności państwowej, człowiek podlegający 
prawom tego kraju, a idąc dalej, poddany monarchy tym państwem 
władającego61. Ten pogląd podzielali także niektórzy renesansowi 
teoretycy polscy – Modrzewski, Petrycy, w  jakiejś mierze Wolan62. 
Pojawiał się on, choć raczej rzadko, także w publicystyce politycznej 
pierwszego bezkrólewia63. Jednak ostatecznie w dyskursie politycz-
nym dokonano innego wyboru, na wzór humanistów włoskich iden-
tyfikując obywatela z  tym, kto uczestniczył w życiu politycznym64, 
a zarazem uznając, w zgodzie nie tylko z myślą rzymską, ale także 

59 Por. M. Schofield, Cicero’s Definition of Res Publica, w: Cicero the Philosopher. 
Twelve Papers, ed. J. G. F. Powell, Oxford 1999, s. 63–84.

60 „La Republique a cela d’avantage, que c’est une communauté gouverné par puis-
sance souveraine”, J. Bodin, Les six livres de la république, Paris 1583, cyt. za:  
W. Mager, Respublica chez les juristes, s. 239.

61 W. Mager, Respublica chez les juristes, s. 239; M. Walzer, Citizenship, w: Politi-
cal Innovation and Conceptual Change, eds. T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Cam-
bridge 1989, s. 214; J. G. A. Pocock, The Ideal of Citizenship since Classical Times, 
w: The Citizenship Debates, ed. G. Shafir, Minneapolis–London 1998, s. 37;  
C. C. Wells, Law and Citizenship in Early Modern France, Baltimore–London 
1995, s. 100.

62 S. Grodziski, Obywatelstwo, s. 43–54; autorzy renesansowi kładli nacisk na oby-
watelskość jako podległość prawom danego państwa, definicję obywatela jako 
poddanego monarchy przyjął chyba tylko pozostający pod wyraźnym wpły-
wem Bodina Aaron Olizarowski, czyli autor tworzący całkowicie poza głów-
nym nurtem dyskusji politycznych w Rzeczypospolitej, por. ibidem, s. 48; E. Jar-
ra, Historia polskiej filozofii politycznej 966–1795, Londyn 1968, s. 197. 

63 Autor pisemka Zdanie o obieraniu nowego króla, s. 353, zarówno termin „rzecz-
pospolita”, jak i  „obywatel” traktował bardziej ogólnie: „W  rzeczypospolitej 
każdej nic nie baczę być lepszego, jedno szyrokość a przestronność granic na 
wszystkie strony; […] zaczym się obywatele onej ziemie miłują, nie uganiając 
jeden drugiego za spłachciem ziemie”; z kolei autor druczku Sentencyja cuius-
dam de electione regis Polonorum pisał zgryźliwie o Henryku w kontekście nocy 
św. Bartłomieja: „otóż masz czystego króla, który o tym […] we dnie i w nocy 
myśli […] jakoby zachował salutem civium regni sui et totius reipublicae” (Czu-
bek I, s. 364).

64 C. C. Wells, Law and Citizenship, s. 60 i nn.; S. Grodziski, Obywatelstwo, s. 46–49.
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z grecką koncepcją partycypacyjną, że członkowie wspólnoty mają 
prawo o niej decydować, ale też tylko ci, którzy o niej decydują, two-
rzą ją. Za Arystotelesem uznawano, że „państwo jest pewną wielo-
ścią obywateli”65. Znamienne jest, jak szybko i zdecydowanie włączo-
no w polski dyskurs polityczny słowo civis/cives, używając nie tylko 
terminu łacińskiego, ale i jego polskiego odpowiednika „obywatel”/ 
/„obywatele”. Występuje ono (w obu wersjach) jeszcze w czasach ja-
giellońskich, choćby w definicji Orzechowskiego czy w wypowiedzi 
Rotundusa66, a  już w  dyskusji politycznej pierwszego bezkrólewia 
pojawia się często. Nie ma też raczej na ogół wątpliwości, że odno-
si się tam tylko do uczestników tej debaty, ludzi biorących udział 
w  podejmowaniu decyzji politycznych67. Postulowano, aby „oby-
watele deliberowali, z czym by na elekcyją jechać, albo jadące ode-
słać mieli”, aby dyskutowali o sprawach publicznych, ponieważ in li-
bera patria omnium civium liberae voces sunt et esse debent68. Przy 
czym pojęcie zaczerpnięte z tradycji antycznej płynnie włączano we 
własny dyskurs i nie mniej płynnie odnoszono je do wspólnoty szla-
checkiej lub jej poszczególnych członków. Swego rodzaju kropkę nad 
„i” w kwestii, kim byli obywatele, postawił autor wierszowanej roz-
mowy Lecha z Piastem, w której Piast zwracał się do słuchaczy/czy-
telników takimi oto słowami: „Lecz wy obywatele, sobie uważajcie 
[…] O  was idzie, rycerstwo…”69. Nie miał co do tego wątpliwości 
także autor najsłynniejszego chyba pisma rokoszu Zebrzydowskie-
go: „I teć są trzy klejnoty, które porządna Rzplta suis civibus dawa 

65 Arystoteles, Polityka, III, 1.2, tłum. L. Piotrowicz, w: idem, Dzieła wszystkie,  
t. 1, Warszawa 2003, s. 53; „republics, like princes, ruled over subjects who 
lacked the privileges and positive rights that full citizenship carried”, M. Hörn-
quist, The Two Myths of Civic Humanism, w: Renaissance Civic Humanism. Re-
appraisals and Reflections, ed. J. Hankins, Cambridge 2000, s. 112.

66 A. Rotundus, Rozmowa, s. 155 (autor mówi o obywatelach Księstwa Litewskiego, 
a obywatelstwo rozumie raczej na sposób Modrzewskiego niż Orzechowskiego, 
a więc jako podleganie wspólnym prawom, a nie udział w życiu politycznym).

67 Jak pisał w  XVIII wieku Lengnich: „w  prawie naszym atoli w  szczególności 
szlachta tylko obywatelem się zowie i sama jedynie do spraw Rzeczypospolitej 
ma udział”, cyt. za: S. Grodziski, Obywatelstwo, s. 49.

68 „Kto zna…”, s. 216; Rzecz o mającej nastąpić konwokacyjej, Czubek I, s. 216. 
69 Rozmowa Lecha z Piastem, Czubek I, s. 44; J. Ekes, Trójpodział, s. 32.
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[…] pokój z sprawiedliwością, wolność a ślachectwo”70. Co ciekawe, 
lecz wymagające weryfikacji, wydaje się, że z czasem termin „obywa-
tel”/civis traci trochę na popularności, od połowy wieku XVII wystę-
puje rzadziej71, choć nigdy nie znika całkowicie z dyskursu72. Dawną 
popularność miał odzyskać w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, 
niejako przypomniany przez filozofię oświecenia, szczególnie Jana 
Jakuba Rousseau. Dla tych rozważań ważne jest, że dyskurs politycz-
ny I  RP przejął od starożytnych wizję rzeczypospolitej raczej jako 
wspólnoty obywateli niż mieszkańców: cives qui sunt verum rei pu-
blicae corpus73 – i przeniósł ją na wspólnotę szlachty. 

Jednak szlachta stanowiła Rzeczpospolitą nie tylko przez swoją 
„obywatelskość”, w nie mniejszym, a może nawet w większym stop-
niu przesądziło o tym to, że była ona niezbędnym elementem (w tym 
przypadku zresztą niekoniecznie jedynym) Rzeczypospolitej już nie 
jako państwa czy wspólnoty, ale konstrukcji politycznej. Klasyczna 
myśl polityczna co najmniej od Arystotelesa mówiła, że aby rzecz-
pospolita mogła realizować cele, w jakich powstała, a więc gwaran-
tować dobro i szczęście jej członków, musi mieć określony kształt, 
zapewniający, iż interesy wszystkich będą realizowane, bez naru-
szenia interesu wspólnoty. W czasach nowożytnych za Polibiuszem 
i Cyceronem przyjęto, że ideał ten realizuje rząd mieszany, monar-
chia mixta, mixtum imperium. Koncepcję tę, o czym będzie mowa 
w  rozdziale jej poświęconym, przejęli bez zastrzeżeń także polscy 
teoretycy państwa wieku XVI, a za nimi uczestnicy debaty politycz-
nej74. Właśnie do tej konstrukcji odnosiły się w wieku XVI i XVII 
sformułowania o „stanowieniu Rzeczypospolitej”, „reformacyi Rze-
czypospolitej”, „wzruszeniu Rzeczypospolitej” czy, nie daj Boże, „od-

70 Libera respublica quae sit?, Czubek II, t. 2, s. 409.
71 Co ciekawe, pomija go w swojej analizie Urszula Augustyniak, Polska i łacińska.
72 Używają go Opaliński, Fredro (ten ostatni zarówno w łacińskich traktatach, jak 

i  w  aktualnym piśmie Dyskurs o  mianowaniu na królestwo polskie za żywota 
króla [1660], Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 249–251), a później m.in. Karwic-
ki, Leszczyński; ale w pismach politycznych czasów Jana Kazimierza występu-
je bardzo rzadko, gdy w pierwszym bezkrólewiu i jeszcze w czasie rokoszu Ze-
brzydowskiego było go dużo. 

73 Jakiego króla Polakom trzeba, Czubek I, s. 276.
74 Szerzej zob. rozdział 4.
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mianie tej Rzeczypospolitej”75. Przy czym teoretycznemu modelo-
wi przyporządkowano konkretne instytucje. W roku 1615 Wacław 
Kunicki stwierdzał krótko, a zdecydowanie: „A  iż Rzecząpospolitą 
zowiemy króla, senatory, szlachtę”76. Takie rozumienie Rzeczypo-
spolitej przez szlachtę dostrzegali już w XVI wieku współcześni ob-
serwatorzy, piszą o nim także badacze, zwracając uwagę na identyfi-
kację Rzeczypospolitej z sejmem77. To ostatnie zdają się potwierdzać 
pojawiające się od końca XVI co najmniej do połowy wieku XVIII, 
odnoszące się właśnie do niego sformułowania o „obradach całej Rze-
czypospolitej”78, przedstawieniu czegoś „wszystkiej Rzeczypospoli-
tej”, stawianiu jakiejś sprawy in faciae totius reipublicae79 czy słynny 
passus z Głosu wolnego: „a Rzeczpospolita gdzie? Na sejmie co dwie 
lecie”80. Jednak należy je traktować ostrożnie. Wydaje się, że sejm 
nie tyle identyfikowano z Rzecząpospolitą, co uznawano za jej uoso-
bienie, tak jak król w monarchii stanowił uosobienie państwa. Cza-
sem, szczególnie w XVI wieku, formułowano to wprost: „na to sejmy 
walne w Rzeczypospolitej naszy są postanowione, na które zjeżdża-
ją się ci, którzy wszytkę Rzeczpospolitą naszę reprezentują”81. Sejm 
był więc nie tyle Rzecząpospolitą, co miejscem, gdzie realizowały 

75 To ostatnie Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach skąd in Republica uro-
sły, i o postępku sejmu 1606, Czubek II, t. 2, s. 358 (pismo prokrólewskie, oskar-
żające o odmianę RP Zamoyskiego). 

76 W. Kunicki, Obraz szlachcica polskiego, Kraków 1615, C2.
77 „Trzy stany, to jest król, senat i szlachta, stanowią to, co Polacy nazywają Rze-

cząpospolitą” – stwierdzał nie bez racji nuncjusz Girolamo Lippomano, cyt. za:  
S. Kot, Rzeczpospolita Polska w  literaturze politycznej Zachodu, Kraków 1919,  
s. 5; E. Opaliński, Kultura, s. 29; H. Olszewski, Rzeczpospolita, s. 15; U. Augusty-
niak, Polska i łacińska, s. 53. 

78 Podobnych sformułowań nie ma jeszcze w ogóle w dyskusji pierwszej wolnej 
elekcji!

79 „Powinien go instigator pozwać na sejm, nie przed samego króla, ale przed 
wszystką Rzeczpospolitą”, Replika na respons księdza prymasa, Czubek II, t. 3,  
s. 400.

80 S. Leszczyński, Głos wolny, s. 63.
81 „Jako naprzód K.J.M. Pan nasz, panowie Rady koronne, a od rycerstwa posło-

wie”, Senatora anonima, s. 172, por. K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce 
epoki Odrodzenia, Warszawa 1959, s. 12 i nn.
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się „władza i  majestas wszystkiej Rzeczypospolitej”82. Potwierdzają 
to także częste sformułowania: „Rzeczpospolita na sejmie” podjęła 
taką lub inną decyzję. Nie należy zapominać, że potrójna konstruk-
cja Rzeczypospolitej nie była identyczna z sejmem, ale składała się 
z króla, senatu i stanu rycerskiego – podkreślmy, całego stanu rycer-
skiego83, reprezentowanego przez izbę poselską, czasem traktowaną 
jako wyłączne ucieleśnienie Rzeczypospolitej rozumianej w tym wy-
padku jako ogół obywateli84. 

Warto zwrócić uwagę, jak zmieniało się miejsce króla w  za-
leżności od tego, co rozumiano jako Rzeczpospolitą. W  koncepcji 
państwa-wspólnoty obywateli król mieścił się, ale nie był koniecz-
ny, w Rzeczypospolitej konstrukcji politycznej stanowił element nie-
zbędny. Często odwoływano się tu do topiki organicznej, w której 
wszystkie elementy składowe ciała państwa były naturalnie koniecz-
ne. Kwestia ta zaprzątała uczestników dyskusji politycznych już od 
pierwszej wolnej elekcji, kiedy to po raz pierwszy pojawiło się py-
tanie, czy Rzeczpospolita „bez głowy” jest jeszcze Rzecząpospoli-
tą85. Odpowiedzi na nie bywały różne, zależały od celów politycz-

82 „Bo sejm walny zową, że na nim okazuje się władza i majestas wszystkiej Rze-
czypospolitej. Reprezentuje sejm wszystkę Rzeczpospolitą, któremu preskrybo-
wać, est indignum et damnosum reipublicae”, Naprawa Rzeczypospolitej Koronnej 
do elekcyjej nowego króla, Czubek I, s. 206; „A przeto sejm jest najwspanialszą 
i najużyteczniejszą machiną całego królestwa, na której wszelkie prerogatywy 
i dostojeństwa wolnej Rzeczypospolitej wspierają się”, S. Sienicki, Sposób nowo-
obmyślony konkludowania obrad publicznych dla utwierdzenia praw kardynal-
nych wolności liberis sentiendi et iuris vetandi, t. 1, Łowicz 1764, s. 118.

83 Identyczny z Rzecząpospolitą byłby w takim rozumieniu tylko sejm konny, por. 
H. Olszewski, Sejm konny. Rzecz o funkcjonowaniu ideologii szlacheckiej w daw-
nej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, t. 37, nr 2, s. 241.

84 Zwrócił na to uwagę E. Opaliński, Kultura, s. 29; „sprawę, którą się po nim pan, 
senat i cała Rzplta domagała”, Z. Myszkowski, Deklaracyja […] wydana pod Ja-
nowcem przeciwko JMci p. Wojewodzie krakowskiemu, Czubek II, t. 2, s. 191.

85 „Kto zna…”, s. 214 („Albowiem gdyż rzeczpospolita każda ma swe ciało zu-
pełne i w nim zupełnych członków potrzebuje, tedy jako w porządnym a zu-
pełnym ciele głowa, przedniejszy członek potrzebna jest”, co ciekawe, autor 
nie tyle pisał o  konieczności króla, co wykorzystał ten argument, domagając 
się władzy dla prymasa jako interreksa); Rozmowa senatora koronnego z ślach-
cicem, Czubek I, s. 338 (polemika z poglądem, iż RP bez króla nie może po-
dejmować decyzji); „nasza Rzeczpospolita ex uno atque omnibus constat”,  
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nych autora, ale też od tego, który aspekt pojęcia Rzeczypospolitej 
wykorzystywał on w  wypowiedzi. Powodowało to swego rodza-
ju niespójność dyskursu, a  w  pewnym sensie także wizji państwa, 
w których król jawił się raz jako element Rzeczypospolitej, a innym 
razem (czasem w tym samym tekście) jako czynnik zewnętrzny lub 
wręcz niebezpieczny. Pierwszy w pełni dostrzegł tę niekonsekwencję 
i wyciągnął z tego wnioski chyba dopiero Stanisław Karwicki, który 
zrywając z tradycją antyczną (trudno powiedzieć, jak dalece świado-
mie), uznał koncepcję rządu mieszanego za nieporozumienie, po-
jęcie Rzeczypospolitej rezerwując dla szlacheckiej wspólnoty i  jej 
przedstawicieli w sejmie i zdecydowanie przeciwstawiając ją królo-
wi86. Problem ten został rozwiązany ostatecznie dopiero w drugiej 
połowie wieku XVIII, kiedy pojęcie Rzeczpospolita przestano łączyć 
z konstrukcją monarchia mixta. Słowo „Rzeczpospolita” odnoszono 
w tym czasie, co zresztą czyniono i wcześniej, do państwa o określo-
nej formie rządu, zwanego czasem rządem wolnym czy republikanc-
kim, ale już nie do trójdzielnej konstrukcji ustrojowej. 

Właśnie rzeczpospolita jako nazwa wspólnoty politycznej o pew-
nych cechach wyróżniających ją na tle innych państw to następny 
ważny aspekt funkcjonowania tego pojęcia w dyskursie politycznym 
wieków XVI–XVIII. Choć, jak już powiedziano, w XVI stuleciu po-
pularne było traktowanie pojęcia respublica jako określenia każde-
go państwa87, jednak w  wypowiedziach polskich, co najmniej od 
Orzechowskiego poczynając, można dostrzec tendencję do jego za-
wężania. Wydaje się, że wpłynęło na to swoiste zawłaszczenie kla-
sycznej koncepcji reipublicae jako monarchii mieszanej i uznanie za 
taką Rzeczypospolitej Obojga Narodów, połączone z nasilającym się 

[J. D. Solikowski], Rozsądek o warszawskich sprawach, s. 583 (argument przeciw 
Konfederacji Warszawskiej).

86 „Z  tego widziemy, że u  nas w  Polszcze jest i  królestwo, jest i  rzeczpospolita. 
Więc, że insze są reguły królewskiego panowania, insze rzeczypospolitej rzą-
dów…”, S. Dunin Karwicki, Egzorbitancyje we wszystkich trzech stanach Rze-
czypospolitej krótko zebrane, w: idem, Dzieła polityczne z początku XVIII wieku, 
tłum. i wyd. A. Przyboś, K. Przyboś, Kraków 1992, s. 27. 

87 Por. J. Céard, « République » et « républicain » en France au XVIe siècle, w: L’ Es-
prit républicain. Colloque d’Orléans 4 et 5 septembre 1970, éd. J. Viard, Paris 1972, 
s. 78 i nn.
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przekonaniem o specyfice własnej Rzeczypospolitej, jej odmienno-
ści w stosunku do większości monarchii europejskich. „A też tego 
królestwem naszym nie nazywaj, ale ojczyzną albo Rzecząpospolitą 
naszą”, ostrzegał w roku 1573 anonimowy autor88. Tak zdecydowane 
rozróżnienie rzeczypospolitej i monarchii nie było jeszcze wówczas 
czymś oczywistym, do wielu ówczesnych wypowiedzi można by za-
stosować opinię badacza o szesnastowiecznych Anglikach, iż rzecz-
pospolita była dla nich antytezą nie monarchii, ale tyranii89. Jednak 
nawet wtedy w wypowiedziach uczestników debaty politycznej wy-
raźne było poczucie, że ich własny kraj nie jest to rzeczpospolita jak 
inne. Czasem, żeby to podkreślić, opatrywano ten termin przymiot-
nikiem „wolna” – respublica nostra libera90. Libera respublica quae 
sit? – pytał autor najsłynniejszego chyba pisemka rokoszu Zebrzy-
dowskiego i  odpowiadał: „To zowiemy rempublicam liberam, kędy 
nie jeden, ale trzy stany w nich rządzą i panują simul et semper […], 
a rządzą prawem pospolitym, dlatego pospolitym nazwanem, że je 
wszyscy na się stanowią, ratione, aby ciężkie prawo nie było temu, 
który je sam na się stanowi”91. Warto podkreślić, że nie był to tylko 
opis rzeczywistości polskiej, ale bardziej ogólna definicja, sformuło-
wana pod wpływem teorii klasycznych, którą autor dopiero w dal-
szym wywodzie do tej rzeczywistości dopasował. Było to już wy-
raźne przeciwstawienie rzeczypospolitej – monarchii, czy, jak ujął to 
autor cytowanego pisemka, reipublicae – absolutii dominii. Takie uję-
cie z jednej strony podkreślało oryginalność Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, z drugiej, wpisywało ją w tradycję państw o określonym 
modelu rządów. Dostrzegano to już w XVI wieku – autor Naprawy 
Rzeczypospolitej właśnie do tej tradycji się odwołał, gdy wymienił 

88 Respons na tenże skrypt – odpowiedź na Krakowski skrypt przeciwko królewico-
wi francuskiemu, Czubek I, s. 463; autor Naprawy sądził z kolei, że „inaksze le-
ges służą rzeczompospolitym, inaksze regnis”, Naprawa Rzeczypospolitej, s. 196.

89 „A commonwealth was not the antithesis of monarchy, but it was incompatible 
with tyrany”, D. Wotton, Introduction, w: Republicanism, Liberty and Commer-
cial Society, 1649–1776, ed. D. Wotton, Stanford 1994, s. 5. 

90 „Gdychżechmy przyszli na ten nieszczęsny wiek…” [inc.], Czubek I, s. 158; libe-
ra respublica nostra, [P. Pękosławski], Rytwiański 1607, Czubek II, t. 2, s. 161.

91 Libera respublica, s. 403 (początek pisma).
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trzech „stanowców rzeczypospolitych” – Likurga, Solona i Romulu-
sa, a więc nawiązał do republik starożytnych – Sparty, Aten i Rzymu, 
które zresztą Polska miała prześcignąć doskonałością rozwiązań 
ustrojowych92. Wprost włączył do niej swoje państwo cytowany 
wyżej autor rokoszowy, pisząc: „I toć to jest forma Rzpltych włas- 
na, którą wolną zowiemy i […] których nie było, jeno trzy na świecie: 
rzymska, […] potym się przeniosła do Wenetów i po dziś trwa. Przod-
kowie nasi ad normam weneckiej postanowili tę trzecią swoję…”93.  
Także przez cały wiek XVII i znaczną część stulecia XVIII obywa-
tele Rzeczypospolitej czuli się spadkobiercami „starych rzeczypo-
spolitych” Rzymian, „Ateniensów i Lakonów”94, a zarazem do końca 
wieku XVIII włączali swój kraj w dość elitarną wspólnotę republik 
europejskich, do których w XVI wieku zaliczano republiki włoskie, 
przede wszystkim Wenecję95, w XVII dodano Holandię i stany Hel-
weckie, a w XVIII Szwecję ery wolności i z pewnymi oporami An-
glię: „Zaczym towarzyszki moje – angielska, holenderska, szwedz-
ka, wenecka rzplta pomagajcie mi”, apelowała Wolność w pisemku 
z 1733 roku96. Od XVI wieku do tych państw odwoływano się, gdy 
chciano zaproponować jakieś zmiany w organizacji własnej wspól-
noty, w myśl zasady sformułowanej w XVIII wieku przez Karwic-
kiego: „ale zaś żebyśmy nie mieli stosując się do przykładu tych rze-
czypospolitych, które także wolnością słynęły, albo teraz słyną rząd 
[…] poprawić, temu żaden rozumny statysta przeczyć nie może”97. 
Pod koniec wieku XVIII znalazło się tu jeszcze miejsce dla nowo po-

92 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 190.
93 Libera respublica, s. 407.
94 Pierwsze określenie S. Starowolski, Reformacyja, s. 160; drugie Votum ślachcica 

polskiego Jana Kazanowskiego, Czubek II, t. 2, s. 305.
95 Omnes respublicae Italicae liberae, Rozmowa Gąski ze św. Bartłomiejem, Czubek I, 

s. 622; o Wenecji por. S. Kot, Venezia vista doi Polacchi nel corso dei secoli, Vene-
zia 1947; K. Koranyi, La costituzione di Venezia nel pensiero politica della Polo-
nia (Eta del Rinascimento), w: Italia, Venezia e Polonia tra umanesimo e rinasci-
mento, red. M. Brahmer, Wrocław 1967, s. 206–214; C. Backvis, Jak XVI-wieczni 
Polacy widzieli Włochy i Włochów, w: idem, Szkice, s. 515.

96 Wolność polska dla ewakuacyi wojsk egzotycznych, życzy się brać ad arma defen-
sionis, Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 434, k. 340.

97 S. Dunin Karwicki, Egzorbitancyje, s. 24.



56 ROZDZIAŁ 1

wstałej rzeczypospolitej Prowincji Amerykańskich, a  wreszcie dla 
rewolucyjnej Francji98. Wtedy też zaczęto coraz częściej posługiwać 
się nieco inną terminologią, obok tradycyjnych określeń „rzeczypo-
spolite”, „wolne rzeczypospolite”, mówiąc o republikach i państwach 
wolnych, zapewne nie bez wpływu terminologii zawartej w dziełach 
francuskich filozofów. Inna rzecz, że terminy te nie były nowością, 
określenie „państwa wolne” funkcjonowało co najmniej od począt-
ku XVII wieku, choć nie występowało zbyt często99.

Co ciekawe, wprawdzie od lat siedemdziesiątych wieku XVIII 
zaczęto rezygnować pomału z  klasycznej koncepcji ustroju mie-
szanego jako podstawy Rzeczypospolitej, w  polskim dyskursie nie 
nastąpiło jednak zawężenie tego pojęcia tylko do państw bez kró-
la, które to rozumienie republiki zdominowało dyskurs zachodnio-
europejski. Tak wąskie definicje pojawiały się czasem w podręczni-
kach, będących często adaptacjami dzieł obcych, a także parokrotnie 
w  ferworze gwałtownych sporów politycznych Sejmu Czteroletnie-
go, kiedy to przeciwnicy tronu dziedzicznego zaproponowali Rzecz-
pospolitą bez króla i do tej koncepcji dostosowali swoje definicje100. 
Nawet wtedy był to jednak margines wypowiedzi. Wynikło to po czę-
ści z tego, że ich własna Rzeczpospolita miała koronowanego wład-
cę, ale też z przyjętej wizji republiki, którą na tle innych państw mia-
ła wyróżniać nie tylko i nie tyle jej konstrukcja ustrojowa, ale przede 
wszystkim wolność. Wolność była postrzegana jako immanentna cecha 

98 Szerzej: A. Grześkowiak-Krwawicz, Rara avis czy wolni wśród wolnych? Obraz 
krajów wolnych w polskiej literaturze politycznej XVIII wieku, w: Trudne stulecia. 
Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskie-
mu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zie-
lińska, Warszawa 1994, s. 167–183.

99 Pojawia się w pismach rokoszu Zebrzydowskiego: „co było zawsze w wolnych 
państwa asylum libertatis…”, Skrypt o słuszności zjazdu stężyckiego, Czubek II,  
t. 2, s. 257; zdaniem anonimowego regalisty rokoszanie straszyli „wprowadze-
niem absolutii dominii na to wolne państwo”, Opisanie prawdziwe i dostateczne 
rozwiedzenia rokoszu pod Janowcem, Czubek II, t. 3, s. 169; „w państwach wol-
nych, gdzie powaga majestatu cum authoritate legum albo równa, albo mniej-
sza, dlatego niecierpliwie tę kompanią znosząc panowie pewnie by jej za przy-
czynieniem sił i potęgi pozbyć chcieli”, Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 28.

100 A. Grześkowiak-Krwawicz, Z dziejów terminologii politycznej czasów stanisła-
wowskich, „Teki Historyczne” 1994–1995, t. 21, s. 85.
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republiki, a zarazem jej podstawowy wyróżnik. Wymieniano ją wśród 
korzyści, jakie przynosi życie w  rzeczypospolitej już w  XVI wieku, 
nie bez wpływu definicji antycznych, w tym wypadku Cycerona i Sa-
lustiusza101. Jak pisał Andrzej Maksymilian Fredro: „pod każdym 
względem bezpieczniej żyć w pełnej wolności rzeczypospolitej niźli 
w monarchii”102. Miało to swoje teoretyczne podstawy. Tak jak pisa-
rze rzymscy, a później zwolennicy rozwiązań republikańskich w no-
wożytnej Europie, uczestnicy debaty politycznej uważali, że wolność 
jest możliwa tylko wtedy, gdy obywatele uczestnicząc w życiu poli-
tycznym, decydują o sobie i państwie103. Taką wolność miały realizo-
wać wyłącznie rzeczypospolite, „czy pod królami, czy nie pod kró-
lami”104. Było to przekonanie wyjątkowo trwałe. Doskonale ilustruje 
je przytoczona wyżej definicja liberae reipublicae z roku 1606 – jej 
autor podkreślał wszak, że Rzeczpospolita rządzi się prawem, któ-
re „wszyscy na się stanowią”105, bardzo podobnie brzmi późniejsza 
o ponad sto pięćdziesiąt lat definicja Konarskiego: „Rzplite zaś wol-
ne są, gdzie nie jeden, ale czy więcej z między ludu wybranych, czyli 

101 M. Viroli, For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford 
1995, s. 19.

102 A. M. Fredro, Praerogativa popularis status repraesentatur Monarchiam saepius 
nisi regnanti bonam, 1668; tłum. T. Włodarczyk: O  wyższości rzeczypospolitej 
nad monarchią, w: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, t. 1, wyd. Z. Ogonow-
ski, Warszawa 1979, s. 335; tekst łaciński: A. M. Fredro, Militarium, seu axioma-
tum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo, tłum. J. Chmielew-
ska, B. Bednarek, wstęp i przypisy M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2015, s. 724 
(w wydaniu tym znajduje się także przekład polski, jednak nie tak staranny jak 
tłumaczenie Włodarczyka).

103 Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji eu-
ropejskiej, Warszawa 1992, s. 78 i n.

104 „Ja mówię, że rząd rzeczy – wszystkich – pospolitych, czy pod królami, czy nie 
pod królami, w gruncie jest jeden z naszym, bo jest zawsze z więcej ludzi złożo-
ny”, [S. Konarski?], Projekt do pogodzenia „Myśli” przeciwnych pokazujący jako 
zgodzić razem cum pluralitate taki prawdziwie wolny głos jaki jest opisany kon-
stytucyją Anni 1609, b.m. [1764], s. 5.

105 Libera respublica, s. 403; „W Rzpltych władza stanowienia praw jest zawsze w re-
prezentantach […] lud władzę stanowienia praw sobie zostawuje”, [H. Kołłą-
taj], Krótka rada względem napisania dobrej konstytucyi rządu, Warszawa 1790,  
w: Kołłątaj i  inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyd. Ł. Kądziela, 
Warszawa 1991, s. 157.
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lud wszystek sobą samemi według praw i wszelkiej sprawiedliwości 
rządzą”106. W roku 1788 Hugo Kołłątaj, posługując się już nowoczes- 
nymi kategoriami wolności cywilnej i politycznej, stwierdzał zdecy-
dowanie, iż „istotną potrzebą każdego wolnego narodu jest wolność 
cywilna, że dla jej ubezpieczenia powstały rzeczypospolite, czyli 
wolność polityczna”107. 

Owe teoretyczne stwierdzenia odnoszono do wszystkich państw 
wolnych, ale przede wszystkim do własnej Rzeczypospolitej. W cza-
sie pierwszej wolnej elekcji to, że „Polacy są gens gentium omnium 
quaecunque sub sole sunt, liberrima”108, łączono z kształtem ustro-
jowym ich państwa109. Z  czasem wolność zaczęto postrzegać jako 
najcenniejszy dar, jakim Rzeczpospolita obdarzała swoich obywa-
teli. Związek między Rzecząpospolitą a  wolnością dostrzegany już 
w wieku XVI z czasem zaczął ulegać zacieśnieniu. Ta ostatnia sta-
ła się siostrą Rzeczypospolitej, jej sercem, źrenicą, najdroższym klej-
notem i ozdobą, a zarazem jej podstawą i wyróżnikiem. Jak mówił 
w roku 1605 Jan Zamoyski: Fundamentum nostrae republicae liber-
tas est. „Libertas jest u niej per modum naturae” – pisał o ojczyźnie 
sto lat później Walenty Pęski110. „Wolność moja jest żywot mój” – 
deklamowała Rzeczpospolita w pisemku z roku 1697. Związku tego 
nie zakwestionowano nawet po przyjęciu pewnych nowych koncep-
cji państwa w wieku XVIII. 

106 S. Konarski, O skutecznym, t. 2, s. 166; o takim rozumieniu RP w XVIII wieku 
por. E. Rostworowski, Republikanizm polski i anglosaski XVIII w., „Miesięcznik 
Literacki” 1976, nr 8, s. 95 i n.; J. Michalski, Z problematyki republikańskiego nur-
tu w polskiej reformatorskiej myśli politycznej w XVIII wieku, „Kwartalnik Histo-
ryczny” 1983, s. 329 i passim.

107 H. Kołłątaj, Uwagi nad pismem które wyszło z drukarni Dufourowskiej pt. Sewe-
ryna Rzewuskiego […] o sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, Warszawa 1790, 
s. 20.

108 Ślachcica polskiego do rycerskiego koła braciej swej miłej o obieraniu króla krótka 
przemowa, Czubek I, s. 278. 

109 „RP nasza tymi trzema rzeczami powstała, urosła i  trwała: wolnością, czuj-
nością a męstwem, a statecznością w wierze”, Zdanie względem wyboru króla,  
s. 430; „A też w tym pokaże Respublica Polona wolność swą nad insze naro-
dy…”, „Gdychżechmy przyszli…”, s. 156.

110 [W. Pęski], Domina Palatii regina libertas, w: J. Dębiński, Różne mowy publicz-
ne, sejmikowe i sejmowe, [Częstochowa] 1727, s. 122.
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Prowadzi to do następnego aspektu omawianego zagadnienia, 
wychodzącego już poza ścisłe kategorie prawno-ustrojowe. Anali-
za pojęcia Rzeczpospolita w dyskursie politycznym Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów byłaby niepełna, gdyby nie uwzględnić jej wizji 
jako pewnego ideału, najwyższej wartości politycznej. Nie należy za-
pominać, że dla uczestników debaty politycznej od wieku XVI nie-
mal do końca XVIII Rzeczpospolita to coś więcej niż kwestia naj-
szerzej nawet rozumianego państwa-wspólnoty czy jego konstrukcji 
ustrojowej. To także pewien ideał celowego ładu politycznego gwa-
rantującego realizację potrzeb składających się nań jednostek111. Nie 
tylko w rozważaniach teoretycznych, ale także w  toku sporów po-
litycznych mówiono i  pisano o  Rzeczypospolitej jako o  wspólno-
cie połączonej „towarzystwem pożytku” czy dobrego życia. W wie-
ku XVI i w pierwszej połowie XVII oznaczało to, jak w dyskursie 
antycznym, że jej celem jest pokój, sprawiedliwość, bezpieczeństwo 
i  realizacja indywidualnych potrzeb obywateli112. Rzeczpospolita 
była dla uczestników ówczesnych dyskusji politycznych niewątpli-
wie państwem, które gwarantowało ich prawa i przywileje, zapewnia-
ło im pokój i  bezpieczeństwo, możliwość swobodnego cieszenia się 
swoją własnością. Z czasem „pożytki” Rzeczypospolitej zaczęto ogra-
niczać, by w skrajnych wypadkach dojść do jednego – wolności, ale 
idea pozostała niezmieniona: istnienie Rzeczypospolitej było jedyną 
gwarancją realizacji jakkolwiek rozumianych potrzeb jej obywateli.

*

Do tej pory starano się raczej pokazać ciągłość rozumienia pojęcia 
Rzeczpospolita. Należałoby jednak wrócić do pytania, czy przez po-

111 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 34–42, 200–221.
112 Ibidem. „Cel, do którego wszystkie rzeczypospolite zmierzają, ten jest, iż czło-

wiek, będąc animal civile, ciągnie się do pospolitego życia i tego pragnie, aby 
w zgodzie, w miłości, w pokoju, sprawiedliwości obfitując wszelkiemi potrze-
bami wiek swój, jak przystoi uczciwemu człowieku wykonywał” (Naprawa Rze-
czypospolitej, s. 191). Autor wyraźnie za autorami antycznymi mówi tu o rzeczy-
pospolitej rozumianej ogólnie jako społeczność państwowa, choć w  dalszym 
wywodzie odnosi się już do własnej Rzeczypospolitej. 
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nad dwieście lat funkcjonowania w polskim dyskursie politycznym 
jego użycie i rozumienie uległo jakimś zmianom. Po części starano 
się odpowiedzieć na nie już wcześniej, jednak zagadnienie to wyma-
ga głębszej analizy, szczególnie w  odniesieniu do ostatnich lat ist-
nienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc do drugiej poło-
wy wieku XVIII, a ściślej, do panowania Stanisława Augusta, kiedy 
dokonywały się zasadnicze zmiany rzeczywistości polityczno-spo-
łecznej, a zarazem duże zmiany w postrzeganiu i opisywaniu świata 
politycznego. Przede wszystkim należy podkreślić trwałość znaczeń 
łączonych ze słowem „Rzeczpospolita”. Do lat siedemdziesiątych 
trudno mówić o dalej idących zmianach zarówno jeśli chodzi o ter-
minologię, jak i o koncepcje państwa. Rzeczpospolita wciąż była naj-
popularniejszym pojęciem i najwyższą (obok ściśle z nią związanej 
wolności) wartością polityczną. Nie zmieniały się też przypisywa-
ne jej znaczenia. Szczególnie dotyczy to kluczowej kwestii rozdzie-
lenia państwa i tworzącego go społeczeństwa, czy ściślej, wspólnoty 
obywatelskiej, bo do lat siedemdziesiątych o niej głównie jest mowa 
w wypowiedziach politycznych. „My wszyscy Rzeczpospolita abso-
lutna, mogąca cale wszystko odmienić, poprawić, skasować, co się 
będzie podobało uczynić”113 – to najkrótsza i chyba najlepsza defi-
nicja Rzeczypospolitej, jak ją postrzegali uczestnicy aktualnych dys-
kusji. Także autorzy dzieł bardziej teoretycznych swoje rozważania 
prowadzili w ramach klasycznego dyskursu, a co za tym idzie, tak-
że klasycznego postrzegania państwa jako civitas – rzeczypospoli-
tej. Dotyczy to nawet tych, którzy proponowali dość daleko idące 
przewartościowanie dotychczasowego sposobu myślenia i mówienia 
o własnym państwie, a więc Karwickiego, autora Głosu wolnego czy 
Konarskiego. 

Pierwszym sygnałem zmiany było rozdzielenie Rzeczypospolitej 
i konstrukcji ustrojowej. Zaczęli ten proces nieśmiało i nie do koń-
ca konsekwentnie Karwicki, a po nim i pod jego wpływem Konar-
ski, jednak ostateczny podział dokonał się na przełomie lat siedem-

113 Opisanie krótkie niektórych interesów wewnętrznych Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej Polskiej w roku 1762, wyd. M. Wyszomirska, A. Perłakowski, Kraków 
2011, s. 34. 
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dziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku, kiedy wyraźnie zaczęto 
rozróżniać Rzeczpospolitą i  jej rząd zwany w  tym czasie wolnym 
bądź republikanckim114. Trzeba od razu podkreślić, że nie oznacza-
ło to ani oddzielenia władzy państwowej od obywateli, ani rozdzie-
lenia państwa i tworzącej je wspólnoty – Rzeczpospolita wciąż była 
jednym i drugim. Inna rzecz, że w tym czasie pojawiły się rozpra-
wy proponujące odmienną wizję państwa. Tacy autorzy, jak: Anto-
ni Popławski, Hieronim Stroynowski, Remigiusz Ładowski czy Ka-
rol Wyrwicz podjęli próbę zbudowania nowego dyskursu, w którym 
rozdzielenie państwa i wspólnoty, władzy i społeczeństwa nie było 
zamachem na Rzeczpospolitą, ale podstawą konstrukcji politycznej, 
a zarazem gwarancją bezpieczeństwa i wolności wszystkich człon-
ków społeczeństwa115. W ich ujęciu naród nie był już uczestnikiem 
władzy, ale pozostawał pod jej opieką: „obywatel pod opieką najwyż-
szej państwa władzy zostający”116. Najciekawsza i najbardziej rozbu-
dowana była koncepcja Stroynowskiego, który stwierdziwszy wy-
raźnie, że „władza najwyższa jest jedna i nierozdzielna”, całą swoją 
konstrukcję ustrojową zbudował na zasadzie wzajemnych „powin-
ności i  należytości”, czyli zobowiązań i  uprawnień „między całym 
narodem a najwyższą zwierzchnością, czyli między osobami piastu-
jącymi najwyższą władzą narodu”117. Co charakterystyczne, autorzy 
ci nie posługiwali się raczej pojęciem rzeczpospolita, wynikło to za-
pewne z silnego osadzenia ich wypowiedzi w obcym, zaczerpniętym 
od oświeconych filozofów dyskursie, który się tym pojęciem nie po-
sługiwał, a także z tego, że ich rozważania obracały się głównie w sfe-
rze teorii, nie odnosząc się do własnego państwa. Być może owo ode-
rwanie od rzeczywistości polskiej było jednym z czynników, który 

114 Takim określeniem posługiwali się m.in. w latach siedemdziesiątych Józef Wy-
bicki i Michał Wielhorski.

115 Jak opisywał cel powstania społeczeństwa Popławski: „[…] równi z natury lu-
dzie […] poddali się pod moc i karność najwyższej państwa zwierzchności, aby 
przez wzajemne pożytki i prawa pospolite zjednoczeni żyć mogli beśpiecznie 
i  swobodnie”, A. Popławski, Zbiór niektórych materyi politycznych, Warszawa 
1774, s. 4.

116 Ibidem, s. 5.
117 H. Stroynowski, Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycz-

nej i prawa narodów, Wilno 1785, s. 77.
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przesądził, iż ich koncepcje, a przynajmniej zaproponowane przez 
nich wyraźne oddzielenie państwa, czy raczej władzy państwowej od 
społeczności obywatelskiej, nie wywarły większego wpływu na po-
glądy uczestników dyskusji politycznych118. Jest to ważne i ciekawe 
świadectwo prób stworzenia nowego języka politycznego, ale było to 
jednak zjawisko marginalne.

Nawet u autorów posługujących się już dyskursem oświecenio-
wym, a  więc takimi pojęciami, jak wolność naturalna czy umo-
wa społeczna, Rzeczpospolita wciąż jeszcze była przede wszystkim 
wspólnotą wolnych obywateli – tyleż państwem, co społeczeń-
stwem/narodem119. Jak stwierdzał Kołłątaj: „urządzenie rzeczypo-
spolitej, czyli urządzenie towarzystwa ludzi wolnych […] jest dzie-
łem woli narodu całego”120. Z kolei sformułowanie: „gdy już Litwa 
i  Polska nierozdzielną Rzeczpospolitą formować zaczęły, kiedy się 
stały zupełnie wolnym i jednym narodem”, brzmi niemal jak powtó-
rzenie aktu Unii. Rzeczpospolita tak jak przez ponad dwa wieki sta-
nowiła prawa i gwarantowała wolność nie tylko dla Seweryna Rze-
wuskiego czy Szczęsnego Potockiego, ale i dla ucznia Monteskiusza 
Ignacego Łobarzewskiego121. Warto zauważyć, że w pewnym sensie 
w tym akurat miejscu tradycyjny dyskurs szlachecki – ukształtowany 
w wieku XVI, a zakorzeniony w myśli klasycznej – spotkał się z dys-
kursem oświeconych filozofów, zwłaszcza Monteskiusza i Rousseau, 
którzy ponownie odkryli i  zaadaptowali na potrzeby swoich wizji 
antyczne ideały republikańskie i klasyczny dyskurs republikański.

118  Jakieś ich echo można dostrzec u Józefa Pawlikowskiego, gdy pisze: „wolność 
obywatela zawisła na tem, kiedy żadnej przemocy współobywatela nie podpada 
i […] jednakową ma opiekę i bezpieczeństwo w rządzie”, [J. Pawlikowski], Myśli 
polityczne dla Polski, Kraków 1789, s. 179. Jednak autor nie rozwinął tej koncep-
cji, a gdzie indziej stwierdził wyraźnie, że „prawodawstwo musi być wolą naro-
du całego”, ibidem, s. 173.

119 Znamienne jest stwierdzenie posługującego się już bardzo nowoczesnym ję-
zykiem Wybickiego: „Rzeczpospolita Polska uważana jako naród w powszech-
ności”, J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 
1984, s. 196.

120 H. Kołłątaj, Uwagi, s. 47.
121 [I. Łobarzewski], Zaszczyt wolności polskiej angielskiej wyrównywający, [War-

szawa] 1789, s. 27.
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A  jednak od lat siedemdziesiątych w  języku politycznym za-
częła dokonywać się powolna zmiana. Nie dotyczyła ona (przynaj-
mniej nie wprost) idei państwa-wspólnoty, która okazała się wy-
jątkowo trwała, ale słowa „Rzeczpospolita”. Analizująca tę kwestię 
metodami statystycznymi, Ewa Bem-Wiśniewska zwróciła uwagę, że 
w drugiej połowie wieku XVIII, a szczególnie od lat siedemdziesią-
tych termin ten w badanych przez nią źródłach pojawia się wyraźnie 
rzadziej122. Do badań statystycznych należy podchodzić ostrożnie, 
jednak w tym wypadku istotnie pokazują one pewną prawidłowość, 
którą można dostrzec także w dyskursie politycznym tej epoki. Ba-
daczka wiązała tę zmianę z coraz silniejszą unifikacją państwa pol-
sko-litewskiego i wskazywała, iż Rzeczpospolitą zastępowały przede 
wszystkim takie słowa, jak „Polska” i „ojczyzna”. Jest to jednak tyl-
ko jeden aspekt tego zagadnienia. Przywołane przez autorkę pojęcia 
nie były jedynymi, które pojawiały się tam, gdzie wcześniej funkcjo-
nowało słowo „Rzeczpospolita”, a przyczyny owych zmian, przynaj-
mniej w odniesieniu do dyskusji i sporów politycznych, były bardziej 
złożone i wynikały nie tylko z rzeczywistości politycznej, o której pi-
sze Bem-Wiśniewska, ale także ze zmian, jakie dokonywały się lub 
jakich próbowano dokonać w polskim – szlacheckim myśleniu i mó-
wieniu o państwie i społeczeństwie. 

Od lat siedemdziesiątych XVIII wieku można w polskich dysku-
sjach politycznych obserwować (nie zawsze świadome) próby osiąg-
nięcia większej precyzji języka politycznego, przejawiające się m.in. 
coraz wyraźniejszym rozróżnianiem takich pojęć, jak: rząd (w sensie 
ustroju politycznego), naród, ojczyzna, kraj, wreszcie „towarzystwo” 
(społeczeństwo). Poza ostatnim zaczerpniętym wprost od francu-
skich filozofów nie były to terminy w  polskim słowniku politycz-
nym nowe, nowością było coraz częstsze ich stosowanie i zastępowa-
nie nimi właśnie pojęcia Rzeczpospolita przynajmniej w niektórych 
kontekstach. Pierwsi podjęli takie próby twórcy rozpraw bardziej 
teoretycznych, wspomniani już „polscy fizjokraci” – Popławski 
i Stroynowski, a obok nich Józef Wybicki. Niewątpliwie wpływ na ich 

122 E. Bem-Wiśniewska, Wizja, s. 25; oraz głosy w dyskusji po jej referacie, ibidem, 
s. 276; eadem, Funkcjonowanie, Warszawa 1998, s. 68.
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sposób mówienia o sprawach państwa miało to, że czerpali z dzieł 
autorów obcych, ważne pozostawały także próby (niepodejmowa-
ne od ponad wieku) osadzenia porad dla własnej Rzeczypospolitej 
w szerszym kontekście teoretycznym. Co istotne, nie tylko wzboga-
cali i niejako porządkowali w ten sposób język polityczny, ale zmie-
niali po trosze obraz świata politycznego. Rzeczpospolita, jak już po-
wiedziano, była pojęciem bardzo szerokim i  dość wieloznacznym, 
co mogło powodować (i  powodowało) konfuzję nie tylko języko-
wą, utrudniało też rozdzielenie, a zatem zrozumienie i opisanie, oraz 
ocenę niektórych zagadnień. Stąd autorzy dążący do większej pre-
cyzji, ale też postulujący przewartościowanie pewnych sądów, wo-
leli posługiwać się wymienionymi wyżej terminami. O ile w latach 
siedemdziesiątych wzbogacenie i większą precyzję sformułowań od-
noszących się do państwa – władzy – społeczeństwa widać przede 
wszystkim w większych rozprawach teoretycznych, o  tyle w czasie 
Sejmu Czteroletniego można to zjawisko obserwować już w bardzo 
wielu wypowiedziach, także w aktualnych dyskusjach politycznych, 
w  których część przynajmniej zabierających głos dość precyzyjnie 
rozróżniała terminy „rząd”, „naród”, „kraj”, „Rzeczpospolita”. Miało 
to czasem bardzo ważkie konsekwencje, bynajmniej nieodnoszące 
się do sfery językowej. Gwoli przykładu: identyfikacja Rzeczypospo-
litej i jej rządu, uznanie, że „słowo Rzeczpospolita oznacza wolność, 
czyli rząd wolny”123, pozwalała uznać każdą propozycję reform po-
litycznych za zamach na Rzeczpospolitą. Tymczasem wyraźne roz-
dzielenie obu pojęć umożliwiało traktowanie tych propozycji tylko 
jako zmian w  organizacji władz, czasem nawet wzmocnienie Rze-
czypospolitej. Jeszcze dalej mogło prowadzić wydzielenie w dyskur-
sie pojęcia naród. Tradycyjna wizja Rzeczypospolitej w sposób nie-
rozerwalny wiązała się z wolnością gwarantowaną określoną formą 
rządów, jak poniekąd za Monteskiuszem stwierdzał Łukasz Bniński: 
„zasadą każdej Rzpltej jest wolność”124. Idea narodu tego elementu 

123 Myśl względem poprawy formy rządu, Warszawa 1790 [wł. 1789], s. 58.
124 Ł. Bniński, Uwagi na sejmik średzki poselski dnia 16 listopada R. 1790 przypada-

jący, b.m. [1790], b.p.
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nie zawierała125. Innymi słowy, Rzeczpospolita bez wolności prze-
stawała być Rzecząpospolitą, ale naród pozostawał narodem. Jak pi-
sał Staszic, pod despotyzmem „on istnie – tylko jest uciśnionym do 
czasu”126. Nikt nie wyciągnął tak skrajnych konsekwencji z rozdzie-
lenia owych pojęć jak autor Przestróg dla Polski, ale jest faktem, że 
wprowadzenie większego porządku w języku politycznym pozwala-
ło w  tym wypadku przesunąć nacisk z  obrony wolności szlachec-
kich obywateli Rzeczypospolitej, gwarantowanej niezmiennością 
jej praw i  konstrukcji ustrojowej, na niepodległość narodową, co 
mogło oznaczać próbę pewnego przewartościowania ideałów poli-
tycznych. Widać to wyraźnie w dyskusji Sejmu Czteroletniego w wy-
powiedziach takich autorów, jak: Kołłątaj, Tadeusz Morski, a później 
obrońcy Konstytucji 3 maja127. Od razu trzeba zastrzec, że nie wszy-
scy zabierający głos w owym czasie wyciągali tak daleko idące wnio-
ski, jest natomiast bezsprzecznie faktem, że naród, jego niewola, nie-
podległość, siła zaczęły coraz częściej pojawiać się w wypowiedziach 
politycznych. Nie zawsze był to etniczny naród Staszica czy Francisz-
ka Salezego Jezierskiego, często chodziło o polityczny naród obywa-

125 Znamienne jest uzupełnienie terminu „naród” o  przymiotnik „wolny”, jakie 
często dodawano na określenie Polaków, a  czasem także innych „narodów 
wolnych”.

126 S. Staszic, Przestrogi dla Polski, wyd. S. Czarnowski, BN I, 98, Kraków 1926, s. 3.
127 Cnotliwi patrioci mieli pracować, „aby naród nasz był silnym, całym i niepod-

ległym, aby rząd był dobry, wolny i  republikański”, [H. Kołłątaj?], Korespon-
dencyja jednego obywatela z podkomorzym pewnego województwa z okoliczno-
ści przyszłego rządu, b.m. 1789, s. 11; „przestawszy być narodem i ludem wolnym, 
staliśmy się niewolnikami, prowincyją Moskwie zupełnie podległą”, ibidem,  
s. 4; trzeba ustanowić, „co nam użytecznego być może, abyśmy zostali Pola-
kami, narodem samowładnym, narodem szanownym i  narodem wolnym”,  
T. Morski, Uwagi nad pismem Seweryna Rzewuskiego… o sukcesyi tronu w Pol-
szcze, [Warszawa] 1790, s. 8; „Trzeba na koniec stawić się mężnie i ustąpić coś 
z osobistych swobód dla ogólnego szczęścia narodu”, Krótkie uwagi nad pismem 
JP. Wojciecha Turskiego O królach…, Warszawa 1790, s. 29; „Ojczyzna nasza już 
jest ocalona, swobody nasze zabezpieczone, jesteśmy odtąd narodem wolnym 
i niepodległym, upadły pęta niewoli i nierządu”, S. Małachowski, K. N. Sapieha, 
Uniwersał marszałków sejmowych, 7 maja 1791, w: Za czy przeciw Ustawie rzą-
dowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja, wyd. A. Grześkowiak-Krwa-
wicz, Warszawa 1992, s. 24.
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teli czy po prostu o tradycyjnie rozumiany naród szlachecki128, jed-
nak coraz częściej zastępował on w wypowiedziach Rzeczpospolitą. 

Bardziej wstrzemięźliwe korzystanie z  pojęcia Rzeczpospolita 
miało jeszcze jedną ważką przyczynę. Chodziło o zmianę języka po-
litycznego tak, by obejmował całe społeczeństwo. Termin „Rzecz-
pospolita” nie był dobrym do tego narzędziem. Choć potencjalnie 
mógł się odnosić do całej wspólnoty i całego państwa – i taką funk-
cję pełnił w wieku XVI w wypowiedziach niektórych polskich hu-
manistów – jednak z czasem zrósł się tak bardzo ze wspólnotą szla-
checką, że użycie go niemal automatycznie wyłączało poza horyzont 
postrzegania całą resztę mieszkańców kraju. Było to rozumienie 
w wieku XVIII tak silnie utrwalone – nie tylko w języku, ale, jak się 
wydaje, w świadomości szlachty – że autorzy, którzy do wspólnoty 
narodowej chcieli włączyć inne stany, na ogół nie podjęli z nim pole-
miki, po prostu rezygnując z użycia w tym kontekście słowa „Rzecz-
pospolita”129. 

128 Na temat pojęcia narodu w  oświeceniu por. J. Maciejewski, Pojęcie narodu 
w myśli republikantów lat 1767–1775, w: Idee i koncepcje narodu w polskiej my-
śli politycznej czasów porozbiorowych, red. J. Goćkowski, A. Walicki, Warszawa 
1977, s. 21–41; A. Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warsza-
wa 2000, s. 21, 118 i passim; ostatnio także ważne ustalenia Richarda Butter-
wicka-Pawlikowskiego, Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wie-
ku. Rozważania nad Konstytucją 3 maja, w: O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe 
aspekty procesów narodowotwórczych w  Europie Środkowej i  Wschodniej, red.  
Ł. Adamski, Warszawa 2017, s. 142–151. 

129 Znamienna jest wypowiedź Jezierskiego, który choć zaczął swoje hasło od ogól-
nej definicji rzeczypospolitej, jednak dalej stwierdził wprost, iż „prawa i usta-
wy w Polszcze wszystkie jest rzeczpospolita szlachecka”, i w swoich rozważa-
niach dotyczących spraw społecznych rzadko używał tego słowa, upominając 
się o miejsce dla pospólstwa we wspólnocie narodowej, F. S. Jezierski, Niektóre 
wyrazy porządkiem abecadła zebrane, w: idem, Wybór pism, wyd. Z. Skwarczyń-
ski, Warszawa 1952, s. 253, 244; podobnie, lecz w dramatyczniejszych okoliczno-
ściach, pisał w swoim liście-testamencie Dekert: „Ale jeżeli Rzeczpospolita szla-
checka będzie chciała zawsze trzymać mieszczan w zbytecznym upodleniu jak 
teraz…”, J. Dekert, List… prezydenta miasta Warszawy do J.W. Małachowskiego 
… die 3 octobris 1790 w wilią śmierci tegoż Dekerta pisany, w: Materiały do dzie-
jów Sejmu Czteroletniego, t. 3, wyd. J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński, 
Wrocław 1960, s. 393. 
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Do wspólnoty Rzeczypospolitej z użyciem tego określenia chcieli 
włączyć inne stany tylko najwybitniejsi: Kołłątaj i Staszic. Ten pierw-
szy stwierdzał: 

[…] wszyscy, ile nas ziemia polska nosi, bez żadnego wyjątku, ubogie-
go i bogatego jesteśmy poddani Rzeczypospolitej. Ona ma najwyższą 
nad nami władzę, jej prawa nad nami panują, jej wola nam rozkazu-
je, jej siła nas broni, jej moc nas poskramia i karze. Przez jakież uprze-
dzenie najlichszego żebraka od tej najwyższej wyjąć możemy władzy?130

Ten drugi proponował bardziej ogólną definicję, obejmującą już całe 
społeczeństwo131. Jednak nawet oni woleli posługiwać się w tym kon-
tekście innymi pojęciami, przede wszystkim narodu, co więcej, nie 
byli konsekwentni. Szczególnie Kołłątaj używał terminu „Rzecz-
pospolita” w jego tradycyjnym znaczeniu wspólnoty obywatelskiej, 
owej wspomnianej tu już „nieprzestannej Rzeczypospolitej”. Pozo-
stali autorzy starający się od lat siedemdziesiątych nakreślić obraz 
wspólnoty, niebędącej już tylko wspólnotą szlachecką, posługiwali 
się innymi terminami. W  rozważaniach teoretycznych pojawiło 
się „towarzystwo”, „społeczność”, „stan społeczności” itp.132 Poję-
cia te, używane często w kontekście szerszych rozważań o począt-
kach społeczeństw i umowie społecznej133, odnosiły się niewątpliwie 

130 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 1, s. 278.
131 „Gdzie żaden człowiek nie ma więcej mocy i woli osobistej, tylko ile mu pra-

wo pozwala, a do stanowienia praw wszyscy bez wyłączenia właściciele należą, 
gdzie wszyscy tylko wszystkim są powolni i tylko moc i wola powszechna, to 
jest naród, większością głosów sobie prawa wyznacza […]. To [jedno] towarzy-
stwo nazywam rzecząpospolitą”, S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskie-
go, wyd. S. Czarnowski, BN I, 90, Kraków 1926, s. 49 i n.

132 Terminem „społeczność” w  rozumieniu społeczeństwo posługiwali się m.in. 
Wincenty Skrzetuski (Mowy o  główniejszych materyjach politycznych, War-
szawa 1773, s. 347 i passim), Stroynowski, Staszic; o „stanie społeczności” pi-
sał Remigiusz Ładowski (Krótkie zebranie trzech praw początkowych, to jest pra-
wa natury, politycznego i narodów z różnych autorów wyjęte, Lwów 1780, s. 6); 
o „towarzystwie cywilnym” bądź po prostu „towarzystwie” pisał zarówno w My-
ślach politycznych, jak i w Listach patriotycznych Józef Wybicki, a później przede 
wszystkim Staszic.

133 Por. A. Grześkowiak-Krwawicz, O recepcji idei umowy społecznej w czasach sta-
nisławowskich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2000, t. 52, nr 1–2, s. 115 i nn.



68 ROZDZIAŁ 1

do wszystkich członków wspólnoty, co w warunkach polskich czę-
sto łączyło się z krytyką sytuacji w Rzeczypospolitej jako sprzecznej 
z modelem teoretycznym134. Wprowadzenie tych pojęć wzbogaciło 
nie tylko język polityczny, ale też obraz społeczeństwa przedstawia-
nego w  rozważaniach politycznych, były to jednak terminy nowe, 
używane stosunkowo rzadko, co więcej, choć wyciągano z ich uży-
cia wnioski w odniesieniu do własnej wspólnoty, jednak raczej nie 
odnoszono ich do niej bezpośrednio135. Można by powiedzieć, że 
społeczeństwo/towarzystwo było narzędziem opisu pewnej kon-
cepcji, ale nie wartością polityczną, jaką stanowiła Rzeczpospoli-
ta. Stąd autorzy, którzy w odniesieniu do własnego państwa mówili 
już o czymś więcej niż tylko o szlacheckiej wspólnocie, chcąc odwo-
łać się do pozytywnych emocji odbiorców ich wypowiedzi, znacz-
nie częściej posługiwali się pojęciami naród, ojczyzna czy po prostu 
kraj. W przeciwieństwie do „towarzystwa” były to terminy od dawna 
obecne w dyskursie, co więcej – kryły się za nimi idee niesłychanie 
dla szlachty ważne. Szczególnie dotyczy to ojczyzny i miłości do niej, 
która tradycyjnie stanowiła jedną z najwyższych wartości politycz-
nych. Zarazem, mimo że słów „Rzeczpospolita” i „ojczyzna” używa-
no często zamiennie, a czasem sugerowano, że tylko obywatele mają 
ojczyznę, jednak wizja ojczyzny nie była tak bezwzględnie związa-

134 „Gdy jedni, sądząc się być różnego od innych ludzi rodzaju, przyznają sobie na-
leżytości, które im nie służą ani z przyrodzenia ani z ugody i chcą przeświadczyć 
drugich o takowych ku sobie powinnościach, do których się oni ani z przyro-
dzenia, ani z dobrowolnej ugody poczuwać nie mogą – takowa w jakiejkolwiek 
społeczności nierówność, jako jest dziełem ludzkiej przemocy i niesprawiedli-
wości skutkiem, tak oraz przyrodzeniu jest zupełnie przeciwna, całej społecz-
ności szkodliwa i nikomu rzetelnie i trwale pożyteczna być nie może”, H. Stroy-
nowski, Nauka, s. 51 i n.; zob. też K. Opałek, Prawo naturyu polskich fizjokratów, 
Warszawa 1953, s. 85 i n.; u Stroynowskiego jest to ujęcie jeszcze dość teoretycz-
ne, bezpośrednio do rzeczywistości polskiej odniósł się J. Wybicki, Listy patrio-
tyczne, wyd. K. Opałek, BN I, 155, Wrocław 1955, Listy 3 i 4.

135 Choć argumentem w sporze bywały, jak u Baudouina, który domagał się, by 
mieszczanin „jako członek użyteczny towarzystwu, wszelkich swobód i  za-
szczytów jego używać powinien”, J. Baudouin de Courtenay, Bezstronne uwa-
gi nad mową J.W. Jezierskiego … dnia 15 grudnia 1789 przeciwko mieszczanom, 
w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 2, wyd. J. Michalski, E. Rostwo-
rowski, J. Woliński, Wrocław 1959, s. 431.
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na ze szlachecką wspólnotą jak Rzeczpospolita i można było znaleźć 
w niej miejsce dla pozostałych stanów. Bez problemu obejmowało 
je pojęcie kraju, którego byli jeśli nie obywatelami136, to na pewno 
mieszkańcami137. Nawet naród, choć mógł oznaczać i często ozna-
czał tylko naród szlachecki, okazał się pojęciem elastyczniejszym, 
czy raczej pojemniejszym niż Rzeczpospolita. Warto przy okazji za-
uważyć, że Staszic i Jezierski bynajmniej nie byli w wieku XVIII jedy-
nymi, ani nawet pierwszymi, którzy podkreślali, że naród to nie tyl-
ko szlachta. Przed nimi, jednak nie w tak mocnych słowach, włączali 
do narodu stany nieuprzywilejowane Popławski, Wincenty Skrzetu-
ski czy Wybicki138, a w czasie Sejmu Czteroletniego coraz liczniejsi 
uczestnicy dyskusji politycznych – przede wszystkim ci, którzy jak 
Józef Pawlikowski, Józef Puszet, a później Morski czy Kołłątaj po-
stulowali zmianę sytuacji mieszczan i chłopów139, ale także ci, którzy 
niekoniecznie byli zwolennikami nadania im praw140. 

136 Tak określał nawet chłopów np. Popławski: „To co się dotychczas mówiło, słu-
ży wszystkim obywatelom rolnictwem bawiącym się jakiejżkolwiek bądź for-
tuny i  urodzenia” (A. Popławski, Zbiór, s. 56); był tu jednak zdecydowanie 
wyjątkiem.

137 Przykładem świadomego wyboru tego właśnie słowa wydają się rozważania 
Pawlikowskiego O poddanych polskich, w których autor całkowicie zrezygnował 
z pojęcia Rzeczpospolita, opisując związki i wzajemne zobowiązania chłopów 
poddanych z  „krajem”, J. Pawlikowski, O  poddanych polskich (Kraków 1788),  
w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 1, wyd. J. Michalski, E. Rostwo-
rowski, J. Woliński, Warszawa 1955, s. 64 i passim. 

138 A. Popławski, Zbiór, s. 56–59; W. Skrzetuski (Prawo polityczne narodu polskiego, 
t. 2, Warszawa 1784, s. 81) pisze o mieszczanach: „Część ta narodu, która w rząd-
nych krajach równie z innymi obywatelów stanami do uczestnictwa w najwyż-
szej władzy należy, u nas nie ma żadnego do Rzeczypospolitej wpływania”; „Ży-
czyłbym dla dobra narodu, aby każdy chłopek miał swoję własność”, J. Wybicki, 
Listy, s. 92.

139 Według Puszeta chłopi to „szacowna narodu cząstka”, J. Puszet de Puget, 
O  uszczęśliwieniu narodów, t. 1, Warszawa 1788, s. 71; Morski pisał o  „ludzie 
szlachectwem niezaszczyconym”, iż to „najliczniejsza część narodu i najużytecz-
niejsza”, T. Morski, Uwagi, s. 24; [H. Kołłątaj], Krótka rada, s. 151; Pawlikowski 
w O poddanych pisał w tym kontekście raczej o kraju, naród pojawia się w My-
ślach politycznych (J. Pawlikowski, Myśli, s. 172 i n.). 

140 „Większa część narodu, narodu wolnego obciążona kajdanami jęczy, a mniejsza 
go ciśnie”, Sen republikanta roku 1772 przytrafiony. Poema przez A.M., Warsza-
wa 1786, s. 60; „nieszczęśliwe stany dwa, które w miarę mnogości swojej będąc 
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Są to zagadnienia wymagające pogłębionych badań, dla tych 
rozważań ważne jest, że na przełomie lat osiemdziesiątych i  dzie-
więćdziesiątych XVIII wieku pojawiało się coraz więcej wypowie-
dzi, których autorzy, nie odrzucając ideału republiki jako państwa, 
w  którym społeczeństwo lub jego część ma udział we władzy, nie 
rezygnując też z  dawnej koncepcji państwa-wspólnoty, znacznie 
wstrzemięźliwiej posługiwali się słowem „rzeczpospolita”, wzboga-
cając swój język polityczny, ale po trosze zmieniając też obraz świata 
politycznego i ideały polityczne zawarte w ich wystąpieniach. 

Nie był to jakiś rewolucyjny przełom. Dość przywołać powstałe 
w grudniu 1789 roku Zasady do formy rządu. W tym krótkim doku-
mencie (składającym się z siedmiu paragrafów, trochę ponad jedną 
stronę folio) słowo „Rzeczpospolita” wymieniono bodaj czternaście 
razy, a  sformułowania, takie jak „wola Rzeczypospolitej”, „władza 
Rzeczypospolitej”, „sama Rzeczpospolita stanowi” (prawa i ustawy) 
nie pozostawiały wątpliwości, iż chodzi tu wyłącznie o  szlachecką 
wspólnotę, do której należy władza w państwie141. Był to swego ro-
dzaju manifest poglądów sejmowych „republikanów”, podsumowa-
nie tradycyjnych szlacheckich ideałów politycznych142, a przy okazji 
tradycyjnego języka politycznego. Nie była to już jednak w tym czasie 
jedyna możliwość mówienia i pisania o państwie – Rzeczypospolitej. 
To, co jeszcze dwadzieścia lat wcześniej było językiem powszechnym, 
wyrazem obiegowych poglądów, na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych stanowiło już pewien wybór143. Choć podob-

całym prawie narodem”, Bezstronne zastanowienie się nad proponowaną ustawą 
następstwa tronu w Polszcze, b.m. [1789], s. 112; „Nie masz przykładu w dziejach 
narodu ludzkiego, aby tak wielkiej rozległości i liczby do ośmiu milionów naród 
ziemię i wolność tak nieczule wydrzeć sobie dozwolił”, Sposób powiększenia sił 
krajowych przez popisowe milicyje, Warszawa 1788, s. 4. Żaden z przywołanych 
autorów prawami mieszczan ani chłopów nie interesował się w najmniejszym 
stopniu.

141 Volumina legum, t. 9, s. 157–158. 
142 Zwrócił na to uwagę już Walerian Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 1, wyd. 2, Warsza-

wa 1991, s. 491.
143 Nota bene twórca Zasad Ignacy Potocki miał od tego języka szybko odejść naj-

pierw w  swojej publicystyce, a  potem w  Ustawie rządowej, której był wszak 
współtwórcą.
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ne sformułowania bez dalszych badań należy traktować ostrożnie, 
jednak można zaryzykować stwierdzenie, że wierniejsi temu po-
jęciu w  jego tradycyjnym znaczeniu (zarazem państwa, wspólno-
ty szlacheckich obywateli i  konstrukcji ustrojowej) pozostali auto-
rzy bardziej przywiązani do dawnych rozwiązań, sprzeciwiający się 
„wszelkim projektom starodawną wolność naszą obalającym, a mia-
nowicie takim, które Rzeczpospolitą w monarchią przeistaczać […] 
usiłują”144. Najbardziej charakterystyczne są tu wystąpienia Szczę-
snego Potockiego i Seweryna Rzewuskiego. Pierwszy ostrzegał sejm: 
„Abyście nam Rzeczypospolitej nie wywrócili” i  gotów był bronić 
jej własnymi piersiami przed „więzami niewolniczymi”, które chcieli 
nałożyć na nią zwolennicy sukcesji145; drugi troszczył się o obronę 
praw, „które czynią, iż Rzeczpospolita jest Rzecząpospolitą”146, i opi-
sywał tradycyjne podstawy szlacheckiej Rzeczypospolitej147. Obaj 
nie tylko wielokrotnie posługiwali się tym terminem, ale traktowali 
tradycyjną wizję szlacheckiej wspólnoty jako najwyższą wartość po-
lityczną, jakiej należało bronić przed wszelkimi próbami zmiany. 
Taki wybór języka był swoistą polemiką z autorami troszczącymi się 
nie tylko o Rzeczpospolitą, ale o siłę kraju czy bezpieczeństwo naro-
du – nie była to jednak raczej polemika świadoma148.

Do takiej miało dojść w sporze o Konstytucję 3 maja. W tekś- 
cie Ustawy rządowej pojęcie Rzeczpospolita niemal się nie poja-
wia149, zastępują je, zależnie od kontekstu, określenia „naród”, „oj-
czyzna”, „Polska”. Twórcy nowej konstytucji, jak się wydaje, w pełni 
świadomie posłużyli się nowocześniejszym językiem politycznym, 

144 J. Rzewuski, M. Wielhorski et al., Manifest przeciw sukcesyi tronu w Polszcze, 
b.m. 1790, b.p., k. 1.

145 S. Potocki, do B. Hulewicza… dnia 12 czerwca 1790 roku z Wiednia, b.m. i r., s. 1; 
idem, Odezwa obywatela i posłado narodu przed sejmikami… 16 novembris na-
stąpić mającymi, b.m. [1790], b.p., A.

146 Tu konkretnie chodziło mu o liberum veto, S. Rzewuski, O sukcesyi tronu w Pol-
szcze rzecz krótka, Amsterdam [Warszawa?] 1789, s. 19.

147 S. Rzewuski, Punkta do formy rządu, b.m. [1790].
148 Choć kto wie?
149 Pojawiało się tylko w artykule 4 jako stwierdzenie, iż „każdy człowiek do państw 

Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły”, oraz w artykule 3 w ty-
tule przywołanego Prawa o miastach.
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pozwalającym precyzyjnie opisać podstawy ustroju, który propo-
nowali dla swego państwa, zarazem używali pojęć (naród, ojczy-
zna, kraj, społeczność ludzka) obejmujących, przynajmniej poten-
cjalnie, całą wspólnotę zamieszkującą w granicach Rzeczypospolitej. 
Przeciwnicy Konstytucji dostrzegli nie tylko konkretne propozy-
cje zmian ustrojowych, ale także zmianę języka, a przede wszystkim 
właśnie rezygnację z pojęcia Rzeczpospolita150. Uznano to za zamach 
na podstawową wartość polityczną: „chcąc zatruć rząd republikanc-
ki, w całym swoim dziele słowa tego Rzplta nie wspomniawszy”151, 
„redaktor nawet Konstytucyi spiskowej czuł to [sc. że już jest mo-
narchia], bo w całym tym dziele i na ułudzenie nie śmiał wspomnieć 
imienia Rzeczypospolitej”152. W pewnym sensie brak jednego słowa, 
czy może raczej Słowa, stał się probierzem oceny Konstytucji, przy-
najmniej dla jej przeciwników. 

Rzeczpospolita wciąż pozostawała dla nich pojęciem najważniej-
szym. Tradycyjnie była to Rzeczpospolita szlachecka, choć niektórzy 
z nich potrafili zręcznie wpleść w wywody definicje zaczerpnięte od 
zachodnich filozofów (konkretnie od Rousseau)153. Również zgodnie 
z  tradycją oznaczała z  jednej strony konstrukcję ustrojową, z dru-
giej, wspólnotę tę konstrukcję tworzącą, a więc szlacheckich obywa-
teli i tylko ich. Właśnie tak rozumianą Rzeczpospolitą miała zniszczyć 
nowa Konstytucja, wprowadzając monarchię, by nie rzec, despotyzm. 
Tadeusz Czacki pytał dramatycznie: „Polacy! Niech mi się spytać godzi, 
czyli chcemy mieć rzeczpospolitą czyli monarchią?”154. Szczęsny Po-

150 „Nawet w  całej Ustawie rządowej tego słowa Rzeczpospolita wcale nie ma”,  
B. Hulewicz, Uwagi nad pismem pt. „Mowa Waleriana Stroynowskiego […]  
dn. 18 lutego 1792 roku w Łucku na sejmikach powiatowych miana”, b.m. [1792], s. 5.

151  Opisanie spisku na zgubę wolności uknowanego w dniu 3 maja roku 1791 wykona-
nego, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 926, s. 144.

152 S. Potocki, Uniwersał z 16 czerwca 1792, druk ul. b.p.
153 [T. Czacki], O  Konstytucyi Trzeciego Maja 1791 do JWW Zaleskiego trockiego 

i Matuszewica brzeskiego, litewskich posłów [Warszawa 1791], w: Za czy przeciw, 
s. 85; D. Bończa Tomaszewski, Nad Konstytucyją i rewolucyją dnia 3 maja roku 
1791 uwagi [Warszawa 1791], w: Za czy przeciw, s. 162.

154 [T. Czacki], O Konstytucyi, s. 85, co znamienne – polemiści zupełnie to pyta-
nie zlekceważyli, bo z ich punktu widzenia było absurdalne, por. [F. Dmochow-
ski], Do JW. Imci Panów Tadeusza Czackiego […] i  Mikołaja Wolskiego […] 
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tocki nie miał już wątpliwości, że twórcy Ustawy rządowej „Rzeczpo-
spolitą w monarchią przeistoczyli”155. W wypowiedziach malkonten-
tów przewijają się bardzo mocne sformułowania – Rzeczpospolita 
ich zdaniem została wywrócona, zniszczona, obalona, podbita, zwy-
ciężona, uczyniono na nią zamach bądź spisek przeciw niej. Warto 
zauważyć, że przy dość płynnych granicach tego pojęcia mogło to 
(i  zapewne miało) sprawiać wrażenie zagrożenia bytu całego pań-
stwa, choć w istocie odnosiło się do naruszenia konstrukcji ustro-
jowej156.

W  wypowiedziach Konstytucji przychylnych pojęcie Rzeczpo-
spolita pojawiało się, jednak zdecydowanie rzadziej niż w tekstach 
jej przeciwników157. Z jednej strony częściej dostrzegano w nich całe 
społeczeństwo, a  nie tylko szlacheckich obywateli (choć nie było 
to bynajmniej regułą), z drugiej, w znacznej części z nich panował, 
by tak rzec, większy porządek terminologiczny. Tak jak w Ustawie, 
dość wyraźnie odróżniano w nich wspólnotę obywateli od władzy 
i ustroju politycznego, czyli – jak wówczas mówiono – od formy rzą-
du. Wprowadzanie porządku w dyskurs było jedną z form polemi-
ki z malkontentami, którym wyjaśniano, że Rzeczpospolita z królem 
nawet dziedzicznym nie przestaje być Rzecząpospolitą, a  zawarty 
w Konstytucji „mądry układ trzech władz publicznych daje narodo-
wi polskiemu rząd prawdziwie jeden, rząd pilny, dzielny i skutecz-
ny, rząd trwały, a rząd prawdziwie wolny, zabezpieczający od arbi-

z okoliczności wydanego pisma o Konstytucji Trzeciego Maja […], b.m. [1791], w: Za 
czy przeciw, s. 136–137.

155 S. Potocki, Kopia responsu na list króla pisanego de dato 30 maii 1791, b.p.; „Pro-
jekt Rzeczpospolitą niszczący, monarchią stanowiący” (Akt konfederacji gene-
ralnej koronnej, datowany 14 maja 1792 w Targowicy, ogłoszony uniwersałem 
z 19 maja 1792, cyt. za: „Gazeta Narodowa i Obca” z 1 sierpnia 1792, nr 61); zda-
niem Tomaszewskiego skutkiem Konstytucji była „nowa monarchia” i  „rząd 
monarchiczny” (D. Bończa Tomaszewski, Nad Konstytucyją, s. 169, 185); wedle 
autora Zastanowienia był to zgoła despotyzm (Zastanowienie się nad nową Kon-
stytucyją polską, b.m. i r., w: Za czy przeciw, s. 148).

156 Konstytucja była według S. Potockiego „zgubą wolności narodu i egzystencyi 
Rzeczypospolitej”, Kopia responsu, b.p.

157 Jest to pewne uogólnienie, szerzej na ten temat zob. A. Grześkowiak-Krwawicz, 
Spór o Ustawę Rządową jako zderzenie dwóch dyskursów politycznych?, „Wiek 
Oświecenia” 2015, t. 31, s. 199 i n. 
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tralności wszelkiej władzy”158. Konflikt wywołany oceną Konstytucji 
spowodował wyostrzenie różnic w języku politycznym zwolenników 
i przeciwników Ustawy rządowej, doprowadzając chwilami do tego, 
iż dyskutowali nie z sobą, ale niejako obok siebie, odmiennie rozu-
miejąc te same pojęcia. Jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że mimo 
modernizacji języka obrońcy Konstytucji nie odrzucili pewnych ide-
ałów związanych tradycyjnie z pojęciem Rzeczypospolitej. 

Jest to zresztą stwierdzenie bardziej ogólne odnoszące się do 
zmian, które dokonały się w ostatnich latach istnienia Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Niewątpliwie przynajmniej część uczestników 
ówczesnych debat politycznych podjęła trud uporządkowania języka 
politycznego. Ze wspólnoty politycznej, jaką stanowiła Rzeczpospo-
lita, zaczęto wyraźniej wydzielać jako obiekt przywiązania i  troski 
wspólnotę narodową, nie zawsze zresztą rozumianą w sensie etnicz-
nym. Coraz częściej mówiono i pisano już nie o Rzeczypospolitej, 
ale o ojczyźnie, czy po prostu o Polsce, jej niepodległości, sile i, jak 
wówczas powiadano, konsyderacyi, a więc szacunku dla niej ze stro-
ny innych państw. Zarazem jednak, choć wspominano o  tym nie-
co innymi słowami, w dalszym ciągu niemal powszechnie identyfi-
kowano państwo ze wspólnotą obywateli, tyle że niekoniecznie była 
to już wspólnota szlachecka. Tak jak wcześniej z pojęciem Rzeczy-
pospolitej, tak teraz z ojczyzną wiązano ściśle ideał wolności, któ-
rą gwarantowało tylko istnienie państwa, w którym obywatele mieli 
udział we władzy, wszakże zagrożenie dla tego państwa dostrzegano 
coraz częściej w ingerencji zewnętrznej, a nie w despotyzmie włas-
nej władzy. Wreszcie, jak dawniej, tak rozumiana wspólnota pań-
stwowa była najwyższą wartością, jedyną gwarantką wszelkich in-
nych dóbr jej uczestników, w tym, a może wciąż na czele, wolności. 
Była też, a przynajmniej powinna być, przedmiotem najwyższej tro-
ski, godnym wszelkich poświęceń. Taki właśnie ideał miało przywo-
łać powstanie kościuszkowskie, z tym że miał się on kryć już nie pod 

158 H. Stroynowski, Mowa […] o  Konstytucji rządu ustanowionej dnia trzeciego 
i piątego maja r. 1791, czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. 
Lit. dnia 1 lipca r. 1791, b.m. [1791], b.p.
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pojęciem Rzeczypospolitej, ale ojczyzny. Bo też ostatecznie poję-
cie Rzeczpospolita straciło znaczenie nie na skutek zmian dyskursu, 
ale rzeczywistości politycznej – wraz z upadkiem Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Uczestnicy powstań wieku XIX walczyli o ojczy-
znę i wolność, ale już nie o Rzeczpospolitą. 





2
Prawo

Trzeba zacząć ten rozdział od ważnego zastrzeżenia czy przypo-
mnienia – jego przedmiotem nie będzie staropolska teoria prawa1, 
ale miejsce prawa w dyskursie politycznym. Są to kwestie bliskie, jed-
nak nie tożsame. W przypadku tej pierwszej rzeczą pierwszorzęd-
nej wagi są definicje i podziały prawa, pytania o jego źródła, zakres, 
próby systematyki itd.2 Zagadnienia te bywały przedmiotem refleksji 
także w rozważaniach politycznych, jednak niezbyt często, w pew-
nych tylko okresach i na ogół w tekstach większych, o szerszej pod-

1 K. Friedrich podkreśla, że tej teorii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów spe-
cjalnie nie rozwijano, K. Friedrich, Polish-Lithuanian Political Thought, 1450– 
–1700, w: History of European Political Thought, 1450–1700, eds. H. Lloyd, G. Bur-
gess, S. Hodson, New Haven 2007, s. 220; choć z  drugiej strony prace Euge-
niusza Jarry pokazują, że polscy teoretycy państwa, szczególnie w wieku XVI 
poświęcali prawu sporo uwagi, E. Jarra, Historia polskiej filozofii politycznej 
966–1795, Londyn 1968.

2 Stąd nie zajmuję się także kwestią dystynkcji między pojęciami ius i lex oraz ich 
tłumaczeniem na język polski. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane, na-
wet w odniesieniu do dyskursu klasycznego (por. W. Wołodkiewicz, Ius et lex 
w rzymskiej tradycji prawnej, „Ius et Lex” 2002, nr 1, s. 60–61). W odniesieniu 
do dyskursu polskiego najwnikliwiej zajął się tym problemem P. Sapała, Relacja 
między wolnością a prawem w pismach Stanisława Orzechowskiego, w: Warto-
ści polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i grani-
ce cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, współpraca J. Axer, Warszawa 
2017, s. 199–241, por. też M. T. Lizisowa, Modelowanie treści pojęć prawo – włas- 
ność – władza w  języku prawnym Korony i  Wielkiego Księstwa Litewskiego,  
w: Litwa w  epoce Wazów, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba, Warszawa 2006,  
s. 97–112 (szczególnie s. 105); o staropolskiej teorii prawa zob. S. Estreicher, Kul-
tura prawnicza w Polsce XVI wieku, Kraków 1931; K. Grzybowski, Systematyka 
prawa w Polsce odrodzenia, jej rola i podłoże klasowe, „Odrodzenie w Polsce” 
1956, t. 2, s. 175–212; K. Sójka-Zielińska, Ius publicum – ius privatum w systema-
tyce prawa XVI w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, t. 37, nr 2; E. Bor-
kowska-Bagieńska, O kulturze prawnej czasów stanisławowskich, Poznań 2009.
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budowie teoretycznej3 (choć bywają tu wyjątki). Co istotniejsze, nie 
były one dla autorów tych wypowiedzi głównym przedmiotem za-
interesowania i nie one budowały dyskurs. Ważniejsze było miejsce, 
jakie przyznawano prawu w uniwersum politycznym, rola, jaką mu 
przypisywano w kształtowaniu życia jednostek i wspólnoty, i właśnie 
przede wszystkim one będą przedmiotem przedstawionej tu analizy.

Prawo to jedno z pojęć niesłychanie ważnych w dyskursie poli-
tycznym nie tylko Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale całej no-
wożytnej Europy, idącej zresztą tropem starożytnych4. Nie tylko 
samo stanowiło ważny przedmiot dociekań i sporów, ale było waż-
kim elementem rozważań o państwie, społeczeństwie, wzajemnym 
stosunku jednostki i wspólnoty oraz między jednostkami składają-
cymi się na wspólnotę. W niektórych, licznych, wypowiedziach było 
wręcz elementem podstawowym. Badacze zwracają uwagę, że w roz-
ważaniach politycznych tworzonych w Europie Zachodniej zarówno 
w średniowieczu, jak i w renesansie wyraźny jest nurt, w którym ele-
mentem porządkującym świat polityczny, punktem wyjścia i  pod-
stawą rozważań o  społeczeństwie i  miejscu w  nim jednostki było 
właśnie prawo5. Skłoniło to nawet niektórych z nich do uznania, że 
można mówić w  tym czasie o  prawniczym (jurisprudence) języku 
dyskursu, wyraźnie odmiennym od języka określanego jako repu-

3 Por. E. Jarra, Aaron Aleksander Olizarowski jako filozof prawa, w: Księga pa-
miątkowa celem uczczenia 350-letniej rocznicy założenia USB w  Wilnie, War-
szawa 1931; idem, Wawrzyniec Goślicki jako filozof prawa, „Themis Polska” 1931; 
idem, Andrew Wolan, Sixteenth Century Polish Calvinist Writer and Philosopher 
of Law, „Studies in Polish and Comparative Law” 1945; D. Pietrzyk-Reeves, Ład 
rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republi-
kańska, Kraków 2012, s. 227–257.

4 D. R. Kelley, Law, w: The Cambridge History of Political Thought 1450–1700, ed.  
J. H. Burns, ass. M. Goldie, Cambridge 1991, s. 66–94; R. Dagger, Rights, w: Politi- 
cal Innovation and Conceptual Change, eds. T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Cam-
bridge 1989, s. 293–308; Transformations in Medieval and Early-Modern Rights 
Discourse, eds. V. Mäkinen, P. Korkman, Dordrecht 2006; D. Pietrzyk-Reeves, 
Ład rzeczypospolitej, s. 43–49, 129–134.

5 Q. Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris 2001, s. 286–295 
(szczególnie s. 295).
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blikański6. Choć rozróżnienie to, istotnie zbyt radykalne, wywoła-
ło wiele polemik7, jest jednak faktem, że w wypowiedziach autorów 
wieku XVI i XVII taki sposób ujęcia stanowił znaczący nurt, co wię-
cej – to on przyczynił się do ukształtowania w wieku XVII i XVIII 
nowoczesnego dyskursu o państwie jako wspólnocie jednostek obda-
rzonych tymi samymi prawami naturalnymi, a co za tym idzie, cywil-
nymi, podporządkowanych pochodzącej z umowy władzy8.

Pierwsze, co rzuca się w  oczy, gdy analizować pojęcie pra-
wa w dyskursie I Rzeczypospolitej, to słaba w nim obecność języ-
ka prawniczego i „upolitycznienie” tej kwestii. Stanowi to swego ro-
dzaju wyróżnik polskich dyskusji o państwie9. Można powiedzieć, że 

6 Koncepcję tę stworzył i prezentował w  licznych dziełach J. G. A. Pocock, np. 
idem, Virtues, Rights, and Manners. A Model for Historians of Political Thought, 
„Political Theory” 1981, Vol. 9, No. 3, s. 355 i nn.; podobnie M. M. Goldsmith, 
Liberty, Virtue and the Rule of Law, 1689–1770, w: Republicanism, Liberty and 
Commercial Society, 1649–1776, ed. D. Wotton, Stanford 1994, s. 199–200.

7 Por. B. Brugger, Republican Theory in Political Thought. Virtuous or Virtual?, 
Basingstoke 1999, s. 42.

8 J. P. Reid, Rule of Law. The Jurisprudence of Liberty in the Seventeenth and Eigh-
teenth Centuries, Dekalb 2004, passim.

9 Łączyło się to z drugą osobliwością szlacheckiego, a przynajmniej koronnego 
dyskursu, bardzo słabą obecnością prawa rzymskiego. Justyniańskie Digesta bę-
dące w całej Europie podstawą myślenia nie tylko o prawie, ale także o pań-
stwie, na dyskusję polską nie wywarły niemal wpływu, a przez niektórych au-
torów (jak Orzechowski) zostały odrzucone. O  niechęci szlachty do prawa 
rzymskiego por. A. Vetulani, Opory wobec prawa rzymskiego w dawnej Polsce, 
„Analecta Cracoviensia” 1969, nr 1, s. 372–386; C. Backvis, Jednostka i społeczeń-
stwo w  Polsce doby renesansu, w: idem, Szkice o  kulturze staropolskiej, oprac.  
A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, Warszawa 1975, s. 556–557; S. Estreicher, 
Kultura, s. 44 i nn.; S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kra-
ków 2004, s. 166; J. Sondel, Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kul-
tury prawnej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska, 
red. J. Axer, Warszawa 1995, s. 47–69. Ten ostatni autor sugeruje, że wpływ ów 
był większy, niż wcześniej sądzono, jednak nie wspiera swoich tez odwołaniami 
do źródeł. Wydaje się, że wciąż zbyt mało zbadana jest ta kwestia w odniesie-
niu do Litwy, w której wpływ prawa rzymskiego był zdecydowanie silniejszy, co 
widać w Statutach, por. J. Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warsza-
wa 1999; S. Godek, Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588), 
Warszawa 2004; idem, Prawo rzymskie w Polsce przedrozbiorowej w świetle ak-
tualnych badań, „Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 13 (3); A. Zakrzewski, Wielkie 
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o polityce rzadko mówiono tu językiem prawa, zdecydowanie czę-
ściej o prawie – językiem polityki. Nawet autorzy, szczególnie szes-
nastowieczni, którzy o prawie pisali w swych dziełach bardzo dużo, 
tacy jak Andrzej Frycz Modrzewski czy Wawrzyniec Goślicki, włą-
czali je w  szerszy wywód ustrojowo-polityczny, a  nie budowali na 
nim swoich koncepcji. Wpływów teorii średniowiecznych i nowo-
żytnych jurystów można dopatrywać się u  Andrzeja Wolana, któ-
ry opierał część swoich wywodów na temat wolności i  sprawiedli-
wości na koncepcji prawa natury, jednak nawet w  jego przypadku 
był to tylko fragment szerszej wizji politycznej, bardziej zakorzenio-
ny w filozoficznej tradycji antyku niż w nowożytnej jurisprudencji. 
Na całkowite podporządkowanie wizji politycznej dyskursowi praw 
trzeba było czekać aż do wieku XVIII i to drugiej jego połowy, kiedy 
powstała rozprawa Hieronima Stroynowskiego Nauka prawa przyro-
dzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów (1785). 
Jej autor wyraźnie pod wpływem koncepcji zachodnich, konkretnie 
fizjokratów10, nakreślił obraz świata politycznego niemal całkowicie 
w  kategoriach prawnych. Był jednak nawet wtedy zdecydowanym 
wyjątkiem, proponował zresztą całkiem nowy dyskurs, odrzucający 
wiele dotychczas obiegowych pojęć i koncepcji ustrojowych.

Choć niemal żaden z uczestników debaty politycznej I Rzeczy-
pospolitej nie potraktował prawa jak punktu wyjścia i podstawy swo-
jej wizji państwa11, jednak pojęcie to jest jednym z najważniejszych 

Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Podkowa 
Leśna 2013, rozdział 12: Statuty litewskie, rozdział 13: Prawo w teorii i praktyce. 

10 K. Opałek, Prawo natury u polskich fizjokratów, Warszawa 1953; W. Giza, Hie-
ronim Stroynowski jako czołowy przedstawiciel fizjokratyzmu w Polsce, „Zeszyty 
Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie” 2004, z. 632, s. 113–122.

11 Echa ujęcia prawniczego można dostrzec w  traktacie Opalińskiego De officiis, 
w którym nie tylko wdał się w dość szczegółowe rozważania o naturze i systema-
tyce praw, ale też cały fragment rozważań poświęcony państwu i  społeczeństwu 
rozpatrywał właśnie w  aspekcie prawnym, Ł. Opaliński [Pauli Naeocelii, ps.],  
De officiis libri tres, Cracoviae 1659, tłum. fragmentu [„O powstaniu społecz-
ności ludzkich”] T. Włodarczyk, w: Filozofia i  myśl społeczna XVII wieku,  
t. 1, wyd. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 209–226; można by tak potraktować 
Prawo polityczne Kołłątaja, jednak było to raczej umieszczenie w ramach praw-
nych projektu reform politycznych. 
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w dyskursie politycznym zarówno w wieku XVI, jak i w XVII oraz 
XVIII. Można powiedzieć, że jest zgoła kluczowe dla zrozumienia 
owego dyskursu12. Mimo iż pewne elementy związane z wizją prawa, 
jego rozumieniem i rolą mu przypisywaną okazały się bardzo trwałe, 
to jednak zarówno znaczenie nadawane temu pojęciu, jak i sposób 
postrzegania funkcji i  zadań prawa uległy w  ciągu dwóch wieków 
istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów dość wyraźnym zmia-
nom. Są one tym bardziej interesujące, że stanowią sygnał i ilustrację 
przemian, jakie – szczególnie w wieku XVIII – dokonały się w dys-
kursie politycznym, a może nawet szerzej, w zawartej w nim wizji 
państwa i społeczeństwa.

Lex anima respublica

Prawo nie tylko było stale obecne w dyskursie, ale miało ogromne 
znaczenie dla kreowanego przez niego obrazu świata politycznego. 
Dzisiejszego czytelnika uderza przede wszystkim, jak wszechstron-
ną rolę mu przypisywano. Czasem jawiło się jako element porząd-
kujący cały świat i odróżniający człowieka od zwierząt: „Jeśli prawa 
swej powagi mieć nie będą, a każdy będzie to czynił, do czego go po-
żądliwość jego pociągnie, nie tylko rzeczpospolita zginie, ale żadnej 
różności nie będzie między żywotem ludzkim a bydlęcym” – pisał 
anonimowy autor Philopolitesa to jest miłośnika ojczyzny13. Podobnie 

12 Badacze od dawna zwracają uwagę, że kult prawa i  legalizm stanowią jeden 
z wyrazistszych wyznaczników kultury szlacheckiej, por. J. Tazbir, Kultura szla-
checka w  Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979, s. 58, 71; idem, 
Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1976, 
t. 83, nr 4, s. 791; J. Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969,  
s. 160; E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, War-
szawa 1995, s. 96–97; S. Ochmann-Staniszewska, Od stabilizacji do kryzysu wła-
dzy królewskiej. Państwo Wazów, w: Między monarchą a  demokracją. Studia 
z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, War-
szawa 1994, s. 232 i n.

13 Philopolites, to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-
nie dobrze chcącego i onę miłującego, krótki traktat, Kraków 1588, k. D 3v. 
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sądził Wolan14. Obaj szli tu śladem myśli klasycznej, co Philopolites 
zaznaczył wprost, powołując się na Demostenesa. Nie mniej moc-
no, choć w nieco innym aspekcie, sformułował tę myśl Goślicki: Ubi 
enim legis nullae, magistratusque sunt, ibi nec deos, nec homines esse, 
nec civitatem ullo modo fieri posse, credendum est15, choć, poniekąd 
za Cyceronem, rozłożył zadanie porządkowania świata między pra-
wo a urząd. Takie ujęcie jest jednak raczej charakterystyczne dla wy-
powiedzi z bardziej rozbudowaną podstawą teoretyczną lub o więk-
szym stopniu ogólności, a nawet w nich nie było bardzo częste. Bo 
też rolę prawa rozpatrywano przede wszystkim w  odniesieniu do 
tkanki wspólnoty politycznej rozumianej ogólnie jako państwo lub 
konkretnie jako własna Rzeczpospolita. Była to rola ogromna, moż-
na powiedzieć wszechobejmująca – szczególnie odnosi się to do wy-
powiedzi z początków badanego okresu. W tekstach z przełomu XVI 
i XVII wieku prawo tworzy, ożywia, przenika i spaja całą strukturę 
polityczną i społeczną16. Było to zgodne z tradycją antyczną, która 
bardzo silnie wpłynęła na postrzeganie prawa i jego roli w polskich 
wypowiedziach epoki renesansu, a więc w czasach, kiedy kształtował 
się dyskurs polityczny I Rzeczypospolitej. Właśnie ta tradycja uzna-
wała prawo, łączone nierozerwalnie ze sprawiedliwością, za element 
jednoczący ludzi we wspólnotę polityczną17. Była już o tym mowa, że 

14 „Bo ta jest różność między żywotem ludzkim, a bestyjalnym, że bestyje samą 
tylko mocą i inszym są ku strachu, i żywota swego bronią, a ludzie zasię spól-
nie między sobą towarzystwo i pokój prawami zastawiony mają”, A. Wolan, De 
libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej [1606], 
wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010, s. 161.

15 W. Goślicki, De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, k. 15v, jest to wyraźne 
echo Cycerona De legibus, III, 3, choć nie cytat. Uwaga: w całej książce dla uła-
twienia lektury przyjęto zasadę, iż w przypadku źródeł łacińskich jeśli istnieje 
poprawny przekład polski, to przekład ten jest cytowany w tekście, w razie po-
trzeby z odesłaniem w przypisach do oryginału. Dzieło Goślickiego zostało jed-
nak tak źle przetłumaczone (łącznie z opustkami fragmentów) – W. Goślicki, 
De optimo senatore. O senatorze doskonałym, wyd. M. Korolko, tłum. T. Bień-
kowski, Kraków 2000 – że zdecydowałam się cytować je w oryginale.

16 Na rolę prawa jako zwornika i podstawy ładu RP w rozważaniach renesanso-
wych polskich humanistów zwraca uwagę Dorota Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczy-
pospolitej, s. 239–240.

17 Por. ibidem, s. 84, 239 i n.



83PR AWO

wzorowane na Cyceronie definicje rzeczypospolitej zostały włączo-
ne do polskiego dyskursu nie tylko przez autorów traktatów o pań-
stwie, ale i przez uczestników aktualnych batalii politycznych. Defi-
nicje te podkreślały łączącą rolę prawa: „Rzeczpospolita nic inszego 
nie jest, jedno rzecz ludzi, a lud jest zebranie za zezwoleniem jedne-
go prawa ku spólnemu dobremu i użytecznemu zjednoczony i ze-
brany” – cytował Cycerona anonimowy uczestnik sporów pierwszej 
wolnej elekcji18. Przekonanie, że „same prawa są, które wielkość lu-
dzi jakoby w jedno ciało złączają”19, można chyba uznać za obiego-
we szczególnie w wypowiedziach szesnastowiecznych, choć w wie-
ku XVII nie tyle zarzucono ten pogląd, co pojawiał się on rzadziej, 
bo rzadziej też podejmowano rozważania bardziej teoretyczne20. Co 
ciekawe, ogólne przekonanie odnoszono czasem bezpośrednio do 
własnej Rzeczypospolitej, pisząc już nie teoretycznie o  jednoczącej 
roli prawa, ale o takiejż funkcji własnych praw:

[…] naszy przodkowie [pisał o czasach Jagiełły Jędrzej Suski] widząc, 
że do Korony ich rozmaite narody przystawały, Litwa, Niemcy abo 
Prusacy, Wołosza i  innych wiele, postrzegali się w  tym, aby wszyscy 
pod jednym prawem byli […] przeto warowali to sobie u królów pa-
nów swoich, a mianowicie u tego Władysława Jagiełły, że im to prawo 

18 „Iż na społecznym zjeździe panów rad koronnych w Kaskach” [inc.], w: Pisma 
polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906 [dalej: 
Czubek I], s. 244.

19 A. Wolan, O wolności, s. 167; podobnie Philopolites, k. D 3 za Platonem, prawa 
„są związkiem pospolitego towarzystwa”; z kolei Stanisław Sarnicki wśród in-
nych funkcji prawa wyliczał: inimicos confoederat, S. Sarnicki, Statuta i Metrika 
przywileiów, koronnych językiem polskim spisane, Kraków 1594, Przedmowa…, 
k. *3v. 

20 O tej roli prawa pisał m.in. Ł. Opaliński, tym razem za Liwiuszem: „pospólstwo 
nie może w żaden inny sposób zróść się w organizm jednego narodu, jak tylko 
za pomocą praw” (Obrona Polski przeciw Janowi Barklayowi, w: idem, Wybór 
pism, wyd. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, s. 208), choć stwierdzenie to odnosił 
tylko do państw wolnych: „tam gdzie państwo nie jest posiadłością dziedziczną 
i własnością jednostki, ale społeczeństwem związanym prawami i wspólną oj-
czyzną mieszkańców”, ibidem. 
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i przywilej poprzysiągł, aby wszyscy pod jednym prawem i pod jedną 
wolnością żyli21. 

Warto zauważyć, że autorowi tej wypowiedzi nie przeszkadzało posia-
danie przez niektóre prowincje osobnych przywilejów, a przez Litwę ca-
łego systemu praw – rozpatrywał tę kwestię niejako na innym poziomie.

Najładniej i najbardziej obrazowo przedstawił tę rolę prawa jesz-
cze w  odniesieniu tylko do Rzeczypospolitej Koronnej Stanisław 
Orzechowski w Policyi: „pospólstwo [tu w sensie szlachta], rada, król 
[…] z tych ludzi stało się jedno ciało koronne, prawy i prywilejmi 
jakoby żyłami jakimi wewnętrznymi złączone, ściągnione i spojone 
ku jednemu nie tylko życiu, ale też i dobremu życiu”22. Ten malow-
niczy obraz, nawiązujący do organicystycznej koncepcji państwa, 
mówi głównie o prawie jako czynniku zespalającym wspólnotę poli-
tyczną, jednak użyte przez autora porównanie wskazuje, że było ono 
czymś więcej. Nie tylko ją jednoczyło i  tworzyło, lecz także nada-
wało jej życie, przenikając wszystkie aspekty jej istnienia i funkcjo-
nowania. Symbolem ogromnego znaczenia przypisywanego prawu 
było zaczerpnięte od autorów klasycznych metaforyczne porówna-
nie go do duszy rzeczypospolitej23. W tej wizji wspólnota bez prawa 
jawiła się tylko jako martwe ciało: „być abseque legibus Rzeczpospo-
lita jest jakoby ciało bez dusze, jako Platon i Arystoteles w księgach 
legibus i de Republica wywodzą” – pisał we wstępie do swego Statu-
tu Stanisław Sarnicki24, a nieznany z nazwiska Philopolites opisywał 

21 J. Suski, Deklaracyja statutów koronnych o rozdawaniu dygnitarstw kościelnych 
i beneficyi ruskich (Kraków 1612), w: Trzy broszury prawne z r. 1607 i 1612, wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1893, s. 60, wcześniej podobnie S. Orzechowski, Mowa 
do szlachty polskiej przeciw prawom i ustawom Królestwa Polskiego uporządko-
wanym przez Jakuba Przyłuskiego, tłum. J. Starnawski, w: idem, Wybór pism, 
wyd. J. Starnawski, BN I, 210, Wrocław 1972, s. 100 (S. Orzechowski, Oratio ad 
equites Polonos, w: J. Przyłuski, Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae, 
Kraków 1551, k. C 2.).

22 S. Orzechowski, Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk 
wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana, wyd. J. Star-
nawski, Przemyśl 1984, s. 23.

23  D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 234.
24 S. Sarnicki, Statuta…, przedmowa, k. *3v. 
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to bardziej obrazowo: „Jako ciało dusze utraciwszy jest sprosne, nik-
czemne i nieużyteczne. Tak każda Rzeczpospolita, nie będąc ugrun-
towana prawy w niwecz się obraca utraciwszy duszę swoję, za której 
mocą i siłą wzrost i życie swe miała”25. Metafora Demostenesa zrobi-
ła w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku ogromną karierę, przywo-
ływano ją nie tylko w poważnych traktach politycznych26, rozważa-
niach prawnych27, ale także w publicystyce politycznej28, a nawet, jak 
zwróciła uwagę Anna Sucheni-Grabowska, w mowach sejmowych, 
czy w  samym tekście prawa29. Pamięć o  niej przetrwała po wiek 
XVIII, choć już bez świadomości jej antycznych korzeni, a po tro-
sze chyba też bez głębszego zrozumienia jej doniosłego znaczenia30.

W odczuciu uczestników dyskusji politycznych wieku XVI i po-
czątków XVII prawo przenikało całą tkankę ciała politycznego31. 
Widać to doskonale, gdy analizować traktaty polityczne, w których 

25 Philopolites, k D 3.
26 Przykładowo: „bardzo mądrze od Demostenesa jest powiedziano, że prawa są 

duszą rzeczypospolitej. Bo jako ciało bez dusze polec i upaść musi, tak też rzecz-
pospolita nie mając praw upaść musi i  zginąć”, A. Wolan, O wolności, s. 167;  
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore, wyd. M. Ko-
rolko, Piotrków Trybunalski 2003, s. 323; W. Goślicki, De optimo, k. 15v; w XVII 
wieku Ł. Opaliński, De oficiis, s. 214.

27 Poza cytowanym Sarnickim – Jan Januszowski, Wywód y obmowa z strony Sta-
tutów koronnych od siebie dla Correctury praw sporządzonych spisanych i wyda-
nych, Kraków 1602, w: Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608, wyd. B. Ulanowski, 
Kraków 1920, s. 13.

28 Rozmowa synów z matką, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskie-
go 1606–1608, t. 2, wyd. J. Czubek [dalej: Czubek II], s. 138; Libera respublica 
quae sit?, Czubek II, t. 2, s. 403.

29 Konstytucja z 1507 r.: Quia cum omnis lex donum Dei sit […] utpote, sine qua Re-
spublica veluti corpus sine anima, consistere et regi nequit…, cyt. za: A. Sucheni-
-Grabowska, Obowiązki i prawa królów polskich w opiniach pisarzy odrodzenia, 
w: Między monarchą a demokracją, s. 73, 107 (przypis 72).

30  Widać to wyraźnie w  wypowiedzi Ignacego Kurzenieckiego niesłychanie 
„spłaszczającej” ową przenośnię, zresztą dla potrzeb aktualnej walki politycz-
nej: „prawa kardynalne są duszą Rzpltej, bo na nich cała jej polega istota, więc 
obalać prawa kardynalne, jest obalać i niszczyć formę Rzpltej”, I. Kurzeniecki, 
Refleksyje nad projektem Consilii Permanentis, b.m. [1774], b.p.

31 Stefania Ochmann-Staniszewska pisze o „głęboko odczuwanej potrzebie pra-
worządności – a  więc rządów prawa jako najwyższej normy regulującej cały 
porządek społeczno-polityczny”, S. Ochmann-Staniszewska, Od stabilizacji, s. 234.



86 ROZDZIAŁ 2

odniesienia do prawa pojawiały się bardzo często i traktowały o bar-
dzo różnych aspektach życia wspólnoty. Jednak najpełniej jego rolę 
przedstawił nie teoretyk, ale uczestnik batalii politycznej w okresie 
pierwszego bezkrólewia: 

Bo iż wszystko Rzeczypospolitej zdrowie, zacność, sława, chwała, ozdo-
ba, królewski urząd, majestat, powaga, pokój, wolność, wszystkich rze-
czy obfitość, bezpieczność i obrona w prawie pospolitym leży, bo prawo 
złość i występki karze, cnoty i niewinności broni, zdradam i  chytro-
ściam zabiega, uczciwości karnością przestrzega, nieprzyjaźni zgodą 
równa, na wojnę pomoc i  ratunek jedna, pokój czyni i każdego Rze-
czypospolitej stanu wolności broni i przestrzega, który tedy pan pra-
wa przestrzega, przestrzega cnoty, przestrzega uczciwości, przestrzega 
sprawiedliwości, przestrzega każdego wolności i  tym Rzeczpospolitą 
w cale zachowywa, i tym wiecznej sławy sobie nabywa32. 

Anonimowy zwolennik króla rodaka uchwycił tu chyba wszystkie naj-
ważniejsze funkcje prawa. Tworzyło ono strukturę ustrojową, kształ-
towało ład społeczny i wzajemne stosunki między jednostkami, a tak-
że w układzie władza–obywatel, gwarantowało sprawiedliwość, a wraz 
z nią pokój, bezpieczeństwo i dobre życie, kształtowało postawy, a na-
wet osobowość ludzi tworzących społeczność, było kierunkowskazem 
postępowania, mówiąc, co jest dobre, a co złe. Pokazują to także inne 
opisy roli prawa, czasem zaczerpnięte od obcych autorów33, choć ża-
den nie był chyba tak szczegółowy jak cytowany wyżej. 

W  jeszcze większym stopniu potwierdzają taką wizję prawa 
konkretne odwołania do niego w rozprawach o państwie, a czasem 
i w publicystyce politycznej. Najciekawsze, najgłębiej i w sposób naj-
bardziej różnorodny włączające prawo w  strukturę społeczeństwa 
i państwa pozostawały w tym okresie traktat Wolana oraz anonimo-

32 Elekcyja króla krześcijańska [druk 1573], Czubek I, s. 323, pismo przypisywane 
czasem Szymonowi Budnemu.

33 Oto jak za „statutem cesarza Ottona” pisał o  roli nauki prawa Stanisław Sar-
nicki: Bonos mores informat, inimicos confoederat, discolos disciplinat, elatos su-
perbire deterret, Rembublicam disponit, lites sedat, amicitias consolidat, mares et 
foeminas copulat ac foecundat, diuitiasque congregat, S. Sarnicki, Statuta, przed-
mowa, k. *3v. 
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wy Philopolites. Z tym że u Wolana prawo było równomiernie wple-
cione w całe rozważania, gdy w traktaciku o miłości ojczyzny jego 
rolę przedstawiono w sposób bardziej skondensowany w rozdziale 
O powadze praw, przecz wynalezione są i jakie być mają. Można jed-
nak powiedzieć, że przekonanie o wszechstronnym wpływie prawa na 
życie i kształt wspólnoty politycznej było w tym czasie powszechne34.

Nasuwa się pytanie, czy i w  jakim stopniu uwidacznia się ono 
w wypowiedziach późniejszych, w drugiej połowie XVII i w wieku 
XVIII. Na pewno nie znikło całkowicie, dyskurs ukształtowany pod 
wpływem tradycji klasycznej pozostał jej wierny także w  tym wy-
padku35. Jak już wspomniano, także później zdarzały się porównania 
prawa do duszy rzeczypospolitej, przywoływano te same co w rene-
sansie klasyczne definicje jego roli36. Jednak zagadnienie to poja-
wiało się na ogół na marginesie wypowiedzi, nie stanowiąc tak jak 
wcześniej osi czy punktu wyjścia rozważań o prawie. O  ile jeszcze 
w okresie rokoszu Zebrzydowskiego w publicystyce można było zna-
leźć rozbudowane odniesienia do wszechstronnej roli prawa, o tyle 
później niewiele ich nawet w obszerniejszych pismach mających am-
bicje opisu całej rzeczywistości politycznej Rzeczypospolitej. Rzecz 
polegała nie na odrzuceniu tej koncepcji, ale raczej na niższym po-
ziomie refleksji politycznej. Dotyczy to nie tylko publicystyki, ale 
i tekstów większych. Powstało w tym czasie mniej traktatów o bar-

34 Warto może jeszcze przytoczyć określenie roli prawa zaproponowane przez 
Piotra Bogorię Skotnickiego: Fundamentum siquides libertatis, fontem aequi- 
tatis, mentem et animum et consilium sententiamque civitatis in legibus posita 
esse, P. Bogoria Skotnicki, Politicae vitae recte instituendi, secundum quam vive-
re unumquenq[ue] et conversari deceat, via et ratio, Kraków 1576, k. C.

35 Z tym że, jak słusznie zauważył Stanisław Estreicher, szesnastowieczni twórcy 
tego dyskursu byli „wychowani nie na Corpus Iuris Civilis, ale na Ciceronie i Se-
nece”, S. Estreicher, Kultura, s. 93, nie należy tu zapominać także o roli klasyków 
myśli chrześcijańskiej, przede wszystkim św. Augustynie i św. Tomaszu, którzy 
przejęli od starożytnych znaczną część refleksji na temat roli prawa i przekazali 
ją w spuściźnie wiekom następnym, ich wpływ na wypowiedzi polskie wciąż 
jeszcze jest zbyt mało rozpoznany.

36 Tak np. M. Zalaszowski, motto do: Ius Regni Poloniae, t. 2, Poznań 1702,  
b.p. (z I mowy Demostenesa przeciwko Aristogejtonowi); to samo, co Ł. Gór-
nicki, Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich (1616),  
w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 389.
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dziej teoretycznym charakterze, a  i  najwybitniejsze z  nich były na 
ogół (z wyjątkiem niektórych pism Łukasza Opalińskiego i Andrzeja 
Maksymiliana Fredry) bardzo silnie powiązane z rzeczywistością Rze-
czypospolitej i jej problemami. Stąd także odwołania do prawa odnosiły 
się zdecydowanie częściej do konkretnych kwestii i określonych aspek-
tów jego wpływu na funkcjonowanie wspólnoty, a nie do całościowej 
idei. Widać to doskonale na przykładzie O skutecznym rad sposobie Sta-
nisława Konarskiego. Gdy analizować to dzieło, można dostrzec, że 
dla autora prawo jest ważnym elementem porządkującym państwo 
i stanowiącym ramy instytucji, nie poświęca mu jednak zbyt wiele 
uwagi, traktując je, jak się wydaje, jako pewną oczywistość. Tryum-
falny powrót wizji prawa jako czynnika kształtującego całość życia 
społecznego i politycznego miał nastąpić w polskim dyskursie wraz 
z  adaptacją idei oświeceniowych. Prawo stało się jednym z  głów-
nych obiektów zainteresowania oświeceniowych teoretyków pań-
stwa, ich uczniów na tronach zresztą też. Nie bez powodu stulecie 
XVIII w  Europie bywa nazywane wiekiem praw37. Upowszechnia-
ły się nowe podziały prawa i nowe teorie, coraz większą popularność 
zdobywała sobie wywiedziona z prawa natury idea praw człowieka. 
Co jednak w tym momencie ważniejsze, choć pod wielu względami 
koncepcje te były już bardzo odległe od tradycji klasycznej, jednak 
także one przyznawały prawu ogromną rolę. To właśnie one sprawi-
ły, że w polskim dyskursie pojawiła się ponownie wizja prawa prze-
nikającego całą tkankę społeczną, co charakterystyczne – początko-
wo w wypowiedziach autorów mało samodzielnych, pozostających 
pod wyraźnym wpływem koncepcji zachodnich lub zgoła przepisu-
jących obce dzieła. Do tych ostatnich zalicza się Wincenty Skrzetu-
ski, który w mowie O zachowaniu praw pisał: 

Prawa nie mogą być gwałcone, aby oraz nie był zerwany ów łańcuch, 
który wiąże sprawy prywatnych z  powszechnym szczęściem, aby nie 
był zmieszany ów porządek, podług którego obywatele ćwiczyć się 
w społecznych cnotach powinni; słowem aby nie był skłócony ów po-
lityczny układ, który miał działać między członkami społeczności owe 

37 The Age of Rights, szerzej R. Dagger, Rights, s. 300 i n.
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cnoty ludzkości, dobroczynności, sprawiedliwości, jednać im owe po-
mocy, których mają prawo spodziewać się od społeczeństwa, dać im 
odnieść owe korzyści, które im toż społeczeństwo ofiaruje38.

Sformułowanie to jest zapożyczeniem, a właściwie cytatem z Ekono-
mii politycznej Jana Jakuba Rousseau39, zarazem jednak doskonale 
mieści się w tradycyjnym sposobie patrzenia na prawo, czego autor 
miał pełną świadomość, łącząc je w jeden ciąg myślowy ze stwier-
dzeniem Cycerona: „Prawa na ten są ustanowione koniec, aby ca-
łości rzeczypospolitych i  obywatelów strzegły, aby życie spokojne, 
beśpieczne i szczęśliwe wszystkim jednały”40. Szedł nawet dalej, gdy 
także za rzymskim filozofem uznawał, że bez prawa nie może istnieć 
nie tylko państwo, ale żadna wspólnota, a  na dobrą sprawę świat: 
Sine lege nec domus ulla, nec civitas, nec gens, nec hominum uni-
wersum genus stare nec rerum natura omnis, nec ipse mundus po-
test41, co zresztą było manipulacją, w oryginalnym tekście ten frag-
ment odnosił się bowiem raczej do władzy niż do praw42. Wywód 
Skrzetuskiego wydaje się interesujący, ponieważ pokazuje, że choć 
pod pewnymi względami jest już bardzo odległy od dyskursu kla-
sycznego, posługując się innymi pojęciami i  zwracając uwagę (po 
części) na inne funkcje prawa, jednak przekonanie, że jest ono pod-
stawą bytu (dobrego bytu) społeczności ludzkiej, nie uległo w nim 
zmianie. Przy czym uniwersum, w którym miało działać prawo, nie 
ograniczało się do świata materialnego, ale miało obejmować także 
aspekt duchowy czy moralny – kształtowanie postaw jednostek ży-
jących w  społeczeństwie. Było to także zgodne z  myślą klasyczną, 
jednak w tym wypadku przefiltrowaną, jak się wydaje, przez współ-
czesną filozofię państwa. Jest to o tyle interesujące, że pokazuje pe-

38 W. Skrzetuski, Mowy o główniejszych materyjach politycznych, Warszawa 1773,  
s. 350.

39 J.-J. Rousseau, Ekonomia polityczna, w: idem, Trzy rozprawy o filozofii społecz-
nej, Warszawa 1956, s. 295.

40 W. Skrzetuski, Mowy, s. 349 i n., ten sam cytat przywoływał S. Konarski, O sku-
tecznym rad sposobie, t. 2, Warszawa 1761, s. 39, z tym że wątku tego, w przeci-
wieństwie do Skrzetuskiego, nie rozwijał.

41 W. Skrzetuski, Mowy, s. 355.
42 Cyceron, De legibus, III, 3.
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wien wybór dyskursu. Choć zachodni teoretycy państwa byli zgod-
ni co do zasadniczej roli prawa w życiu społeczeństwa, jednak duża 
ich część (wszyscy przedstawiciele nurtu liberalnego, fizjokraci) wy-
łączyła z zasięgu jego działania sferę moralności, postaw obywateli, 
co łączyło się z odmienną wizją świata politycznego, a skutkowało 
także zmianą politycznego języka. Wierni wszechstronniejszej wi-
zji prawa, jako czynnika nie tylko kształtującego stosunki społecz-
ne, ale także postawy jednostek społeczeństwo tworzących, pozostali 
autorzy nurtu określanego czasem jako republikański, po części 
Monteskiusz, a przede wszystkim Gabriel Mably i Rousseau. Byli to 
autorzy najpopularniejsi w Polsce i właśnie oni wywarli największy 
wpływ na polską myśl polityczną końca wieku XVIII i na polski spo-
sób mówienia o  państwie. Większy nawet od bardzo popularnych 
fizjokratów. Stąd nie tylko u  Skrzetuskiego ów aspekt wychowaw-
czy, czy szerzej, etyczny pozostał ważnym składnikiem roli prawa 
w  społeczeństwie. Jak pisał Karol Wyrwicz: „Wszystkich narodów 
towarzyskiej społeczności węzłem spojonych powodzenie, szczęście 
i całość zawisły na prawach mądrych, jasnych, dokładnie sprawie-
dliwość od niesprawiedliwości, słuszność od krzywdy, cnotę od wy-
stępku oddzielających”43. Będzie jeszcze o tym mowa, tu ważniejsze 
jest owo bogactwo ról przypisywanych prawu szczególnie przez au-
torów większych rozpraw lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XVIII wieku. W  wypowiedziach Józefa Wybickiego, Hugona Koł-
łątaja, Stanisława Staszica44, ale także Hieronima Stroynowskiego45 
czy Konstantyna Bogusławskiego prawo obejmowało i kształtowało 
wszystkie sfery życia społeczeństwa. Wymieniono tu autorów o róż-
nych poglądach na państwo, a zważywszy Stroynowskiego – wręcz po-
sługujących się innym językiem politycznym, łączy ich to, że w ich 

43 Historyja polityczna państw starożytnych, od pewnego towarzystwa napisana, 
wstęp K. Wyrwicz, Warszawa 1771, s. 20 (nie był to zresztą tekst samodzielny, 
ale zaczerpnięta z obcego źródła polemika z Rousseau).

44 Szczególnie S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wyd. S. Czarnow-
ski, BN I, 90, Kraków 1926, s. 118–119.

45 H. Stroynowski, Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycz-
nej i prawa narodów, Wilno 1785, w zasadzie cała książka oparta na tym założe-
niu, opis roli praw s. 84–87.
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dziełach rola prawa została opisana najwszechstronniej. Szczegól-
nie dotyczy to Wybickiego, Stroynowskiego i Kołłątaja, dla których 
prawo było elementem porządkującym cały świat społeczny. Inna 
rzecz, że Wybicki bliższy tu Rousseau wyraźniej włączał kwestie wy-
chowawczej roli prawa, Kołłątaj bardziej samodzielny, a prócz tego 
bardziej eklektyczny, specjalnie się nią nie interesował, Stroynow-
ski wierny nauce fizjokratów pomijał ją całkowicie. Nie zmienia to 
jednak tego, że dla wszystkich prawo było duszą „ciała polityczne-
go”, choć tą dawną metaforą posłużył się tylko Wybicki46. Jak ujął to 
w swoich rozważaniach o edukacji Celestyn Kaliszewski: 

Prawo nam dziedzictwo, fortunę, honor i reputacyją przysądza i ubez-
piecza, prawo nas w różności urodzonych w swoich utrzymuje prero-
gatywach, prawo od napaści i najazdów zasłania, a w wolności żyjących 
od niewolniczego strzeże i waruje jarzma, tak dalece, że niejakim jest 
dla nas życiem…47

W  pewnym sensie przypisywanie prawu tak wielkiego i  wszech-
stronnego wpływu na życie społeczne stało się jednym z wyróżni-
ków dyskursu oświeconych reformatorów – w  tekstach obrońców 
dawnego ładu, nawet tych znających najnowsze teorie państwa, taki 
obraz prawa był praktycznie nieobecny – wymowne może być po-
równanie rozpraw Michała Wielhorskiego i Wybickiego. Gdy w tekś- 
cie pierwszego funkcja prawa jest znacznie bardziej konkretna, ogra-
niczona do „dawnych praw”, chroniących konstrukcję ustrojową 
Rzeczypospolitej, u drugiego prawo jest nieustannie obecne zarów-
no na poziomie ogólnej teorii społeczeństwa, jak i  szczegółowych 
rozważań o Polsce, pełniąc różnorodne funkcje i porządkując świat. 
W dyskursie reformatorów pojawił się też nowy element, nieobec-
ny w epokach wcześniejszych – prawo nie tylko porządkowało świat, 

46 „Wyż dowodzić odważycie się ciarlatani, iż ciało polityczne bez praw i ich egze-
kucyi, a ciało ludzkie bez ducha żyć może?”, J. Wybicki, Myśli polityczne o wol-
ności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 1984, s. 52.

47 C. Kaliszewski, Rozmowa o pierwszym edukacyi celu, w: idem, Rozmowy w cie-
kawych i potrzebnych filozoficznych i politycznych materyjach […], t. 1, Warsza-
wa 1760, s. 311.
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ale mogło ten porządek zmieniać i kształtować. Było to coś więcej 
niż tylko nowy składnik dyskursu, był to element oświeceniowej 
wiary w  możliwość i  potrzebę racjonalnego uregulowania wszyst-
kich aspektów życia społecznego. Narzędziem do tego miało być 
prawo. Stąd śmiałe stwierdzenia Wybickiego o konieczności stano-
wienia nowych praw48, stąd Prawo polityczne Kołłątaja. W dyskursie 
ten pogląd znalazł najwyraźniejsze odbicie nie w ogólnych rozwa-
żaniach, ale w  dyskusji o  wydarzeniach w  Polsce – po ustanowie-
niu Konstytucji 3 maja. W wypowiedziach jej obrońców to Ustawa 
rządowa miała być tym wszechogarniającym i zmieniającym wszyst-
ko (oczywiście na lepsze) prawem49. „Ojczyzna nasza jest już ocalo-
na, swobody nasze zabezpieczone, jesteśmy odtąd narodem wolnym 
i niepodległym”50.

Ustawa rządowa była w  odczuciu jej zwolenników (a  kto wie, 
czy także nie przeciwników) prawem zmieniającym całe uniwer-
sum polityczne Rzeczypospolitej. Jednak przede wszystkim zmie-
niała czy (zdaniem jej zwolenników) poprawiała konstrukcję poli-
tyczno-ustrojową – i tak też opisywano jej rolę. Można powiedzieć, 
że w obrazie Konstytucji, jaki kreślono w trakcie sporów o nią, na-
łożyły się na siebie dwie funkcje przypisywane w polskim dyskur-
sie prawu – jedna nowa, druga tradycyjna. Wiara w siłę prawa jako 
czynnika zmieniającego otaczającą rzeczywistość była odbiciem no-
wej, oświeceniowej wizji świata politycznego, ale przekonanie, że 
to prawa tworzą ramy ustrojowe Rzeczypospolitej i  gwarantują jej 
trwałość, było czymś bardzo dawnym. Kiedy Stanisław Konarski 
pisał: „prawa tedy są utrzymaniem Rzeczypospolitej”51, powtarzał 
pogląd liczący sobie lat co najmniej dwieście52. Określenie „ramy 

48 J. Wybicki, Myśli, s. 137, 149–151.
49 J. Michalski, „Wszystko pójdzie wyśmienicie” (O  politycznym optymizmie po  

3 Maja), w: Losy Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane profesorowi Stefano-
wi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 324.

50 S. Małachowski, K. N. Sapieha, Uniwersał marszałków Sejmowych z 7 maja 1791, 
cyt. za: Za czy przeciw Ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję  
3 Maja, wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 24.

51 S. Konarski, O skutecznym, t. 2, s. 325.
52 Prawa „dla zachowania RP bywają postanowione, a wszyscy jednako z nich po-

żytek i pociechę odnoszą”, Philopolites, k. D 2v.
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ustrojowe” jest tu zresztą pewnym anachronizmem, prawa tworzyły 
i chroniły bowiem przed upadkiem po prostu Rzeczpospolitą, tu ro-
zumianą jako określona konstrukcja ustrojowa. Można by za Sewe-
rynem Rzewuskim powiedzieć, że to one „czynią, iż Rzeczpospolita 
jest Rzecząpospolitą”53. To one przesądzały o swoistości, odrębności 
i oczywiście doskonałości jej konstrukcji. Już w 1572 roku anonimo-
wy autor Naprawy Rzeczypospolitej pisał, choć jeszcze bardziej ogól-
nie: „bo inaksze leges służą rzeczompospolitym, inaksze regnis”54. 
Co prawda w  tym miejscu swojej rozprawki miał na myśli przede 
wszystkim różnicę w prawach regulujących stosunek między naro-
dem a „zwierzchnością”, jak to określił: „narody pod zwierzchnością 
będąc, różnie debita i onera na sobie niosą przeciw zwierzchności 
swej”55. Jednak gdzie indziej nie pozostawiał wątpliwości, że chodzi 
mu także o wyjątkowość constitutionem reipublicae postanowionej 
przez przodków tak wybornie, że „przechodziła rozumy” najsłyn-
niejszych prawodawców antyku56. 

Opinię szesnastowiecznego statysty o odmienności prawa rze-
czypospolitych i monarchii miał powtórzyć jeszcze Andrzej Zamoy-
ski w roku 1764, choć w jego przypadku było to nie tylko nawiąza-
nie do tradycji, ale także do dzieła Monteskiusza57. Nawet jeśli różnili 
się w  ocenie otaczającej ich rzeczywistości politycznej, czy zgo-
ła w koncepcjach ustrojowych, wszyscy zabierający głos w debacie 
politycznej od wieku XVI po XVIII mieli głębokie przekonanie, że 
„prawa są przepisem rządu w narodzie”58, że to one „to wszystko co-

53 W kolejności cytatów: M. Karpowicz, Kazanie o zgodzie i jedności obywatelów, 
Wilno 1786, b.p.; Treść pism różnych względem formy rządu i sukcesyi tronu pol-
skiego, Sandomierz 1791, s. 6; S. Rzewuski, O sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krót-
ka, Amsterdam [Warszawa?] 1789, s. 19.

54 Naprawa Rzeczypospolitej Koronnej do elekcyjej nowego króla, Czubek I, s. 196.
55 Ibidem, s. 197.
56 Ibidem, s. 190–191.
57 „Prawa utrzymujące rzeczpospolitą są zgubą monarchicznego rządu, utrzymu-

jące monarchią są zgubą wolności”, A. Zamoyski, Mowa na sejmie convocationis 
dnia 16 maja 1764 roku w Warszawie miana, b.m. [1764], w: Historia Polski 1764– 
–1795. Wybór tekstów, wyd. J. Michalski, Warszawa 1954, s. 74.

58 M. Karpowicz, Kazanie o zgodzie, b.p.
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kolwiek formam regiminis zamyka wyłuszczyć powinny”59. Przywo-
łane tu sformułowania pochodzą z wieku XVIII i po części mają już 
oświeceniową formę, jednak wizja prawa tworzącego i podtrzymu-
jącego konstrukcję Rzeczypospolitej nie uległa zmianie. „Wiemy to 
już wszyscy i w prawie naszym i w przywilejach naszych widziemy, 
że zachowanie w całości RP naszej wedle porządku postanowionego 
i opisanego, nie na kiem innym należy, jedno na królu panie naszym, 
a na radach koronnych”60 – pisał „Senator anonim” około roku 1570, 
a kilkadziesiąt lat później autor najsłynniejszego chyba pisma roko-
szu Zebrzydowskiego Libera respublica stwierdzał: „prawo pospoli-
te zostawuje przy JKMci dignitatem, przy senacie gravitatem, a przy 
stanie ślacheckim albo rycerskim summam potestatem”61. To tylko 
dwa przykładowe cytaty z ogromnej liczby podobnych wypowiedzi. 
Co znamienne, ich autorzy prezentowali wyraźnie odmienną wizję 
otaczającej ich rzeczywistości politycznej, byli natomiast całkowicie 
zgodni w  ocenie roli prawa jako tego, które nadało kształt formie 
ustrojowej. Rola ta była zresztą bardziej złożona, niż mogłoby wy-
nikać z  przytoczonych wyżej tekstów odnoszących się głównie do 
zakresu władzy poszczególnych elementów składających mieszany 
rząd Rzeczypospolitej. Zadania wyznaczane prawu nie ograniczały 
się do opisu organizacji państwa oraz uprawnień i obowiązków jego 
części składowych. W odczuciu zabierających głos w dyskusjach po-
litycznych co najmniej do połowy XVIII wieku misterną sieć pod-
trzymującą delikatną konstrukcję ustrojową Rzeczypospolitej two-
rzyły prawa dotyczące bardzo różnych aspektów funkcjonowania 
wspólnoty politycznej, od zasadniczych po bardzo drobne. To one 
nadawały jej kształt, określały uprawnienia i  obowiązki składają-
cych ją stanów, to one stanowiły reguły ich działania, zabezpieczenie 
przed nadużyciem władzy, ale także wytyczne postępowania. W wie-
ku XVI na poziomie rozważań teoretycznych krótko a trafnie ujął to 

59 [F. Bieliński], Sposób edukacyi w XV listach opisany, [Warszawa] 1775, s. 123.
60 Senatora anonima deliberacyje o  królu, panach, radzie i  urzędnikach, sejmie 

i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 171.

61 Libera respublica, s. 404.
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Goślicki, który sądził, że prawo jest jedyną ochroną przed destabili-
zacją delikatnej tkanki ustrojowej Rzeczypospolitej.

Itaque si in ea Repub[lica] cuiusque ordinis officium, libertas, iurisdic-
tione, dignitas, autoritas, non erit certis alligata, et circumscripta le-
gibus, et tam metu quam poena singuli ad honeste vivendum, leges- 
que servandas compellatur, frustra bonis reiques in ea Repub[lica] quae- 
renda est62. 

Charakterystyczne dla polskiego dyskursu jest tutaj uznanie za gwa-
rancję stabilności ustroju praw o bardzo różnym charakterze, obej-
mujących nie tylko opis władzy i uprawnienia trzech składających 
rząd mieszany stanów, ale także kształtujących ich postawy i zacho-
wania. Nietypowy jest natomiast mocno teoretyczny sposób ujęcia 
tej kwestii, a także położenie nacisku na funkcję prawa nie tyle jako 
podstawy konstrukcji ustrojowej, ile jako ochrony systemu przed 
degeneracją. Inni autorzy, nawet współcześni Goślickiemu, znacznie 
bardziej interesowali się prawem własnej Rzeczypospolitej i jego rolą 
w budowaniu podstaw jej ustroju. Nic w tym dziwnego, jeśli zważyć, 
że ten temat, poruszany wprawdzie w poważnych traktatach, częściej 
przewijał się w trakcie aktualnych dyskusji politycznych.

W  pismach poruszających aktualne tematy można obserwo-
wać zmianę, jaka do pewnego stopnia dokonała się w ciągu wieku 
XVII i  wyraźnie dała o  sobie znać w  XVIII, aczkolwiek nigdy nie 
zdominowała całkowicie dyskursu. Otóż w wieku XVI częściej mó-
wiono ogólnie o  prawie bądź prawach jako o  fundamencie ustro-
ju Rzeczypospolitej, rzadziej wymieniając konkretne rozwiązania63. 
Był to poniekąd element szerszej wizji prawa jako duszy Rzeczypo-
spolitej. Z czasem coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać nie ogól-

62 W. Goślicki, De optimo, k. 40v, ordines Goślickiego, to król, senat i populus, czyli 
szlachecki lud.

63 Nie znaczy, że ich nie doceniano (por. A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i pra-
wa, s. 64), wymieniano je w rozważaniach politycznych, ale częściej w kontekś- 
cie gwarancji wolności (tu: nihil novi, neminem captivabimus) niż konstruk-
cji ustrojowej, w przypadku tej ostatniej pisano raczej np., jaką władzę prawa 
przyznają poszczególnym stanom, ale nie powołując się na konkretne konsty-
tucje i przywileje.
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nej idei prawa jako podstawy rządu mieszanego, ale konkretnym 
prawom tę konstrukcję tworzącym. Zależnie od poglądów autora, 
a także od aktualnych potrzeb politycznych różne ustawy i przywile-
je określano jako „najfundamentalniejsze Rzpltej prawo, na którym 
wszytka wolność et formam regiminis nostri się wspiera”64, lecz z cza-
sem ukształtował się swoisty kanon praw fundamentalnych czy kar-
dynalnych. Początkowo ważne miejsce miał wśród nich przywilej ni-
hil novi, w wieku XVII na czoło wysunęła się wolna elekcja, a później 
dołączono zasadę liberum veto. Jak określił to jeden z uczestników 
dyskusji politycznej Sejmu Czteroletniego: „przez prawa kardynalne 
nic innego w rzeczachpospolitych rozumieć nie można, tylko pra-
wa te, które gruntują rząd cały”. Co ciekawe, sądził, że „w państwach 
zaś monarchicznych zabezpieczają [one] życie i majątek obywatel-
ski”65, a więc przenosił je niejako na niższy poziom. Z pozoru było 
to sformułowanie bardzo podobne do ogólnych rozważań o ustrojo-
wotwórczej roli prawa, jednak w przeciwieństwie do tamtych mia-
ło bardzo konkretny cel – udowodnienie, że zmiany zaproponowa-
ne w konstrukcji ustrojowej w roku 1790 przez Deputację do formy 
rządu są niebezpieczne i bezprawne. Dobrze pokazuje to przemianę, 
jaka dokonała się w dyskursie w stosunku do wieku XVI. W osiem-
nastowiecznych dyskusjach na temat praw kardynalnych nie tyle 
chodziło o  ich rolę w  tworzeniu Rzeczypospolitej, ile o niebezpie-
czeństwo, jakim byłoby dla jej konstrukcji ich naruszenie66. Widać to 
wyraźnie w epoce sporu o reformę państwa w drugiej połowie wie-
ku XVIII. Obrońcy dawnych rozwiązań (czy było to liberum veto, 
czy wolna elekcja, czy kwestie bardziej szczegółowe) obruszali się na 
próby zmian „praw calcowych wolnego rządu”67. 

64 [S. Leszczyński], Przestroga braterska w teraźniejszym podczas interregnum Oj-
czyzny naszej zamieszaniu stanom Rzeczypospolitej od szlachcica i  ziemianina 
polskiego podana [b.m. 1733], w: Censura Reflexionum Amici ad Amicum… Pi-
smo polityczne w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego z 1733 roku, wyd. R. Nie-
dziela, Kraków 2007, s. 23. Dla autora akurat takim prawem była możliwość de-
tronizacji króla. 

65 Treść pism różnych, s. 6.
66 Por. Z. Radwański, Prawa kardynalne w Polsce, Poznań 1952, s. 44 i passim.
67 S. Rzewuski, O sukcesyi, s. 19.
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Prowadzi to do następnego zagadnienia, które można by okreś-
lić jako obrona dawnych dobrych praw. Kiedy Goślicki pisał swoje 
uwagi o monarchia mixta, przewidywał dla prawa rolę aktywną – po-
winno nieustannie moderować i  niejako wiązać każdy jej element 
składowy, by uchronić całą konstrukcję przed zepsuciem. Było 
to jednak rozumowanie dość nietypowe. Co prawda przekonanie 
o  delikatności mechanizmu ustrojowego Rzeczypospolitej podzie-
lali właściwie wszyscy, jednak z  nieco innych powodów, wyciągali 
też inne wnioski. Kierunek myślenia miał w tym wypadku wyzna-
czyć już Orzechowski, który sądził, że Polacy „za pomocą praw 
wprowadzają wszystko to, co słuszne, aby żyć w królestwie o najlep-
szym ustroju”68. Z czasem przekonanie, iż „tak jest Rzplta we wszyst-
kich prawach ab origine ufundowana, że cokolwiek wszystkie Rzplte 
w  całym świecie mogą mieć doskonałego w  prawach et in statutis 
suis, to Rzplta nasza totum w sobie comprehendit omni ex parte me-
liori”69, zdecydowanie zdominowało dyskurs. 

Szybko uznano konstrukcję ustrojową Rzeczypospolitej za ide-
alną, zarazem jednak bardzo delikatną, istniejącą tylko dlatego, że – 
jak już powiedziano – podtrzymywała ją skomplikowana siatka praw, 
obejmująca bardzo różne aspekty życia politycznego. Rola praw była 
w tym wypadku raczej bierna – nie miały moderować systemu, ale 
strzec stworzonej przez siebie równowagi, w pewnym sensie nie mu-
siały działać – musiały istnieć, i to w nienaruszonym kształcie70. Nie 
był to tylko konserwatyzm połączony z  apoteozą istniejącego sta-
nu rzeczy, była to głębsza wizja prawa jako jedynej ochrony kształtu 
Rzeczypospolitej: „status Rzeczypospolitej, który na zdrowem wy-
rozumieniu i  powinnem zachowaniu praw należy” – pisał w  roku 
1587 autor Krótkiego zebrania71. Skoro na prawach opierał się cały 
gmach Rzeczypospolitej, naruszenie jakiegokolwiek, nawet pozor-

68 S. Orzechowski, Mowa, s. 100. 
69 Refleksyje do następującej elekcyi (1696), Biblioteka Czartoryskich, rkps 190,  

s. 425.
70 S. Estreicher pisze nawet o „kulcie dawnych statutów i przywilejów”, S. Estrei- 

cher, Kultura, s. 82.
71 Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie, przez 

tego, który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej roku 1587, 12 februarii, wyd.  
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nie nieistotnego, mogło być niebezpieczne. Wszak najdrobniejsza 
cegiełka mogła okazać się kamieniem węgielnym, elementem, któ-
rego usunięcie powodowało zawalenie całej budowli, a co najmniej 
było w  stanie zachwiać jej podstawami. W  tym kontekście łatwiej 
zrozumieć, dlaczego jednym z  najpoważniejszych, a  może wręcz 
najpoważniejszym oskarżeniem politycznym było właśnie złamanie 
praw. Taki zarzut kierowano często pod adresem monarchów, szcze-
gólnie w czasie poważniejszych konfliktów. „A któreż prawo król zła-
mał?” – pytał anonimowy rokoszanin w roku 1606 i zgryźliwie odpo-
wiadał: „niech mi pokaże, którego nie złamał? Gdyż żadnego, które 
jeno mógł złamać, żadnego nie zostawił całego”72. Od rokoszu Ze-
brzydowskiego po konfederację barską wyrzucano władcom, że pa-
nują, „żadnego nie dotrzymując prawa”73, „nie chcą nam iuxta le-
ges panować”, myślą o „zgwałceniu” czy „wyszpoceniu” praw, albo 
nawet jak „tyran Poniatowski” porzucili „praw dawnych z  gruntu 
fundamenta”74. Czasem chodziło tu o naruszenie przywilejów szla-
checkich obywateli, ale znacznie częściej właśnie o  złamanie praw 
Rzeczypospolitej, przy czym w zasadzie dało się tak zinterpretować 
niemal każdą decyzję władcy. Nie tylko władcy zresztą. Złamanie czy 
naruszenie praw to zarzut nie tylko poważny, ale bardzo popularny, 
adresowany do wszelkich przeciwników politycznych, także spośród 

K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 68 (jest to fragment wstępu Mikołaja Taszyckie-
go do jego Statutów).

72 Przyczyny wypowiedzenia posłuszeństwa Zygmuntowi królewicowi szwedzkie-
mu, anno 1607 die nativitatis Joannis Baptistae, Czubek II, t. 3, s. 351.

73 Racyje przywodzące Confederacyją do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi 
JM. (1703), Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps 1060, k. 285; o po-
pularności takich zarzutów w czasach Jana III Sobieskiego por. A. Czarniecka, 
Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagan-
dą (1684–1696), Warszawa 2009, s. 127, 177, 227 i passim.

74 Oda pierwsza rewolucyi polskiej w roku 1767, w: Literatura barska, wyd. J. Ma-
ciejewski, BN I, 108, Wrocław 1976 s. 18. O tego typu oskarżeniach wobec Sta-
nisława Augusta por. J. Michalski, Propaganda konserwatywna w walce z refor-
mą w początkach panowania Stanisława Augusta, „Przegląd Historyczny” 1952, 
t. 43, s. 548 i n.; idem, Le mouvement antiroyal sous le règne de Stanislas Auguste 
Poniatowski. De la contestation vers un programme positif, w: La Belgique – La 
Pologne et la Révolution française 1780–1830, Bruxelles 1991, s. 17.



99PR AWO

współobywateli75. Pod koniec wieku XVIII stał się niejako „znakiem 
firmowym” konserwatywnych obrońców dawnego ładu, ale wcześ-
niej wykorzystywano go niezależnie od poglądów i powiązań poli-
tycznych. Przy czym wystarczało naruszenie nawet drobnego pra-
wa. Ważny był sam fakt, bo sprawiał „mieszaninę” niebezpieczną dla 
Rzeczypospolitej76.

Skoro konstrukcja Rzeczypospolitej opierała się na prawach – to 
właśnie w ich złamaniu czy zaniedbaniu dostrzegano jedną z głów-
nych przyczyn szwankowania jej systemu politycznego. A co za tym 
idzie, remedium widziano w ich przywróceniu. Odwołania do daw-
nych, dobrych praw pojawiały się już w czasie dyskusji poprzedzają-
cej pierwszą wolną elekcję, a właściwie już wcześniej – nie czym in-
nym były hasła ruchu egzekucyjnego77, jednak ich przywrócenie nie 
było jeszcze wówczas jedyną alternatywą. Jest rzeczą znamienną, że 
w  okresie, kiedy szlachta tworzyła w  pewnym sensie nowy kształt 
swego państwa, znalazło to odbicie także w dyskursie. Niewątpliwie 
śmielej za zmianą praw opowiadali się teoretycy – Modrzewski, Wo-
lan, a później jeszcze Krzysztof Warszewicki i chyba jako ostatni Łu-

75 „Zgodę między nami kazi, pokój targa, prawa i statuta, od mądrych przodków 
naszych nam zostawione wywraca”, pisał o Konfederacji Warszawskiej jej prze-
ciwnik w roku 1573, De confoederatione Varsoviensi in causa religionis Christia-
nae et patriae salutis cupida sententia, Czubek I, s. 556, z kolei obrońca praw pro-
testantów zarzucał łamanie praw duchowieństwu katolickiemu, Egzorbitancyje 
względem osób duchownych [1615–1618], w: Państwo świeckie czy księże? Spór 
o  rolę duchowieństwa katolickiego w  Rzeczypospolitej w  czasach Zygmunta III 
Wazy. Wybór tekstów, wyd. U. Augustyniak, Warszawa 2013, s. 298 i n.

76 Jak określił to cytowany przez Boczyłowicza senator w odniesieniu do złamania 
prawa alternaty sejmów [J. Boczyłowicz], Orator politicus albo wymowny poli-
tyk różne traktujący materyje, Toruń 1699, s. 428; podobne postawy już z iro-
nicznym dystansem opisał autor pisemka z lat Sejmu Czteroletniego, „kiedy dla 
niesłychanego mrozu jedni radzili królowi polskiemu i  stanom, końcem wy-
godniejszego miejsca, przeniesienie sesyi z izby zwanej senatorskiej do izby po-
selskiej, w liczbie drugich siła to przeciwnych o to było zelantów, wołając »Prze-
bóg, wolność polska zginie z  tą odmianą«”, Rozmowy zmarłego Piekarskiego 
posła rawskiego z tamecznego świata na ten przesłane, Warszawa [1788?], s. 16.

77 K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959, 
s. 231.
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kasz Górnicki78. Jednak nawet w dyskusji publicystycznej pierwsze-
go bezkrólewia pojawiały się głosy, że nullae leges sunt immortales: 
tempori servire debent, saepe refigendae sunt veteres, antioquandae, 
abrogandae et novae figendae atque in illarum locum meliores subro-
gandae79. Nie była to na pewno opinia powszechna, ale nawet odwo-
łując się do praw zostawionych przez przodków, dość często mówio-
no o konieczności ich „odnowienia” czy „naprawienia i wyrzucenia 
co złe”80. Miało się to szybko zmienić. Bardzo wyraźną różnicę widać 
już w porównaniu z publicystyką rokoszu Zebrzydowskiego, w któ-
rej głównym wątkiem było przywrócenie dawnych, złamanych jako-
by przez króla, praw. Jak postulował ustami Rzeczypospolitej jeden 
z  rokoszan: „wprawcież zatym prawa i  wolności swe w  starą ryzę, 
a wedle nich niech was rządzą i sami się sprawują, boć każda rzecz-
pospolita cierpi zamieszanie, gdy jej własnym jej prawem nie rzą-
dzą”81. Ale i regaliści posługiwali się takim samym dyskursem, tyle że 
zaprzeczali, jakoby owe prawa poniosły jakiś uszczerbek. Przez cały 
wiek XVII i znaczną część XVIII stulecia nikt nie proponował zmia-
ny praw. Nawet zwolennicy pewnych reform mających usprawnić 
coraz gorzej funkcjonującą konstrukcję ustrojową Rzeczypospolitej 
mówili tylko o  przywróceniu zapomnianych czy zniekształconych 
praw przodków. Dotyczy to również najwybitniejszych, a  zarazem 
idących najdalej w swych propozycjach autorów pierwszej połowy 
wieku XVIII, takich jak Stanisław Karwicki czy Stanisław Leszczyń-
ski. Dopiero dzięki wystąpieniom Konarskiego, a po nim Wybickie-
go ponownie pojawiło się w polskim dyskursie przekonanie, ze praw 
nie tylko trzeba bronić, ale można je zmieniać i tworzyć. Był to nie-

78 Możliwość zmiany, doskonalenia praw w wolnej Rzeczypospolitej przewidywał 
jeszcze w roku 1613 Jakub Zawisza z Kroczowa, por. C. Backvis, Główne tematy 
polskiej myśli politycznej w XVI wieku, w: idem, Szkice, s. 483.

79 Dialogus I de regis Poloniae electione, Czubek I, s. 678.
80 „Gdychżechmy przyszli na ten nieszczęsny wiek…” [inc.], Czubek I, s. 147; Na-

pominanie braciej stanu rycerskiego, Czubek I, s. 211: „Toż dopiro naprawiwszy, 
wyrzuciwszy co złe, aby nam pan nowo obrany prawa i wolności nasze poprzy-
siągł dzierżeć”; o roli nova w kontekście stanowienia praw w wieku XVI por.  
K. Grzybowski, Teoria reprezentacji, s. 231–244.

81 Żałosna mowa Rzpltej polskiej pod Koprzywnicą do zgromadzonego rycerstwa, 
roku 1606, Czubek II, t. 2, s. 100.
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wątpliwie nowy element dyskursu politycznego, sygnalizował zmia-
nę, która ostatecznie dokonała się w  dyskusji Sejmu Czteroletnie-
go, kiedy można obserwować dwa podejścia do tej kwestii – bardziej 
konserwatywne, wciąż skoncentrowane na obronie dawnych praw, 
oraz bardziej aktywne, dopuszczające, a  nawet postulujące pewne 
w nich zmiany, zresztą w imię dawnego przekonania, że to one two-
rzą Rzeczpospolitą. 

Non rex sed lex

Wizja prawa jako czynnika regulującego całe życie rzeczypospolitej 
i składających ją jednostek tylko wtedy miała sens, jeżeli przyjęło się 
założenie, że, jak określano to za Pauzaniaszem, „prawa ludziom 
rozkazują, nie ludzie prawom”82, innymi słowy, że to właśnie prawo 
ma najwyższą władzę w państwie. I  takie założenie w szlacheckim 
dyskursie powszechnie przyjęto w zgodzie z myślą klasyczną, na któ-
rą się zresztą powoływano83, ale także zgodnie z pewnymi koncep-
cjami odziedziczonymi po myśli średniowiecza84. Zarówno teorety-

82 J. Januszowski, Wywód, s. 14; zdanie to, choć raczej bez świadomości jego an-
tycznych korzeni, miał powtórzyć jeszcze w roku 1790 A. W. Rzewuski: „Sko-
ro tylko nie prawa ludźmi, ale ludzie prawami rządzić poczynają, już tam nie 
masz rządu, nie masz ojczyzny” (A. W. Rzewuski, O formie rządu republikanc-
kiego myśli, cz. 1, Warszawa 1790, s. 112). Jest to klasyczny przykład sytuacji, 
gdy dwóch mówi jedno, a nie jest jedno – dla Januszowskiego sformułowanie 
to oznaczało, że nie człowiek, ale prawo jest suwerenem w państwie, Rzewuski 
przywołał je w kontekście krytyki niebezpiecznej dla stabilności ustroju zmiany 
kardynalnych praw Rzeczypospolitej. 

83 Przede wszystkim na Arystotelesa np. A. Wolan, O wolności, s. 139; wyraźnym 
zapożyczeniem z  Arystotelesa jest też wypowiedź Philopolitesa: „A  iż to jest 
każda osobliwa rzeczpospolita, w której nie każdy z osobna, albo większa ich 
część wedle swej wolej i upodobania rządzi się i sprawuje, ale ta w której samo 
prawo panuje”, Philopolites, k. D 2v.

84 H. Litwin, W poszukiwaniu rodowodu demokracji szlacheckiej. Polska myśl poli-
tyczna w piśmiennictwie XV i początków XVI wieku, w: Między monarchą a de-
mokracją, s. 17 i  n., 22. O  pojmowaniu suwerenności prawa w  epoce staro-
polskiej por. też Z. Wachlowski, Pojęcie suwerenności w  literaturze politycznej 
polskiej XV I XVI wieku, w: Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej Przemy-
sława Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 236–240; W. Uruszczak, Zasada „lex est rex” 
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cy państwa, jak i uczestnicy debaty politycznej zgadzali się z opinią 
Modrzewskiego, że „Rzeczpospolita nie wedle woli królewskiej, ale 
wedle praw pisanych ma być rządzona”85. Zresztą Modrzewski nie 
był tu bynajmniej pierwszy, już wcześniej podkreślano funkcję pra-
wa nie tylko jako najwyższej reguły rządzenia państwem, ale wręcz 
jako tego, które ma w nim najwyższą władzę, a więc de facto jest su-
werenem, „rządząc i królem i ludem”86. Znamienne są określenia, ja-
kimi opisywano jego rolę, np. Jan Januszowski uważał, że prawo 
można nazwać „królem, radą i  rządem rzeczypospolitych wszyst-
kich i  królestwa każdego”87, Andrzej Wolan już w  odniesieniu do 
własnego państwa stwierdzał: „prawo samo – i obywatelów wszyst-
kich i  króla będąc panem”88, uczestnik rokoszu Zebrzydowskiego 
uważał zaś, iż „w tej Rzpltey prawo królem, prawo senatorem, prawo 
ślachcicem, do którego posłuszeństwa wszyscy obowiązani są […]”89. 
Dla większości zabierających głos nie był to tylko teoretyczny ideał, 
ale przekonanie, że taka jest właśnie rola prawa w ich własnej Rze-
czypospolitej. Badacze już od jakiegoś czasu zwracają uwagę, że od 
XVI wieku Rzeczpospolita była postrzegana przez szlachtę jako pań-
stwo, w którym najwyższą władzę ma prawo – i de facto to ono, a nie 
król, jest suwerenem90. Co prawda zdarzały się wypowiedzi bardziej 

w Polsce XVI wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 1993, t. 48, nr 2– 
–3, s. 149–157.

85 A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, s. 325.
86 [Mikołaj Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło królewskie z  wielu 

miejsc ludzi wielkich zebrane i na polskie przełożone (Kraków 1606), w: Sześć 
broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 
1921, s. 267; A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 79, 87 i passim. 

87 J. Januszowski, Wywód, s. 14.
88 A. Wolan, O wolności, s. 139.
89 Libera respublica, s. 403.
90 E. Opaliński, Kultura, s. 107; zob. też H. Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. 

Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI–XVII wieku, Warszawa 1978, rozdział 3, 
passim; A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 57, 73; S. Ochmann-Stani-
szewska, Od stabilizacji, s. 234; Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII 
wieku i  tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992, s. 79; J. Dzięgielew-
ski (Stan szlachecki w życiu publicznym Rzeczpospolitej w pierwszym stuleciu po 
Unii Lubelskiej, w: Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabow-
ska, A. Dybkowska, Warszawa 1993, s. 76) stwierdził wprost, że szesnastowieczni 
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ogólne, mówiące, że prawa władają każdą „rządną” rzecząpospoli-
tą91, jednak znacznie częściej odnoszono je do własnego państwa. Bo 
też w tym wypadku na kształt dyskursu wpłynęła tyleż tradycja mó-
wienia o państwie i postrzegania w nim roli prawa, co rzeczywistość 
polityczna monarchii ostatnich Jagiellonów i  pierwszych królów 
elekcyjnych. Znamienne, że właśnie w tym okresie, a więc w drugiej 
połowie wieku XVI i w początkach XVII ten temat był najżywiej dys-
kutowany. Co więcej, tego typu wypowiedzi pojawiały się nie tylko 
w rozważaniach teoretycznych, ale również, a nawet chyba w więk-
szym stopniu w aktualnej dyskusji politycznej, szczególnie pierwsze-
go bezkrólewia. Suwerenność prawa nie była dla zabierających wów-
czas głos kwestią akademicką, ale ważnym elementem, a na dobrą 
sprawę podstawą wypracowania nowych, korzystnych dla szlachec-
kich obywateli rozwiązań ustrojowych. Charakterystyczne, że stwier-
dzenia o zwierzchności prawa stosunkowo rzadko są sformułowane 
w  sposób ogólny, odnoszący się do jego nadrzędnej roli w  społe-
czeństwie, znacznie częściej pojawiają się w kontekście zakresu wła-
dzy królewskiej, a ściślej, podporządkowania władcy prawu. W po-
łowie wieku XVII Łukasz Opaliński pisał o  „państwach wolnych, 
gdzie powaga majestatu cum authoritate legum albo równa, albo 
mniejsza”92. Była to jednak wizja znacznie starsza i na ogół uwzględ-
niano w niej tylko drugą możliwość, umieszczając prawo ponad kró-
lem. Zasada nec principem supra leges, sed leges supra principem esse 
velit93, popularna już w pierwszej połowie wieku XVI94, w dyskusjach 
pierwszej wolnej elekcji stała się jedną z najważniejszych maksym 

egzekucjoniści traktowali wolność i równość jako „wtórne wobec suwerenności 
prawa”.

91 „Prawa w  każdej rzeczypospolitej, gdzie rządne są, rządzą i  królem i  ludem”,  
[M. Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło, s. 267; podobnie Philopo-
lites, D 2v i passim; A. Wolan, O wolności, s. 97, 139. 

92 Ł. Opaliński, Rozmowa plebana z ziemianinem, w: idem, Pisma polskie, wyd.  
L. Kamykowski, Warszawa 1938, s. 28.

93 A. Ciesielski, Oratio ad senatum Regni Poloniae Magnique Ducatus Lituaniae, 
qua boni principis in Republica constituendi modus ostenditur, Czubek I, s. 181, 
jest to cytat z Panegiryku Pliniusza Młodszego dla cesarza Trajana, funkcjonu-
jący jako obiegowa sentencja w całej Europie.

94 A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, passim.
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politycznych. Warto zauważyć, że uczestnicy dyskusji politycznych 
wybrali jedną z dwóch możliwych interpretacji zasady suwerenności 
prawa. Jak zwróciła uwagę Anna Sucheni-Grabowska, a  ostatnio 
także Karin Friedrich, podległość monarchy prawu nie musiała być 
intepretowana jako ograniczenie jego władzy, mogła też stanowić jej 
legitymizację i  gwarancję95, szczególnie gdy zacierała się granica 
między prawem a władcą, którego za Cyceronem postrzegano jako 
„mówiące prawo”. Tak przedstawiało tę kwestię wielu teoretyków na 
Zachodzie, takie interpretacje zdarzały się w czasach jagiellońskich 
w Polsce. Takie ujęcie można znaleźć zarówno w traktatach teore-
tycznych96, jak i (rzadko) w publicystyce. Jeden z ciekawszych przy-
kładów tego typu rozumowania stanowi pismo anonimowego 
uczestnika dyskusji przedelekcyjnej. Jako punkt wyjścia przyjął on 
(za Arystotelesem, na którego się powołał) założenie o zwierzchniej 
władzy prawa w społeczeństwie, co doprowadziło go do wniosku, że 
skoro to właśnie prawo nadało królowi władzę, to posłuszeństwo 
monarsze jest de facto posłuszeństwem prawu: „nie człowiek nam 
tedy rozkazuje, ale prawo, nie człowieka jesteśmy posłuszni, ale pra-
wa”97. Była to jednak interpretacja dość nietypowa98. Chyba jako 
ostatni odwołał się do niej, wyraźnie na użytek czytelników obcych, 
Łukasz Opaliński, wyjaśniając w swej Obronie Polski, że „prawa, któ-
re tylko nie pozwalają grzeszyć, nie umniejszają władzy królów, lecz 
przeciwnie zwiększają ją i ustalają”99. Jednak zasada non rex supra le-

95 Ibidem, s. 65; K. Friedrich, Polish-Lithuanian Political Thought, s. 221; T. Wyrwa, 
La pensée politique polonaise à l’époque de l’humanisme et de la renaissance, Pa-
ris 1978, s. 368.

96 „I taka jest bliskość między prawem i królem, że uznawamy nic inszego nie być 
królem, jedno prawo mówiące” – i dalej na tej samej stronie – „Ale teraz, gdy 
samo prawo królem jest nad ludźmi, a nie ludzie są praw tyranowie, tak dalece 
zwierzchność królewska pod żadne strofowanie i ohydę nie przychodzi, że sama 
między wszystkimi narody bywa sławiona i od możniejszych ludzi bywa cier-
piana”, towarzyszył temu dłuższy passus o związaniu króla prawem w Rzeczy-
pospolitej, A. Wolan, O wolności, s. 97, 99.

97 [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 325.
98 Zresztą wspomniany autor nie był w niej do końca konsekwentny, gdzie indziej 

wyraźnie podkreślając podrzędność króla wobec prawa, ibidem, s. 324.
99 Ł. Opaliński, Obrona, s. 199.
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ges, sed leges supra regem miała w polskim dyskursie przede wszyst-
kim służyć nie wspieraniu władzy monarchy, ale podkreśleniu, że nie 
jest ona nieograniczona, że istnieje władza wyższa, do której reguł 
musi stosować się każdy członek społeczności państwowej, także 
król – tą władzą było właśnie prawo. W wypowiedziach z początków 
szlacheckiej Rzeczypospolitej bardzo mocno podkreślano ową 
wspólnotę poddania się prawu: „król pod jednym prawem z  na-
mi”100, „prawo rozkazuje tak królowi, jako poddanemu królewskie-
mu”101, „pan także z poddanym swym prawa i swobody jednej uży-
wać musi”102. To tylko kilka bardzo typowych cytatów z  tekstów 
powstałych w okresie tworzenia się kształtu ustrojowego Rzeczypo-
spolitej. Można odnieść wrażenie, że w tym czasie niesłychanie waż-
ne pozostawało to, że monarcha nie stał ponad prawem, że tak samo 
jak poddani był związany jego nakazami: „tyran żadnemu prawu nie 
chce być poddany, król zaś moc swoję i  dostojność królewską ma 
prawem zamierzoną i zagrodzoną”103. Co nie mniej istotne, władca 
był postrzegany jako stróż prawa, a w niektórych (nielicznych) wy-
powiedziach nawet jako jego wyraziciel, a więc także interpretator 
(w myśl zasady lex est mutus magistratus)104, ale jego wola nie mogła 
być jedynym jego źródłem. Ani teoretycy, ani tym bardziej uczestni-
cy aktualnych dyskusji politycznych nie zaakceptowali zasady prin-
ceps legibus solutus est105. Jeśli pojawia się ona w ich wypowiedziach, 
to w kontekście władzy despotycznej bądź tyrańskiej106. Jak pisał Lew 

100 Cyt. za: A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 73.
101 S. Orzechowski, Dyjalog, cyt. za: A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 87.
102 J. Herburt, Statuta i przywileje koronne z łacińskiego języka na Polskie przełożo-

ne nowym porządkiem zebrane i spisane, Kraków 1570, wstęp, k. A 4.
103 [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 324, por. S. Brzeziński, Tyran i tyrania w staropol-

skim języku politycznym (XVI–XVII wieku), w: Społeczeństwo staropolskie, seria 
nowa, t. 1: Społeczeństwo i polityka, Warszawa 2008, s. 302.

104 Por. A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 65; oprócz niektórych auto-
rów szesnastowiecznych takie uprawnienie chciał mu jeszcze nadać Ł. Opaliń-
ski, Rozmowa, s. 24.

105 O jej roli jako podstawy teorii absolutyzmu por. K. Pennington, The Prince and 
the Law, 1200–1600, Berkeley 1993, s. 276 i nn.

106 Warto tu przywołać rozprawę Aarona Olizarowskiego, choć trudno ją uznać 
za przykład typowego dyskursu szlacheckiego, zważywszy, że był to erudycyj-
ny traktat uniwersytecki. Autor był jednym z nielicznych w Polsce teoretyków 
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Sapieha we wstępie do III Statutu litewskiego: „Bo ktobykolwiek […] 
według upodobania swego, a nie według praw naszych nad nami pa-
stwić miał, ten by już nie panem naszym, ale skazicielem praw i wol-
ności naszych był, a  my byśmy niewolnikami jego być musieli”, 
i z dumą wyjaśniał w imieniu Litwinów: „i to jest nasza wolność, kto-
rą się my między inszymi narodami chrześcijańskiemi chwalemy, że 
pana, iżby według woli swej, a nie według praw naszych panował, 
nad sobą nie mamy […]”107. W tym akurat względzie szlachta koron-
na była całkowicie zgodna z  litewską108. Autor rokoszowego opisu 
absolutum dominium stwierdzał ze wstrętem: „pod takowym pano-
waniem nullum dogma, żadna ustawa, żadne prawo powagi u niego 
nie ma, sam prawem: sic volo, sic iubeo, quod libet, licet”109. Oskarże-
nie, iż królowie pragnęli, „aby tak więcej prawom pisanym panowa-
nie ich nie podlegało, ale żeby sami byli prawem i pany”110, było naj-
poważniejszym zarzutem ze strony rokoszan wobec władców 
Rzeczypospolitej. Zarzutem, przed którym gorąco bronili ich regali-
ści, nie negując jednak samej zasady111. Justyniańskie Digesta bywają 

znających i podziwiających koncepcje Bodina, a mimo to właśnie zasadę Prin-
ceps legibus uznał nie za podstawę władzy królewskiej, ale tyrańskiej, por. E. Jar-
ra, Le Bodinisme en Pologne au XVIIe siècle, „Archives de Philosophie du Droit 
et de Sociologie Juridique” 1933, vol. 1–2, s. 129. 

107 Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego od najjaśniejszego Hospodara Króla J.M. 
Zygmunta III na koronacyjej w Krakowie roku 1588 wydany (III Statut Litewski), 
Wilno 1610, wstęp Lwa Sapiehy adresowany do Stanów Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, b.p.; por. A. Zakrzewski, Wielkie Księstwo, s. 238.

108 Inną sprawą jest stosunek Litwinów do statutów, jako „naszego”, litewskiego 
prawa, kwestia bardzo ważna dla świadomości szlachty litewskiej, jednak wy-
chodząca poza rozważane tu kwestie, por. M. Niendorf, Wielkie Księstwo Li-
tewskie. Studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569– 
–1795), Poznań 2011, s. 56; A. Zakrzewski, Wielkie Księstwo, passim. 

109 Absolutum dominium quid sit?, Czubek II, t. 2, s. 410. 
110 J. S. Herburt, Strzała, którą korona Polska, śmiertelna już matka strażą obtoczo-

na z więzienia swego do dziatek swych stanu rycerskiego wypuściła, Czubek II,  
t. 2, s. 164.

111 Jeśli król stanowił jedyne źródło prawa, był tyranem. U. Augustyniak (Grani-
ce wolności obywatela Rzeczypospolitej w XVI–XVII w. Jednostka wobec władzy, 
prawa i społeczeństwa, w: Wolność i jej granice. Polskie dylematy, red. J. Klocz-
kowski, Kraków 2007, s. 18) cytuje pisemko regalistyczne (Czubek II, t. 3, s. 181), 
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przedstawiane jako znacząca część edukacji prawniczej Europy112, 
jednak jeśli chodzi o zasadę quod principi placuit legis habet vigorem, 
to lekcji tej twórcy szlacheckiego dyskursu politycznego zdecydowa-
nie nie odrobili, by nie rzec, że z premedytacją ominęli ten rozdział 
podręcznika113. Jak się wydaje, w  odczuciu zabierających wówczas 
głos, prawo, żeby w  ogóle uznać je za takowe, a  nie za bezprawie 
i uzurpację, nie mogło być prostą emanacją woli monarchy, było bo-
wiem instytucją zewnętrzną zarówno wobec niego, jak i wobec całej 
wspólnoty114. Z czym, nawiasem mówiąc, nie pozostawało w sprzecz-
ności przywoływanie przywilejów uzyskanych od władców – trakto-
wano je jako dawne dobre prawa Rzeczypospolitej, jako dzieło 
przodków, a  w  najgorszym razie jako ich zdobycz wywalczoną od 
monarchów lub uzyskaną za wyjątkowe zasługi.

Prawo było instytucją zewnętrzną, ale nie abstrakcyjną. Choć 
w  polski dyskurs polityczny, przynajmniej na poziomie rozważań 
teoretycznych, stosunkowo wcześnie włączono koncepcję prawa na-
turalnego115 – i choć nikt nie miał wątpliwości, że monarchowie, po-
dobnie zresztą jak poddani, są związani nakazami prawa bożego – 
jednak kwestię podległości monarchy prawu rozpatrywano niemal 

w którym rzeczywiście autor pisze o królu jako o prawodawcy, był to jednak 
bardzo nietypowy wyjątek.

112 D. R. Kelley, Law, s. 67 i n.
113 Por. S. Estreicher, Kultura, s. 44, 93 i passim; T. Wyrwa, La pensée, s. 365; war-

to pamiętać, że co prawda zasadę rex legibus solutus przyjął Bodin, ale np. bar-
dzo w RP popularny Lipsiusz mimo swoich monarchicznych sympatii ją od-
rzucił, por. G. Oestreich, Neostoicism and the Early Modern State, Cambridge 
1982, s. 44; na podobne podejście do prawa w koncepcjach określanych jako re-
publikańskie zwrócił uwagę Bill Brugger: „In early modern republican theory, 
[…] the rule of law was also particularly important in that it was seen as offer-
ing a much surer guarantee of security than the rule of a powerful monarch”,  
B. Brugger, Republican Theory, s. 42. 

114 Zwrócił na to uwagę już S. Estreicher, Kultura, s. 64.
115 K. Friedrich, Polish-Lithuanian Political Thought, s. 221; S. Estreicher, Kultura,  

s. 64; K. Grzybowski, Systematyka, s. 193 i  nn.; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rze-
czypospolitej, s. 234–237 i passim; A. Kochan, Prawo natury i prawo naturalne 
w dziełach autorów staropolskich, w: Człowiek wobec natury. Humanizm wobec 
nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Warszawa 2010, s. 50 i n. 
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wyłącznie116 w kategoriach prawa „pospolitego”, a więc norm bądź 
zwyczajowych, bądź stanowionych, obowiązujących w  Rzeczypo-
spolitej i mających stanowić nie teoretyczną, ale praktyczną podsta-
wę i reguły jego panowania117. Wymowne jest powtarzające się w pi-
smach okołoelekcyjnych sformułowanie, że król „do gotowych praw 
przychodzi”118 lub jest „wzięt” do praw119. W pewnym sensie moż-
na by powiedzieć, iż zwierzchność praw brała się także z  ich daw-
ności, z tego, że ich władza była wcześniejsza niż władza tego czy in-
nego monarchy. Nie bez znaczenia pozostawało też to, że, jak już 
była mowa, prawa tworzyły konstrukcję ustrojową, w  którą nieja-
ko wpasowywał się nowy władca, a  więc ich reguły były zarówno 
ograniczeniem, jak i gwarancją jego władzy. To ostatnie mieli przy-
pomnieć Zygmuntowi III rokoszanie, gdy stwierdzali, że „KJM pan 
nasz, nie chcąc nam iuxta leges panować, wyzuwa się gwałtem z kró-
lowania”120.

Jednak w dyskusji o prawach, którym miał się podporządkować 
król, jaką toczono przed pierwszą wolną elekcją, pojawia się jesz-
cze jeden ważny element, który z czasem miał zdominować dyskurs, 
prowadząc do wyraźnego przesunięcia akcentów. Otóż choć w wielu 
wypowiedziach mowa jest wówczas ogólnie o podległości króla pra-
wom Rzeczypospolitej czy dawnym prawom, jednak obok tego wca-
le nie tak rzadko pojawia się doprecyzowanie, że są to prawa uchwa-

116 W tekstach obszerniejszych zdarzały się także rozważania o podległości wład-
cy prawu bożemu i  naturalnemu, ale zawsze towarzyszyły im stwierdzenia 
o  konieczności podlegania prawom pozytywnym – tak np. Zwierciadło Kos-
sobudzkiego/Januszowskiego po rozdziale XVIII o posłuszeństwie króla naka-
zom boskim, kolejny XIX rozdział poświęcono wyjaśnianiu, iż Po prawie Bo-
żym praw koronnych pilnować i im podlegać król ma. Można sądzić, że zarówno 
autorzy, jak i  inni im współcześni zgodziliby się ze zdaniem Jakuba Zawiszy 
z Kroczowa, iż prawa boskie są niewystarczające, ponieważ brak im natychmia-
stowej sankcji, J. Zawisza, Wskrócenie prawnego procesu koronnego (1613), wyd. 
A. Winiarz, Kraków 1899, s. 16; por. C. Backvis, Główne tematy, s. 509. 

117 U. Augustyniak, Granice, s. 17.
118 Naprawa praw, swobód i wolności naszych, Czubek I, s. 187. 
119 „Do których praw dobrze porządnych ma być nowy pan wzięt, aby nam we-

dle nich panował”, Summa tych rzeczy, które mają być opatrzone, postanowione 
przed obraniem nowego króla, Czubek I, s. 172.

120 Objaśnienie prerogatywy stanu rycerskiego, Czubek II, t. 3, s. 262.
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lone przez „nas” – „pan do gotowych praw przychodzi, a nie on, ale 
my sami na się prawa i zakon stawimy”121, „prawo, które wolnie na 
się postanowili i do niego króla przywodzą”122. Z czasem nacisk co-
raz bardziej przesuwano ze stwierdzenia o podległości króla prawu 
na przekonanie, że jest to prawo, które „my […] stanowimy i  na-
prawiamy”123. Można by za autorem Głosu wolnego powiedzieć, że 
to już nie prawo władało królem i ludem, ale Rzeczpospolita pano-
wała nad monarchą „authoritate praw”124. Gdy dla Januszowskiego 
w początkach XVII wieku to prawo było królem i radą, Jan Stanisław 
Jabłonowski w wieku XVIII dokonał tu wymownego uzupełnienia, 
pisząc: „prawo i sejm postanowiony jest jedno, co monarcha abso-
lut w  swoich państwach postanawiający”125. Niektórzy badacze są-
dzą, że w XVII wieku koncepcję suwerenności prawa zastąpiła dok-
tryna suwerenności szlacheckiego narodu126. Poniekąd potwierdzają 
to stwierdzenia w rodzaju „pani swych praw RP”127 czy że nie prawa 
Rzecząpospolitą rządzą, ale Rzeczpospolita prawami dysponuje128. 

121  Naprawa praw, s. 187.
122 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 244.
123 Tu akurat w kontekście walki z jezuitami: „My prawo stanowimy i naprawiamy, 

nie księża”, Jezuitom i inszym duchownym respons, Czubek II, t. 3, s. 93. 
124 S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, wyd. S. Rembowski, Warsza-

wa 1903, s. 95; nieco podobnie sto lat wcześniej ujął to Opaliński: Królowie pol-
scy „są obrani i prawami poddanym obowiązani”, Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 31; 
jeszcze mocniej sformułował rzecz Konarski: „Rzeczpospolita zaś podczas in-
terregnum samego absolutną swych praw jest Panią i na ten czas tylko wolno jej 
jakie chcieć podać pacta conventa […], królowie zaś cale dobrowolnie z naroda-
mi pacta conventa przyjmują”, S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, t. 3, War-
szawa 1762, s. 165.

125  [J. S. Jabłonowski], Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów na-
rodowi naszemu zwyczajnych, a za grzechy nie mianych, Lwów 1730, s. 43.

126 J. Urwanowicz, Ideologia a działalność polityczna szlachty w czasach Zygmunta III. 
Wokół wartości ustrojowych, w: Między monarchą a demokracją, s. 184.

127  Circa independentiam et supremam majestatem dominae iurium suorum Reipu-
blicae, uniwersał konfederacji województwa sandomierskiego (3 listopada 1733 
roku), wyd. w: Rzeczpospolita w dobie upadku 1700–1740. Wybór źródeł, wyd.  
J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 282.

128 „Lecz proszę zważyć, czy prawa Rzecząpospolitą rządzą, czy Rzeczpospoli-
ta prawami dysponuje? Rozum dyktuje, że same przez się prawa są martwe, 
a  Rzeczpospolita żywa i  rozumna prawa stanowi dla publicznego dobra i  od 
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Niewątpliwie dokonała się dość wyraźna zmiana w dyskursie. Moż-
na ją interpretować trochę inaczej, uznając, że zwierzchność prawa 
nie budziła już niczyjej wątpliwości, nie była więc przedmiotem dys-
kusji, odczuwano zaś potrzebę podkreślania władzy „Rzeczypospo-
litej” rozumianej jako ogół szlacheckich obywateli. Nikt zresztą nie 
kwestionował podległości nie tylko władcy, ale i członków wspólno-
ty prawu, tyle że miało to być prawo stanowione przez tych ostatnich. 
To właśnie miał na myśli Tomasz Dłuski, gdy pisał w roku 1780, iż 
Polska to kraj „od wieków prawami rządzony”129. Wprost sformu-
łował to Kołłątaj: „Prawo tylko ludowi wolnemu panować powin-
no, a prawo takie, które sam sobie napisał”130. Jak pod koniec wieku 
XVIII ujął to anonimowy autor: „wola społeczności wyraża się przez 
prawa”131. W  jego przypadku było to wyraźne nawiązanie do kon-
cepcji Rousseau, ale zarazem – ubrane w słowa oświeceniowego filo-
zofa o wiele wcześniejsze przekonanie, że prawo jest emanacją woli 
szlacheckich obywateli. Było to nie tyle odejście od idei suwerenno-
ści prawa, co doprecyzowanie, skąd się to prawo bierze.

Przesunięciu akcentów z  ogólnie pojmowanej zwierzchno-
ści prawa na władzę prawa stanowionego przez szlachecki „na-
ród” towarzyszyła jeszcze jedna zmiana. Upraszczając, można by 
powiedzieć, że o  ile w  początkach Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów bardziej eksponowano fakt suwerenność prawa, to z czasem co-
raz więcej uwagi zaczęto zwracać na tego faktu skutki, a konkretnie 
na ograniczenie władzy królewskiej. Nie była to zmiana radykal-
na, pewne elementy takiej oceny roli praw mieściły się w koncep-
cji ich suwerenności. Skoro królowie „nic przeciwko prawom czynić 

tych się podług czasu i potrzeby dysponuje”, S. Sienicki, Sposób nowoobmyślony 
konkludowania obrad publicznych dla utwierdzenia praw kardynalnych wolności 
liberis sentiendi et iuris vetandi, cz. 1, Łowicz 1764, s. 24.

129 [T. Dłuski], Refleksyje nad projektem pod tytułem „Zbiór praw sądowych”, b.m. 
1780, b.p. 

130 H. Kołłątaj, Prawo polityczne narodu polskiego, w: idem, Listy Anonima i Prawo 
polityczne, t. 2, wyd. B. Leśnodorski, H. Wereszycka, Warszawa 1954, s. 355.

131 Poparcie „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”, [Warszawa 1788], s. 33; „Prawo 
bowiem powszechne jest wolą i najwyższym narodu zdaniem”, C. Pyrrhys de 
Varille, Listy o bezkrólewiach polskich, Warszawa 1764, s. 34.
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nie mieli”132, to oczywiste pozostawało, iż prawa stanowią ogranicze-
nie ich władzy, czy może raczej granicę, której nie wolno im prze-
kroczyć. Jak pisał o władcach z dynastii Jagiellonów Andrzej Wolan: 
„Bo pierwej niż Rzeczypospolitej im szafunek bywa zlecony, przy sa-
mej koronacyjej przysięgą bywają obowiązani, że przeciwko prawu ni-
gdy nic czynić nie mają”133. Następnym monarchom przypominano, 
że „pan nie jako chce, ale tak jako może i  jako mu prawem zamie-
rzono, nam rozkazować jest powinien”134. Lew Sapieha w imieniu Li-
twinów wyjaśniał to w swojej dedykacji Zygmuntowi III: „abyśmy 
sobie prawa, jako największe stróże pospolitej wolności tworzyli, 
i większej władzy zwierzchności królewskiej nad sobą nie dopusz-
czali, jedno póki by im pewną granicę panowania ich nad nami pra-
wa zamierzyły”135. Ograniczenie wynikało niejako z tego, że królo-
wie tak samo jak poddani musieli podporządkować się prawu, że 
prawa miały stanowić i  stanowiły jedyne reguły ich postępowa-
nia, „iż nie wedle wolej i mocy swojej, ale wedle prawa pospolite-
go rozkazowali”136, że mieli „wolnym wolnie panować według praw 
ich”137. To właśnie miał na myśli Orzechowski, kiedy pisał: „w pę-
tlicach u nas orzeł polski siedzi”138. Jednak z czasem owe „pętlice” 
zaczęto rozumieć bardziej dosłownie, jako konkretne ograniczenia 
władzy królewskiej. Najlepiej ową zmianę oddaje wypowiedź Fran-
ciszka Radzewskiego o przodkach, którzy „tak długo królów prawa-
mi opisywali, że im wszystką moc królewską wzięli”139. Prawo w ta-

132 [R. Ładowski], Krótkie zebranie trzech praw początkowych, to jest prawa natury, 
politycznego i narodów z różnych autorów wyjęte, Lwów 1780, s. 65. 

133 A. Wolan, O wolności, s. 99. 
134 Senatora anonima, s. 115; „przodkowie WKM […] tak się mocno RP obligo-

wali, że nic przeciwko prawom czynić nie mieli”, Krótkie rzeczy potrzebnych,  
s. 65 (mowa Jakuba Niemojewskiego na sejmie 1582); „Gdzie król prawem rzą-
dzi i poddanych i siebie, tam dopiero bezpieczen być może, tam pewien miło-
ści…”, Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 32.

135 Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, L. Sapieha, Przedmowa dedykowana Zyg-
muntowi III, b.p.

136  [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 324.
137 Opisanie prawdziwe i dostateczne rozwiedzenia rokoszu pod Janowcem, Czubek II, 

t. 3, s. 179 (antyrokoszowe).
138 S. Orzechowski, Dyjalog, cyt. za: A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 87.
139 [F. Radzewski] ps. Franciszek Poklatecki, Kwestyje politycznie obojętne, b.m. i r., s. 32.
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kim ujęciu coraz mniej było suwerenem, a  coraz bardziej dozorcą 
monarchów (i strażnikiem swobód ich poddanych). Trudno powie-
dzieć, kiedy dokonała się ta zmiana, nigdy zresztą nie była ona cał-
kowita, jest jednak prawdą, że w wieku XVIII zdecydowanie częściej 
mówiono w odniesieniu do monarchów o tej właśnie funkcji prawa: 
„jakeśmy królów naszych prawem określili, takeśmy ich do wolno-
ści akomodowali”140, „Rzeczpospolita waruje sobie przez swoje pra-
wa securitatem od panów swoich”141, „[przodkowie] nic bardziej nie 
obostrzyli prawami pactis conventis i  traktatami nawet, jak władzę 
królów”142. Była to tyleż zmiana funkcji prawa, co postrzegania roli 
i miejsca króla w Rzeczypospolitej. Taka interpretacja okazała się na-
der trwała, przywoływano ją jeszcze w czasie Sejmu Czteroletniego, 
jako argument mający uspokoić obawy przeciwników sukcesji tro-
nu, przekonując, iż nie będzie niebezpieczna „władza króla rozsąd-
nymi opisana prawami”143, że „tron dziedziczny kardynalnymi opi-
sany prawami, nie może być szkodnym dla wolności”144. Inna rzecz, 
że tego typu argumenty wywołały dość nietypowe w polskich wypo-
wiedziach zakwestionowanie roli, czy może raczej tylko siły prawa 
w starciu z despotyzmem królewskim: „czytelnicy moi niech pamię-
tają o tym, że ucisku zakazać prawami, nie jest jedno co ucisku za-

140  [W. Pęski], Domina Palatii regina libertas, w: J. Dębiński, Różne mowy publicz-
ne, sejmikowe i  sejmowe, [Częstochowa] 1727, s. 82, jako ograniczenia królów 
wylicza „nic mi przeciw prawu nie rozkazuj, ani sam nie czyń” i „nic na mnie 
bez mojego zezwolenia nie ustanawiaj”, ibidem, s. 79.

141 S. Leszczyński, Głos wolny, s. 19.
142 [J. N. Poniński], Projekt uszczęśliwienia ojczyzny, Biblioteka Czartoryskich, rkps 

2619, s. 196; hipotezę autorstwa postawił E. Rostworowski, Jan Nepomucen Po-
niński autorem republikańskiej „Moralizacji”, „Śląski Kwartalnik Historyczny. 
Sobótka” 1982, nr 37, s. 236–238, z tym że swoją analizę odnosił do egzemplarza 
pisma z Biblioteki PAN i PAU w Krakowie, rkps 320, s. 113–125, zatytułowanego 
Moralizacja nad stanem Rzeczypospolitej po śmierci Augusta III. 

143 [F. S. Jezierski], O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów […], War-
szawa 1790, s. 8, pisał, że wolność zagwarantuje nie elekcja tronu, ale uczynią 
to zabezpieczenia prawem, z  tym że on traktował tę kwestię szerzej, jako za-
bezpieczenia wolności, wyliczając także powszechność praw człowieka i władzę 
w rękach narodu.

144 [K. K. Plater], Kosmopolita do narodu polskiego, b.m. [1790], s. 39. 



113PR AWO

bronić”145 – ostrzegał, nie bez racji, Wojciech Turski. Nie był pierw-
szy, podobne głosy zdarzały się już wcześniej146, jednak wiara w siłę 
i autorytet praw wciąż była duża.

Tym większa, że pod koniec wieku XVIII wątek „jedynowładz-
twa” praw147 ponownie zaczął zajmować ważne miejsce w dyskursie. 
Nic dziwnego, koncepcja wszechwładzy prawa zajęła istotną pozy-
cję w oświeceniowych teoriach państwa. Wpisywała się ona znako-
micie w polską tradycję i została włączona do polskiego dyskursu. 
O wszechwładzy praw w różnym kontekście pisali tacy autorzy po-
zostający pod wyraźnym wpływem teorii zachodnich, jak: Wybicki, 
Stroynowski, a później choćby Staszic i Kołłątaj. Wszyscy zabierają-
cy głos na ten temat mieli świadomość własnej tradycji tej koncep-
cji, ale przefiltrowywali ją przez współczesne sobie teorie politycz-
ne, fizjokratów, Monteskiusza, a przede wszystkim Rousseau. To za 
tym ostatnim Adam Wawrzyniec Rzewuski stwierdzał zdecydowa-
nie: „w wolnych narodach jedno tylko prawo ma władzę, której z ni-
kim nie dzieli”148. Część autorów (niewielka) połączenie tradycji su-
werenności prawa z nowoczesną koncepcją państwa prawa odnosiła 
już do całego społeczeństwa, tak jak Kołłątaj, który stwierdziwszy, 
że to prawa Rzeczypospolitej „nad nami panują”, uznał, że władza ta 
obejmuje wszystkich149. 

145 W. Turski, Myśli o królach, o sukcesyi, o przeszłym i przyszłym rządzie, Warsza-
wa 1790, s. 13. 

146 „Ale rzecze kto, prawo od tego [pilnowania króla]. Już teraz prawo jako paję-
czyna… Duszy prawa nie mają, trzeba ich inaczej wspierać, pilnując wolności 
[…] prawo na papierze, a szkoda na wolności”, Głos wolnego szlachcica, co by 
ojczyźnie pożyteczniejszego: hetmani dożywotni czy-li gdy są czasem okryśleni, 
to jest odmienni (1662), w: Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimie-
rza Wazy 1648–1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały, t. 2: 1661– 
–1664, wyd. S. Ochmann-Staniszewska, Warszawa 1990 [dalej: Ochmann-Sta-
niszewska], s. 70. 

147 Jak nazwał je H. Kołłątaj (Listy Anonima, t. 2, s. 101): „winnego prawom uszano-
wania, którym w Rzeczypospolitej jedynowładztwo przynależy”.

148 A. W. Rzewuski, O formie, t. 2, s. 57; według definicji Rousseau: „posłuszeństwo 
prawu, które nadało się samemu sobie jest wolnością”, Umowa społeczna (I, 8); 
por. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, Gdańsk 2009, s. 298 i n.

149 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 1, s. 278; „żebyśmy byli wszyscy zupełnie wolnemi 
pod panowaniem praw dobrych, dla całego ludu jednych”, H. Kołłątaj, Odezwa 
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Servi legum sumus…

Nowe w  tym stwierdzeniu było wyjście poza wąskie pojmowanie 
wspólnoty Rzeczypospolitej, ale nie podkreślenie „panowania praw”. 
Choć czasem kwestia władzy praw nad obywatelami schodziła na 
dalszy plan wobec ich zwierzchnictwa nad królem, jednak nie na-
leży zapominać o drugim członie stwierdzenia, iż prawo „jednako 
królowi panu, jako i poddanemu rozkazuje i nad nim władzą ma”150. 
Nie tylko władca, ale także obywatele byli bezwzględnie zobowią-
zani do posłuszeństwa prawu. Edward Opaliński zwrócił uwagę na 
swoisty legalizm szlachty (przynajmniej w sferze deklaracji), na to, 
iż „jednym z najczęściej używanych argumentów politycznych było 
podkreślanie zgodności własnych poczynań z normami prawnymi 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej”151. Warto dodać, że w wypo-
wiedziach tych nie chodziło tylko o niełamanie czy nieprzekraczanie 
praw, ale o coś więcej, o działanie w zgodzie z ich nakazami, właśnie 
o owo posłuszeństwo, które uważano za jeden z podstawowych obo-
wiązków obywatela, który miał „chcieć zawsze, co prawo każe”152. 
Była to prawda oczywista, powtarzana od wieku XVI po XVIII. Kie-
dy Józef Wybicki w  roku 1775 stwierdzał: „Każdy dobry obywatel 
poddanym się prawa głosi”153, wpisywał się w tradycję liczącą sobie 
lat co najmniej dwieście. Znamienne, jak często w wypowiedziach 
politycznych powtarzano maksymę Cycerona servi legum sumus ut 
liberi esse possimus154 – szlacheccy obywatele nie wahali się okreś-

do Deputacyi Konstytucyjnej, w: idem, Listy Anonima, t. 2, s. 181. 
150 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 244.
151 E. Opaliński, Kultura, s. 97.
152 S. Leszczyński, Głos wolny, s. 92, według Leszczyńskiego miał jeszcze przestrze-

gać praw boskich i kierować się dobrem pospolitym.
153 J. Wybicki, Myśli, s. 118.
154 Gwoli przykładu: A. Wolan, O wolności, s. 93; Statut Wielkiego Księstwa Litew-

skiego, L. Sapieha, Wstęp…, b.p.; J. Wybicki, Myśli, s. 59; Troski prywatne o dobro 
publiczne, Warszawa 1791, s. 23; Sen republikanta roku 1772 przytrafiony. Poema 
przez A.M., Warszawa 1786, s. 15, tu w wersji nieco zmodernizowanej: „Wszyscy 
prawu od siebie ustanowionemu podlegać będą, aby zawsze wolnemi byli”.
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lać siebie właśnie jako niewolników prawa, jego sługi155 bądź pod-
danych, czyli pojęciami, których w odniesieniu do władzy używali 
znacznie mniej chętnie. Choć wedle dzisiejszych standardów mie-
wali w praktyce spore problemy z praworządnością, zarazem jednak 
rządy prawa były dla nich jedną z  najwyższych wartości politycz-
nych, a prawo, po Bogu, było bez wątpienia najwyższym autoryte-
tem. Warto położyć nacisk na to ostatnie określenie, dobrze oddaje 
bowiem odmienność postrzegania prawa w stosunku do wypowie-
dzi dzisiejszych. W  dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów prawu przypisywano nie tylko rolę bierną – granicy czy 
wału chroniącego uprawnienia jednostki, a zarazem ograniczającego 
jej działania w interesie innych, ale także aktywną – czynnika kształ-
tującego zachowania, postawy, a nawet charakter obywateli. Prawo 
przedstawiano właśnie jako autorytet, „rozum powszechny”, a  za-
razem doskonały, którym bezwzględnie należało się kierować. Tym 
ostatnim porównaniem zaczerpniętym z tradycji antycznej, przeję-
tej zresztą i rozwiniętej przez chrześcijaństwo, posługiwali się przede 
wszystkim renesansowi autorzy traktatów politycznych, Wolan, Go-
ślicki, Górnicki156. Podobnie jak u  ich mistrzów Arystotelesa i Cy-
cerona (bo na św. Tomasza raczej się nie powoływali)157 był to w ich 
ujęciu element szerszych rozważań o źródłach prawa, prawie natu-
ralnym i jego związku z prawem stanowionym158. W wypowiedziach 

155 Lepiej tedy być wolnymi prawu sługami, niż absolutyzmu niewolnikami”,  
S. Sienicki, Sposób, t. 1, s. 256.

156 A. Wolan, O wolności, s. 167; W. Goślicki, De optimo, k. 10; Ł. Górnicki, Rozmo-
wa, s. 356, 389; por. D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 47, 235; o antycz-
nych źródłach tych poglądów por. J. N. Shklar, Political Theory and the Rule of 
Law, w: The Rule of Law: Ideal or Ideology, eds. A. C. Hutchison, P. Monahan, 
Toronto 1987, s. 1–4 i n.; W. M. Spellman, European Political Thought 1600–1700, 
London 1998, s. 51. 

157 Jego definicję prawa jako reguły i  miary postępowania przytoczył w  swoim 
uczonym traktacie Aaron Olizarowski (De politica hominum societate libri tres, 
Gedani 1651, s. 266), były to jednak erudycyjne rozważania nie tylko mocno 
teoretyczne, ale także poza głównym nurtem dyskursu, swego rodzaju waria-
cja na temat Arystotelesa i Bodina, por. E. Jarra, Aaron Aleksander Olizarowski,  
s. 33–72.

158 D. Makiłła, Prawo natury w szesnastowiecznej koncepcji prawa polskiego, w: Nam 
hoc natura aequum est… Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyń- 
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bardziej aktualnych podobne sformułowania pojawiały się rzadko 
i to raczej pod piórem autorów o starannej edukacji humanistycznej, 
jak twórca Naprawy Rzeczypospolitej, który wyjaśniał: „źródło z któ-
rego wynikają wszystkie prawa tak przyrodzone, jako i te które sobie 
za spólnem zezwoleniem ludzie stawią, jest rozum utarty i wypole-
rowany”159. Z czasem podobne porównania w zasadzie znikły z dys-
kursu, nie znikło jednak wynikające z nich przekonanie o roli prawa 
jako kierunkowskazu postępowania, secundum quam omnes decet 
vivere, qui in civitate sunt160. Obraz prawa jako wyznacznika tego, co 
dobre, a co złe, sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe, okazał się w pol-
skim dyskursie wyjątkowo trwały i  właściwie powszechny. Odwo-
ływali się do niego uczestnicy debat politycznych od wieku XVI po 
XVIII, niezależnie od poglądów, powiązań, a  nawet pochodzenia. 
Że „prawo tedy jest nauką, która wiedzie ku wszelkiej poczciwości, 
a odwodzi od każdej nieprawości”, pisał jeszcze w czasach jagielloń-
skich mieszczanin Bartłomiej Groicki161, „za pomocą praw wprowa-
dzają wszystko co słuszne” – wtórował mu jeden z pierwszych ideo- 
logów szlacheckiej Rzeczypospolitej katolik Orzechowski162, dla  
protestanta Wolana prawo było „nauką wszelkiej poczciwej powin-
ności”163, tego samego zdania byli Goślicki164, Górnicki, a  po nich 
Opaliński, Fredro i pisarze wieku XVIII. Przytoczone wyżej definicje 
brzmią jak mniej lub bardziej wierne cytaty z dzieł klasycznych i czę-

skiego w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Madeja, Toruń 2012, s. 126 i n.;  
D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 232 i  nn.; A. Kochan, Człowiek – 
obywatel – prawo. Kwestie prawne a myśl i praktyka humanistyczna w procesach 
budowania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświeceniowo-roman-
tycznego), w: Humanizm polski i wspólnoty: Naród – społeczeństwo – państwo – 
Europa, red. M. Cieński, Warszawa 2010, s. 59. 

159 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 196.
160 M. Zalaszowski, Ius Regni Poloniae, t. 2, Poznań 1702, motto tomu z mowy Dio-

genesa przeciw Aristogejtonowi.
161 B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego, w Koronie 

Polskiej (Kraków 1559), Warszawa 1953, s. 21 (reprint).
162  S. Orzechowski, Mowa, s. 100. 
163  A. Wolan, O wolności, s. 89.
164  Leges enim in repub[lica] nihil aliud sunt, quam in certas regula conscripta vir-

tus, et ratio vivendi, W. Goślicki, De optimo, k. 29; por. D. Pietrzyk-Reeves, Ład 
rzeczypospolitej, s. 238.
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sto są nimi w istocie, jak choćby stwierdzenie Górnickiego: „Prawo 
jest rozumne postanowienie, ugruntowane na przyrodzeniu, które to 
postanowienie każe czynić, co być czyniono ma, a zakazuje, co być 
czyniono nie ma”, będące przywołaniem z Cycerona165. Bo też cały 
dyskurs był w tym wypadku bardzo mocno zakorzeniony w tradycji 
antycznej, która przetrwała w nim do wieku XVIII, żeby spotkać się 
z ideami stworzonymi przez oświeconych filozofów, przede wszyst-
kim Monteskiusza i Rousseau. Kiedy w roku 1764 Szczepan Sienic-
ki pisał: „Wszelkie prawa każdej rzeczypospolitej są to reguły życia 
przyzwoitego wolnych obywatelów”166, sięgał do dawnej wizji pra-
wa. Kiedy w roku 1789 anonimowy autor pisał o prawach, które „są 
prawidłem dla obywatelów w względzie zachowania i uszczęśliwie-
nia wszystkich”167, było to już odwołanie do Rousseau, podobnie jak 
wcześniejsze wypowiedzi Wybickiego168 i Staszica. Inna rzecz, że bę-
dące wyraźnym nawiązaniem do idei genewskiego filozofa stwier-
dzenie tego ostatniego, iż obywatel „nieszczęśliwym rzadko, a złym 
nigdy być nie może, tylko, gdy prawu posłusznym będzie”169, znako-
micie mieściło się w tradycyjnym sposobie postrzegania prawa. Nic 
w tym dziwnego, genewski filozof ponownie odkrył i przetworzył na 
własne potrzeby antyczny dyskurs republikański170, który stanowił 
podstawę dyskursu politycznego w Rzeczypospolitej. Choć pod ko-
niec XVIII wieku wizja prawa zaczynała się w  nim pomału zmie-
niać, coraz częściej przyznawano mu rolę bierną – granicy i ochrony 
wolności, jednak właśnie m.in. dzięki wpływom Rousseau nie zre-

165  Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 389; por. Cyceron, De legibus, I, 6, 18; por. A. Kochan, 
Człowiek, s. 59; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 47.

166  S. Sienicki, Sposób, t. 1, s. 77.
167  Poparcie „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”, s. 33.
168  „Prawo oddając każdemu co jego, aby nikt ukrzywdzonym nie został, karząc 

zbrodnie, sprawia bezpieczeństwo. Powszechnym będąc dla wszystkich prawi-
dłem, wie stan każdy własne sobie granice”, J. Wybicki, Myśli, s. 195, z tym że 
Wybicki wprowadzał w swoich rozważaniach także rozumienie prawa jako gra-
nicy wolności indywidualnej członka społeczeństwa.

169  S. Staszic, Uwagi, s. 19.
170 D. Leduc-Fayette, Rousseau et le mythe de l’  « antiquité », Paris 1974; Y. Tou-

chefeu, L’Antiquité et le christianisme dans la pensée de Jean Jacques Rousseau, 
Oxford 1999.
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zygnowano z koncepcji prawa jako czynnika kształtującego posta-
wy obywateli.

Prawa nie tylko zawierały bowiem rationes honestatis, aequi et 
iniqui171, ale miały uczyć, jak ich przestrzegać: „Lex pedagogus esto 
we wszystkim”172. Wychowawcza rola praw to bardzo ważny i rów-
nie trwały element już nie tylko dyskursu, ale pewnej wizji państwa. 
Wobec odrzucenia koncepcji silnej władzy prawo pozostawało jedy-
ną siłą mogącą zmusić obywateli do działania w interesie dobra pu-
blicznego, w interesie wspólnej Rzeczypospolitej. Przy czym nie tyl-
ko chodziło tu o bezpośredni przymus konkretnych działań lub ich 
zaniechania, ale też o takie uformowanie jednostek, by te działania 
podjęły lub dobrowolnie z  nich zrezygnowały. Jak pisał anonimo-
wy Miłośnik ojczyzny, prawo „uskramia bowiem niemierność, złość, 
wszeteczność, broni niewinność, pomnaża cnotę, gładzi tyraństwo 
i  stanowi wolność, nie ma względu na możność”173. Zdaniem Wo-
lana prawa „zmuszają do cnoty i przystojnej powinności”, a „ludz-
kie przyrodzenie, przez się ku złemu skłonne, rządzą i sprawują i ku 
cnocie przywodzą”174. W rozprawie Wolana, podobnie jak wcześniej 
u Modrzewskiego175, był to bardzo ważny wątek, jedna z podstaw ca-
łej koncepcji politycznej. Nie wszyscy poświęcali tej kwestii tak wiele 
uwagi, jednak przekonanie o wychowawczej roli prawa w tym czasie, 
a więc w drugiej połowie XVI i w początkach wieku XVII podziela-
li, jak się wydaje, wszyscy. Nikt nie miał wątpliwości, że prawo jest, 
jak twierdził Goślicki, custos omnium virtutis et fidei176. Nie negowa-
li tego nawet zwolennicy wzmocnienia władzy monarszej, tacy jak 

171 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 196.
172 [S. Dembowski], Wolność polska rozmową Polaka z Francuzem roztrząśniona, 

wyd. T. Wierzbowski, w: Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich 
XVI–XVIII w., z. 21, Warszawa 1904, s. 11.

173 Philopolites, k. K 4v. 
174 A. Wolan, O wolności, s. 147, 151, „nauka wszelkiej poczciwej powinności” (s. 89), 

nauka życia (s. 99).
175 Modrzewski „idealistic view of the law as a regulator of people’s habits and as 

a moral educator”, K. Friedrich, Polish-Lithuanian Political Thought, s. 221. 
176 W. Goślicki, De optimo, k. 44v, prawo według niego miało czynić ludzi dobrymi 

(k. 57v), kształtować obyczaje (ibidem).
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Warszewicki177, tyle że większy nacisk kładli na „egzekucję” praw, 
a więc na rolę władzy.

W wieku XVII i w początkach XVIII ten element obrazu prawa 
pojawia się rzadziej, a przynajmniej rzadziej przyjmuje formę bar-
dziej rozbudowanych rozważań – te można znaleźć właściwie tylko 
u Łukasza Opalińskiego178, ale przekonanie było trwałe. Potwierdza-
ją je nie tylko wprost wyrażane postulaty wychowywania obywateli 
przez prawa, ale, może nawet w większym stopniu, dość powszechne 
narzekania, że cnota upadła, a obyczaje się zepsuły, bo obywatele nie 
są posłuszni prawu. Jak ujął to uczestnik rokoszu sandomierskiego: 

Bo gdy będzie egzekucya, prawo nieodwłoczne i niewykrętne, polskie, 
coby je każdy rozumiał, niekosztowne prędko poprawilibyśmy się, cno-
tliwy naród polski, kaźni nie byłoby żadnych, krzywd, najazdów, utrat-
ników, dłużników, kiedy by była prędka sprawiedliwość. Rozpuściliśmy 
się teraz; kto zuchwalszy, mocniejszy, temu lepiej179. 

Wizja prawa jako wychowawcy obywateli nie uległa zmianie także 
w wieku XVIII, co widać zarówno w poważniejszych traktatach180, 
jak i w bardziej aktualnych wystąpieniach. Nic dziwnego, że w  la-
tach siedemdziesiątych polski dyskurs niejako naturalnie wchłonął 
ideę Rousseau kształtowania ludzi przez prawa. Pod wpływem ge-
newskiego mistrza Michał Wielhorski postulował: „wszystkie rządu 
wolnego ustawy do utrzymania w jednymże czasie i odwagi obywa-
telskiej i posłuszeństwa prawom zmierzać powinny”181. Wybicki są-

177 K. Warszewicki, De optimo statu libertatis (O  najlepszym stanie wolności),  
w: Krzysztofa Warszewickiego i  Anonima uwagi o  wolności szlacheckiej, wyd.  
K. Koehler, Kraków 2010, s. 278; „Zaiste, kiedy wzmaga się ludzka niegodzi-
wość, prawa należy nie tylko mnożyć, ale i zaostrzać” (łac. s. 136).

178 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 19.
179  Sposób podania drogi do ś. Sprawiedliwości, Czubek II, t. 2, s. 400.
180 Na przykład Konarski ubolewał, że prawa „nad sercami i umysłami naszemi 

swoję moc wieczyście straciły”, nie było to właściwie jego zdanie, ale cytowany 
przezeń głos w dyskusji, on sam był bardziej optymistyczny, S. Konarski, O sku-
tecznym, t. 3, s. 20.

181 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczy-
pospolitej ustaw, b.m. 1775, s. 257.
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dził, że już to czynią182. Najdalej w optymistycznej wierze w siłę praw 
szedł chyba ksiądz Bogusławski: „Prawa dobre wszystkiego na lu-
dziach dokazać mogą. Kierują wolą ludzką, sprawiedliwymi, ludzki-
mi i szczęśliwymi ludzi czynią”183. Byli to autorzy o dość odmiennych 
poglądach politycznych, co więcej – posługiwali się też względnie 
różnym dyskursem: Wybicki i Bogusławski włączali sporo nowych 
pojęć i koncepcji, czego Wielhorski raczej nie czynił. Jednak ich po-
strzeganie roli prawa było bardzo podobne. Różnili się między sobą 
także dwaj autorzy, którzy w  wieku XVIII najpełniej wykorzystali 
w swoich rozważaniach ideę wychowania przez prawa – Adam Waw-
rzyniec Rzewuski i Stanisław Staszic. Obaj poszli tu bardzo daleko, 
proponując niejednokrotnie niezwykle restrykcyjne ustawy, które 
ich zdaniem miały ukształtować idealnych uczestników życia spo-
łecznego184. Przy czym Rzewuski chciał w ten sposób bronić dawne 
rozwiązania ustrojowe, Staszic – byt państwa. Można powiedzieć, że 
pod wpływem Rousseau nastąpiło swoiste ożywienie idei wychowa-
nia przez prawa, a sformułowania oświeconych uczestników batalii 
politycznej końca wieku XVIII są zaskakująco podobne do tych, któ-
rych używali renesansowi humaniści. 

Łączy je nie tylko wiara w  aktywną rolę prawa jako czynnika 
kształtującego postawy poddanych mu jednostek, ale także połącze-
nie prawa i etyki, na które badacze zwracają uwagę w odniesieniu do 
myśli renesansowej185. Gdy czytać stwierdzenie Rzewuskiego, iż pra-
wa staną się zbędne, kiedy „obyczaje zostaną praw dopełnieniem, 
czyli raczej miejsce onych zastąpią”186, to można odnieść wrażenie, 
że jest to cytat z  Modrzewskiego: „jeśliby w  jakiejś rzeczypospoli-
tej panowały nieskazitelne wychowanie, wstyd, rzetelność, czyste 

182 J. Wybicki, Myśli, s. 122, 140.
183 K. Bogusławski, O doskonałym prawodawctwie, Warszawa 1786, s. 11.
184 A. W. Rzewuski, O formie, passim; S. Staszic, Uwagi, s. 36 i n., 39, 133 i n. i pas-

sim; por. R. Lis, W  poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty 
myśli politycznej Sejmu Czteroletniego, Kraków 2015, s. 341 i nn.

185 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 241; A. Kochan, Człowiek, s. 59.
186 A. W. Rzewuski, O formie, cz. 1, s. 109. 
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i nieskażone obyczaje, to w niej by prawa były zgoła zbyteczne”187. 
Jest to podobieństwo dość powierzchowne, ale nie da się zaprzeczyć, 
że obaj autorzy nawiązywali tu do tej samej tradycji, łączącej pra-
wa i obyczaje w sposób nierozerwalny. Można powiedzieć, że była 
to logiczna konsekwencja przyjęcia założenia, iż głównym zadaniem 
prawa jest bonos mores informare188 – zatem gdyby ludzie kierowali 
się wyłącznie cnotą, prawa byłyby zbędne. Jak pisał o  tym w  wie-
ku XVII Opaliński: „Z  początku kwitnie cnota i  poczciwość, któ-
ra sama sobie prawo stanowi, to jest dobrze czynić”, prawa „bywają 
stanowione” dopiero wówczas, kiedy obyczaje zaczynają podupa-
dać189. Tu także polski dyskurs nawiązywał wyraźnie do kanonu kla-
sycznego, co Opaliński podkreślił, wspierając wypowiedź cytatem 
z Germanii Tacyta: plusque tunc boni mores valent, quam alias bo-
nae leges190. Przy czym związek prawa–obyczaje był swego rodzaju 
sprzężeniem zwrotnym. To prawa kształtowały dobre obyczaje: „za 
których wzgardą w zwyczajach i obyczajach bywa wielka confusio”, 
narzekał uczestnik sporów poprzedzających pierwszą wolną elek-
cję191. Z drugiej strony podkreślano, że bez dobrych obyczajów pra-
wa będą bezsilne. Jak pisał Łukasz Górnicki: „abowiem jako dobre 
obyczaje, żeby się nie skaziły, potrzebują dobrego prawa, tak też do-
bre prawa, żeby zostały całe, dobrych obyczajów potrzebują”192. Po-
wtórzył to w połowie wieku XVII Opaliński, w przeciwieństwie do 
poprzednika przyznając się, że jest to cytat z Niccola Machiavelle-

187 Cyt. za: A. Kochan, Człowiek, s. 60; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej,  
s. 245.

188 S. Sarnicki, Statuta, przedmowa, k. *3 b.p., „wg statutu cesarza Ottona” (wł. bo-
nos mores informat).

189 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 20. 
190 Ibidem. Tacyt, Germania XIX, cytat odrobinę zmodyfikowany; por. też S. Du-

nin Karwicki, De ordinanda Republica (O  potrzebie urządzenia Rzeczypospo-
litej), w: Dzieła polityczne z  początku XVIII wieku, tłum. i  wyd. A. Przyboś,  
K. Przyboś, Kraków 1992, s. 123: „nie tak dobrymi prawami kwitnie każde pań-
stwo, jak dobrymi i dzielnymi obywatelami”; o wpływach klasycznych por. też 
A. Kochan, Człowiek, s. 59.

191 [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 325.
192 Ł. Górnicki, Droga do zupełnej wolności, w: idem, Pisma, s. 484; por. D. Pie-

trzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 248. 
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go193. Takie ujęcie wynikało nie tylko ze ścisłego powiązania prawa 
i etyki, ale także z przyjęcia koncepcji państwa, w której nieobecna 
była wizja zewnętrznej wobec społeczeństwa władzy, jako czynnika 
wymuszającego przestrzeganie praw. Zdominowała ona europejskie 
myślenie o państwie co najmniej od połowy wieku XVII, jednak jej 
echo w Rzeczypospolitej okazało się bardzo słabe. Skoro nie istniała 
siła mogąca nakazać i wyegzekwować posłuszeństwo prawu, zależa-
ło ono właśnie od postaw obywateli. Jak pisał ksiądz Michał Karpo-
wicz w roku 1781: „Nic ważą prawa bez ich zachowania, zachowane 
nie mogą być bez cnót i obyczajów w narodzie”194. W tym czasie było 
to już raczej nawiązanie do Rousseau niż do autora Discorsi. W zgo-
dzie z Janem Jakubem, a i z własną tradycją uczestnicy dyskusji poli-
tycznych końca wieku XVIII uważali, że prawa powinny kształtować 
cnotę, bo tylko cnotliwi obywatele rozumieli potrzebę bezwzględ-
nego podporządkowania się decyzjom wspólnoty, czyli właśnie pra-
wom. Jak ładnie ujął to Wybicki (też nie bez wpływu genewskiego 
mistrza): „Prawa kształcą umysły, aby je stanowić umiano. Rządzą 
sercami, aby je słuchano”195. 

W takim ujęciu doskonale mieściły się wspomniane już propo-
zycje surowych praw bardzo poważnie ograniczających wolność. 
Choć pod koniec wieku XVIII widać tu wyraźnie wpływ Uwag nad 
rządem polskim, jednak przekonanie, że „wolne […] państwa insze-
go sposobu nie mają na poprawę złych zwyczajów, tylko ostrych i su-
rowych praw stanowienie”196, było o wiele wcześniejsze. Już Goślic-

193 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 20, z podaniem źródła i cytatu w oryginale. 
194 M. Karpowicz, Kazanie o miłości ojczyzny, b.m. 1781, b.p.
195 J. Wybicki, Myśli, s. 122; bynajmniej nie pod wpływem Rousseau ksiądz Szymon 

Majchrowicz pisał: „na tym najwięcej zależy, żeby byli dobremi ludzie, będą za-
chowywać prawa, prawami porządek, porządkiem szczęśliwość […]. Jeżeli się lu-
dzie popsują na cóż wyjdą obrady i najlepsze prawa?”, S. Majchrowicz, Trwałość 
szczęśliwa królestw, albo ich smutny upadek wolnym narodom przed oczy stawiona 
na oszacowanie nieoszacowanej szczęśliwości swojej, cz. 3, Lwów 1764, s. 39.

196 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 19.
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ki wyjaśniał konieczność surowych praw hamujących swawolę złych 
obywateli197, jego opinię podzielali Warszewicki i Górnicki198.

Jednak republikanom spod znaku Rousseau, a szczególnie naj-
radykalniejszym z nich, jak Adam Wawrzyniec Rzewuski, umknę-
ła ważna kwestia, którą dostrzegli nie tylko renesansowi humaniści, 
ale uczestnicy dyskusji politycznych właściwie przez cały okres ist-
nienia Rzeczypospolitej. Dla Rzewuskiego postulat surowych praw 
był jeśli nie konkluzją rozważań, to głównym remedium na kłopoty 
Rzeczypospolitej. Przyjmował, że dla jej sprawnego funkcjonowania 
wystarczą dobre prawa i uformowani przez nie cnotliwi obywatele. 
Nie odpowiadał na pytanie, kto zmusi obywateli do posłuszeństwa 
prawom, kto zatroszczy się o wykonanie najlepszych nawet ustaw. 
Po prawdzie w ogóle takiego pytania nie zadał. Tymczasem była to 
kwestia zgoła podstawowa, z czego od XVI wieku zdawali sobie spra-
wę zarówno teoretycy państwa, jak i uczestnicy batalii politycznych. 
„Co bowiem po prawie, gdzie go nie trzymają? Gdzie egzekucyjej 
onego prawa nie czynią?”199. To jeden z poważniejszych problemów, 
z którym borykali się wszyscy zabierający głos na temat życia w Rze-
czypospolitej. W przeciwieństwie do części teoretyków zachodnich, 
dla polskich autorów nie była to nigdy kwestia akademicka, ale za-
wsze miała odniesienie do realnej praktyki życia codziennego. Jak 
się wydaje, tym trudniejsze stawało się jej rozwiązanie. Narzekania 
na nieposłuszeństwo prawom i na brak ich wykonania to stały ele-
ment polskich wypowiedzi zarówno na poziomie rozważań bardziej 
teoretycznych, jak i w konkretnych sporach. „Już ani prawo, ani de-
kreta królewskie, ani uchwała pospolita żadnego nie wzmoże, bo nic 
nigdy ku skutku nie przydzie”, wzdychał anonimowy autor pod ko-
niec panowania Zygmunta Augusta200, a powtarzali tę opinię uczest-

197 Ad comprimendam vero malorum civium licentiam, adhibenda legum est severi-
tas, W. Goślicki, De optimo, k. 40v.

198 K. Warszewicki, De optimo statu, s. 278 (łac. s. 136); Ł. Górnicki, Rozmowa,  
s. 348, 383.

199 J. Januszowski, Wywód, s. 14.
200 Senatora anonima, s. 163.
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nicy dyskusji politycznych z czasu pierwszej wolnej elekcji201. Inny 
anonim w połowie wieku XVII pisał z przekąsem: „Wszyscy prawa, 
konstytucyje piszą – a nikt do egzekucyi nie przywodzi”202. Podobne 
westchnienia przewijają się przez cały wiek XVII i XVIII. Jak stwier-
dził zgryźliwie Benedykt Chmielowski, cała Europa podziwia, jakie 
mamy „doskonałe, sumienne i liczne” prawa i jak ich wcale nie prze-
strzegamy203. Konarski narzekał za Liwiuszem: „rządziemy prawa-
mi, nie nas prawa rządzą”, a w innym miejscu postulował potrzebę 
„niejakiego, że tak rzekę, do dobrego musu, bez którego prawa napi-
sane nic niewarte”204. Jeszcze w czasie Sejmu Czteroletniego Ignacy 
Łobarzewski przypominał republikanom w  stylu Rzewuskiego czy 
Rousseau: „Na nic się nie zdadzą najzbawienniejsze prawa, kiedy też 
egzekwowane nie będą – tak u nas, prawa są i owszem, ale co z tego, 
kiedy nie ma egzekucyi”205. Łobarzewski był jednym z  ostatnich 
w  długim szeregu autorów, dla których przekonanie, iż najsurow-
sze prawa „bez egzekutywy martwe są”206, stanowiło punkt wyjścia 
do postulatu pewnego wzmocnienia władzy królewskiej. Poprzedzili 
go Warszewicki, Górnicki, Opaliński, Szymon Starowolski, a w wie-
ku XVIII m.in. Césare Pyrrhys de Varille, Antoni Popławski207, Win-
centy Skrzetuski. 

Trzeba jednak raz jeszcze podkreślić, że w polskim dyskursie po-
litycznym idea silnej władzy nigdy nie zastąpiła koncepcji rządów 
prawa. Próby podejmowane przez Warszewickiego i  Piotra Skargę 
(jeśli jego wystąpienia uznamy za dyskurs polityczny, co nie jest ta-

201 Verum etiam ad corrigendas et debitae executioni demandandas leges nostras,  
A. Ciesielski, Oratio, s. 339.

202 Status Reipublicae moderne [1668?], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 370.
203 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna, t. 2, b.m. 1745, 

s. 403.
204  S. Konarski, O skutecznym, t. 1, s. 59, 15.
205 [I. Łobarzewski], Testament polityczny zostawiony synowi ojczyzny […], War-

szawa 1789, s. 79. 
206 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 19.
207 „Jak wiele zależy Rzeczypospolitej dobrze rządzonej na powadze królewskiej 

z tej najbardziej przyczyny, aby prawa były zachowane, które choć najlepsze na 
nic się nie zdadzą, jeżeli tego najcelniejszego w państwie skutku mieć nie będą”, 
A. Popławski, Zbiór niektórych materyi politycznych, Warszawa 1774, s. 180.
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kie oczywiste) nie znalazły kontynuatorów. Autorytet prawa pozo-
stał autorytetem najwyższym i niekwestionowanym, o czym świad-
czą nieustające, często drobiazgowe odwołania do praw, które można 
znaleźć w wystąpieniach publicznych w całej omawianej tu epoce. 
Najładniej chyba ujął to dość zgryźliwy autor z czasów panowania 
Jana Kazimierza: 

Idzie Polak do kościoła – miasto officium za nim niosą konstytucyje, 
które otworzywszy przy mszy przegląda; miasto „Ojczenasz…” – prawo 
Bogu czyta, chce podobno, żeby pod prawem zostawał […]. A ponie-
waż absque lege żadne rzeczy uchodzić nie mogą na teraźniejszym sej-
mie życzyłbym, abyście novam legem postanowili: gdzie każdy szlach-
cic po śmierci dostawać ma, czy do nieba, czy do piekła? Aleć nobilitas 
implet infernum – słuszna tedy prawem obwarować, żebyście do nieba 
recto tramite uchodzić mogli208. 

Wiara okazywana, przynajmniej werbalnie, w  moc sprawczą praw 
bywa czasem wzruszająca, jak wtedy, kiedy Jan Zamoyski deklaro-
wał, że czytał konstytucję sejmową zbuntowanemu wojsku, „żeby 
ich tym prawem pohamować miał od tych buntów”209, czy jak wte-
dy, gdy na sejmie 1791 roku poseł Tadeusz Korsak apelował, „aby 
napisać prawo wszelkich odtąd rewolucyi zakazujące”210. Zderzenie 
wiary w siłę prawa z narzekaniem na nieposłuszeństwo wobec nie-
go to jedna z bardzo wyrazistych cech szlacheckiego dyskursu po-
litycznego, podobnie jak swoista bezradność względem nieskutecz-
ności praw i nieposłuszeństwa poddanych im ludzi, z czasem mająca 
przybrać formę jałowych biadań nad upadkiem obyczajów i nieprze-

208 Conventio legibus quibus armatur et utuntur Poloni w izbie poselskiej na ścianie 
przylepione i znalezione [1652], Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 97 i n., pismo re-
galistyczne. Polska szlachta nie była tu osamotniona, jak pisze badacz, w XVII 
wieku „law was the Englishman’s civil religion”, R. Zallner, The Discourse of Le-
gitimacy in Early Modern England, Stanford 2007, s. 268.

209 Votum Imci Pana Jana Zamoyskiego […] na sejmie warszawskim już ostatnim 
za jego żywota w r. 1605, Czubek II, t. 2, s. 90 (wersja B uznana przez Czubka za 
autorską).

210 Dziennik czynności sejmu głównego ordynaryjnego warszawskiego pod związ-
kiem konfederacyi Obojga Narodów agitującego się, sesja 424/ 09. 05. 1791, b.p.
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strzeganiem praw przodków, które znakomicie spełniały swą funkcję 
w „dawnym nie tak zepsutym wieku”211.

Libertas consistit in legibus

Posłuszeństwo prawu było tym ważniejsze, że od niego zależała wol-
ność. Przecież cytat z Cycerona brzmiał: „praw niewolnikami jeste-
śmy, abyśmy wolni być mogli”. Od Cycerona po Monteskiusza, 
wszyscy teoretycy państwa, a przynajmniej państwa w bardziej re-
publikańskim wydaniu, zgadzali się, że wolność realizuje się tylko 
tam, gdzie każdy bez wyjątku, od władzy poczynając, a na najlich-
szym członku społeczności kończąc, podporządkuje się całkowi-
cie prawu. Wolność bez praw była niewolą jednych, a despotyzmem 
innych, zarazem wyradzała się w  niebezpieczną dla państwa swa-
wolę lub anarchię. Jak pisał anonimowy Philopolites, prawa „dlate-
go są, aby swawolność ludzką powściągały”212. Obrazowo przedsta-
wiano prawa jako łożysko, w które powinno się ująć burzliwy nurt 
wolności. Jak opisywał to Sebastian Dembowski: „Prawami, statuta-
mi, konstyucyjami okiełznana i określona wolność nasza. Te są jej 
szranki i zagrody, za które nie godzi się przeskakować”213. Przekona-
nie o takiej funkcji praw podzielali zarówno teoretycy państwa, jak 
i uczestnicy życia publicznego. O takiej ich roli myślał Wolan, gdy za 
Cyceronem pisał: „A przeto nie masz tam miejsca wolności, gdzie 
nie masz praw żadnych”214. Ją miał na myśli anonimowy rokoszanin, 
niemal wiernie powtarzając stwierdzenie Rzymianina: „wolność na 
prawiech zawisła”215. Powtarzali to w wieku XVII Opaliński i Staro-

211 „Kiedy w dawnym, nie tak zepsutym wieku miłość ojczyzny prawem wolności 
rządziła”, S. Sienicki, Sposób, t. 1, s. 255. 

212 Philopolites, k. D 3.
213 [A. S. Dembowski], Wolność polska, s. 11.
214 A. Wolan, O wolności, s. 89 – i postulował surowe prawa „kiełznające” nadmier-

ną wolność.
215 Rozmowa synów z matką, s. 145.
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wolski216. Potępiali efrenam sine lege licentiam217 i przeciwstawiali ją 
prawdziwej wolności, która „słucha się prawa”218, wszyscy uczestnicy 
dyskusji o Rzeczypospolitej aż po wiek XVIII, kiedy to mogli wesprzeć 
swoje zdanie opinią współczesnych filozofów, jak Wincenty Skrzetu-
ski, który za Monteskiuszem ostrzegał, iż wolny naród upada, „gdzie 
się chce być wolnemi nie podług praw, ale przeciwko prawom”219.

Jednak zaczerpnięte z Cycerona stwierdzenie, iż „w prawiech za-
myka się wolność pospolita”220, miało znacznie bogatsze znaczenie. 
Wielostronny i skomplikowany związek prawa i wolności omawia-
łam już swego czasu221, jednak bez nawiązania do niego także tu-
taj interpretacja pojęcia prawa w  dyskursie I  Rzeczypospolitej by-
łaby niepełna. Co prawda wśród cenionych społecznych wartości 
zapewnianych przez prawo wolność nie była jedyną, wymieniano 
tu własność, bezpieczeństwo, pokój, a przede wszystkim sprawiedli-
wość222, jednak niewątpliwie zdecydowanie najwięcej uwagi poświę-
cano właśnie jej związkom z prawem. Badacze od dawna podkreś- 
lają ścisłe powiązanie w  teorii polskiej, a  i  w  odczuciach szlachty 

216 „Gdzie bowiem prawo ludzi nie hamuje, gdzie zwierzchność swej woli nie po-
wściąga, gdzie każdemu wolno czynić, co zechce, gdzie jednemu drugiego 
zdzierać wolno, tam już powszechna niewola…”, S. Starowolski, Reformacyja 
obyczajów polskich, Kraków 1650, s. 26 i n.; Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 35. 

217 [W. Pęski], Domina Palatii, s. 13.
218 S. Dunin Karwicki, De ordinanda, s. 110.
219 W. Skrzetuski, Mowy, s. 37, cała ta mowa jest wyraźnym nawiązaniem do po-

święconych cnocie w  demokracji rozdziałów O  duchu praw, ten akurat frag-
ment jest dość wiernym spolszczeniem ks. III, rozdział 3.

220 Philopolites, k. E 4v. 
221 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej 

XVIII wieku, Gdańsk 2006, rozdział Wolność i prawo; por. też I. Szczepankow-
ska, Prawo i wolność w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, 
„Poradnik Językowy” 2008, nr 8, s. 75–93, tekst niestety bardzo powierzchowny.

222 Szerzej o  połączeniu prawo–sprawiedliwość w  dyskursie renesansowych hu-
manistów por. D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 227–258; o tym sa-
mym związku w wypowiedziach szlacheckich uczestników życia publicznego 
epoki saskiej M. Zwierzykowski, „Sine iustitia in libertate żyć nie chcemy”. Pra-
wo i sprawiedliwość w dyskursie politycznym kampanii sejmowych lat 1696–1762, 
w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 283–287.
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kwestii wolności i prawa223. Jak stwierdziła Stefania Ochmann-Sta-
niszewska: „obrona wolności była traktowana jako obrona prawa, 
i  odwrotnie – tak silnie są z  sobą te pojęcia związane”224. Po czę-
ści ów związek wynikał z przedstawionych wcześniej funkcji przy-
pisywanych prawu. Przede wszystkim dotyczy to ochrony wolności 
w  układzie pionowym władza–obywatele. Skoro prawo ogranicza-
ło króla, siłą rzeczy stanowiło zabezpieczenie wolności przed jego 
zakusami. Przy czym raz jeszcze wypada podkreślić, że chodziło tu 
o prawa pozytywne. Choć prawo naturalne było obecne w dyskursie 
I Rzeczypospolitej w wieku XVI, a później miało do niego powró-
cić pod koniec XVIII, jednak w  odniesieniu do wolności przywo-
ływano je w układzie poziomym – jako regulujące stosunki między 
jednostkami składającymi wspólnotę/społeczeństwo. Ani w  roz-
ważaniach teoretycznych, ani tym bardziej w  aktualnych dysku-
sjach nie pojawia się raczej wizja naturalnych praw „ludu”, w któ-
re król nie miał prawa ingerować i których naruszenie byłoby tyranią. 
Wątek ten silny w dyskursie Anglików w okresie ich walk ze Stuar-
tami, a szczególnie w czasie Sławetnej Rewolucji225, w dyskursie pol-
skim był słabo obecny226. Niewątpliwie w znacznej części wynikło to 
z rzeczywistej sytuacji w obu krajach – uczestnikom dyskusji w An-
glii o wiele zręczniej było odwoływać się do wspólnych dla całego 
„ludu” praw natury, niż szlacheckim obywatelom, których upraw-
nień broniły ekskluzywne przywileje. Nie bez znaczenia pozosta-
wał jednak także wybór pewnej tradycji mówienia i myślenia o pań-

223 S. Ochmann-Staniszewska, Od stabilizacji, s. 232 i n.; J. Urwanowicz, Ideologia, 
s. 172 i n.; E. Opaliński, Kultura, s. 84 i passim.

224 S. Ochmann-Staniszewska, Od stabilizacji, s. 231.
225 P. Mouristen, Four Models of Republican Liberty and Self-Government, w: Re-

publicanism in Theory and Practice, eds. I. Honohan, J. Jennings, London–New 
York 2006, s. 22; H. Nenner, Liberty, Law, and Property: The Constitution in Ret-
rospect from 1689, w: Liberty Secured? Britain Before and After 1688, ed. J. R. Jones, 
Stanford 1992, s. 90.

226 Choć się pojawiał, por. M. Zwierzykowski, „Sine iustitia in libertate żyć nie chce-
my”, s. 275; w XVII wieku jego dalekie echo słychać czasem w wystąpieniach 
broniących swoich praw protestantów, por. np. Uniżona prośba do Króla Jego 
M[ił]ości i Rzeczypospolitej na sejm MDCXXVII pisana, w: Państwo świeckie czy 
księże?, s. 389.
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stwie, w której prawa pospolite nie tylko gwarantowały wolność, ale 
także ją tworzyły. W dyskursie I Rzeczypospolitej przez większość 
jej istnienia wolność naturalna zajmowała niewiele miejsca, zdecy-
dowanie dominowała wolność, by ją tak nazwać, republikańska, tak 
jak wolność Cycerona istniejąca tylko dzięki prawom. To właśnie 
miał na myśli cytujący rzymskiego filozofa Miłośnik ojczyzny, po-
dobnie sądził Wolan: „prawa całą i  zupełną czynią wolność oby-
watelom i to szczęście wszystkim jednają, aby każdy bezpiecznie żyć 
mógł”227. Już wcześniej Orzechowski przypominał szlachcie: „te do-
bra, które wam zgotowała wasza znakomita wolność, zawarta w ca-
łości w waszych prawach i obyczajach”228, podzielał tę opinię War-
szewicki, choć formułował ją raczej jako prawdę ogólną229. Warto 
zauważyć, że przywołano tu wypowiedzi autorów wyraźnie różnią-
cych się rozumieniem wolności, którzy jednak byli zgodni w ocenie 
roli prawa w  jej kształtowaniu. To samo powtarzały następne po-
kolenia uczestników debaty publicznej niezależnie od swoich po-
glądów, z tym że podobnie jak dla Orzechowskiego najczęściej nie 
była to dla nich kwestia teoretyczna, ale odnosili ją do otaczającej 
ich rzeczywistości. Jak ładnie ujął to Jan Herburt: „Tać jest wolność 
i swoboda polska, którą my za łaską miłego Boga, a za prawy nasze-
mi mamy”230. Prawa, „na których zawisła nasza wolność”231, „pra-
wa nasze, które polską ufundowały wolność”232, to typowe sfor-
mułowania, w  których pobrzmiewała rzeczywistość przywilejów 
szlacheckich, ale też nawiązujące do klasycznego dyskursu postrze-
ganie związku prawa i wolności. Przy czym w wypowiedziach tych 
chodziło tyleż o konkretne prawa – przywileje, co o „prawo pospo-

227 A. Wolan, O wolności, s. 215.
228 S. Orzechowski, Mowa, s. 100; bona vere commemoro, quae vobis libertas vestra 

praestans atque eximia peperit, quae tota legibus atque institutis vestris contine-
tur, S. Orzechowski, Oratio ad Equites Polonos in Leges et Statuta Regni Poloniae 
ab Iacobo Prilusio digesta, Kraków 1553, k. C 2. 

229 K. Warszewicki, De optimo statu, s. 282, „prawa bowiem uchwala się po to, by 
były gwarantami publicznej wolności, nie zaś zapłatą za posłuszeństwo wzglę-
dem nich” (łac. s. 138).

230 J. Herburt, Statuta, k. A 4v. 
231 Rozmowa synów z matką, s. 140.
232 S. Konarski, O skutecznym, t. 2, s. 185.
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lite” stanowiące podstawę konstrukcji ustrojowej Rzeczypospoli-
tej. Na poziomie wypowiedzi zaangażowanych w bezpośrednią wal-
kę polityczną ów związek najlepiej oddaje zbitka „prawa i wolności” 
lub „prawo i wolność”. Nie była to jakaś polska osobliwość, podob-
ne połączenia można znaleźć w wypowiedziach Anglików, Holen-
drów, Szwajcarów czy mieszkańców Rzeszy Niemieckiej, szczegól-
nie w chwilach sporów z władcami. Różnica polegała na tym, co się 
za tą zbitką kryło. W wypowiedziach holenderskich czy angielskich 
odwołania do praw – dawnych praw gwarantujących wolność – były 
przynajmniej po części odwołaniem do mitycznej „dawnej konsty-
tucji”, do praw zwyczajowych posiadanych jakoby przez lud przed 
nastaniem władzy królewskiej (prawa Brytów, Batawów), niejako 
wobec niej pierwotne i przez to nienaruszalne233. W pewnym sensie 
taki półmityczny charakter miało także odwoływanie się do funda-
mentalnych praw wolności angielskiej i holenderskiej, czyli do Ma-
gna Charta i Joyeuse Entrée234. W dyskursie polskim nie było takiego 
„założycielskiego” prawa wolności, za to prawa, którym też nie od-
mawiano dawności, rozumiano znacznie bardziej konkretnie, jako 
rzeczywiste przywileje nadane przez monarchów lub od nich zdo-
byte bądź wytargowane. Choć prawo zwyczajowe odgrywało sporą 
rolę w Rzeczypospolitej235, jednak pisząc o historii wolności, odwo-
ływano się do praw pisanych, datując najczęściej początek ich histo-
rii na panowanie Kazimierza Wielkiego236. Jak ładnie ujął to Walen-

233 W. M. Spellman, European Political Thought 1600–1700, London 1998, s. 87;  
M. van Gelderen, Liberty, Civic Rights, and Duties in Sixteenth-Century Europe 
and the Rise of the Dutch Republic, w: The Individual in Political Theory and Prac-
tice, ed. J. Coleman, Oxford 1996, s. 105; H. Nenner, Liberty, s. 89; H. T. Dick-
inson, Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Century Britain, 
Methuen 1979, s. 63 i n.

234 „In origin a  limited document relating to certain specific feudal rights, The 
Charter gradually came to be revered as the source of a vast conglomeration of 
ancient rights and liberties which were regarded as the »birthright« of the English 
people”, A. Pallister, Magna Carta. The Heritage of Liberty, Oxford 1971, s. 3.

235 S. Estreicher, Kultura, s. 63.
236 Tak m.in. Naprawa Rzeczypospolitej, s. 197; Ł. Górnicki, Droga, s. 527; Głos oby-

watela dobrze swej ojczyźnie życzącego do narodu polskiego, b.m. 1788, s. 219; 
choć historię wolności przesuwano czasem wstecz aż do panowania Chrobrego, 
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ty Pęski: „pierwszy Kazimierz Wielki prawa, które są potężnym na 
umacnianie i obronę wolności murem spisować i promulgować po-
czął”237. Można by nieco złośliwie powiedzieć, że szlacheccy obywa-
tele po prostu mieli rzeczywiste prawa, do których mogli się odwo-
łać w obronie wolności, gdy Holendrzy czy Anglicy dopiero o takie 
prawa walczyli, stąd swoje żądania musieli popierać uprawnienia-
mi mniej lub bardziej wyimaginowanymi. Wspólne było natomiast 
zaczerpnięte od klasyków przekonanie, że właśnie prawa są podsta-
wą wolności238. Co znamienne, w dyskursie szlacheckim to, iż głów-
ny zrąb praw gwarantujących wolność pochodził od monarchów, nie 
przeszkadzało w uznaniu ich za dar zacnych przodków i nienaru-
szalne dziedzictwo potomków. „Wolności, swobody a  prawa nasze 
[…] jako wielkie i zacne są z przodków naszych, które krwią szla-
checką swą kupiwszy, do rąk nam podali i  zwierzeli”239. Tę opinię 
anonimowego uczestnika sporów roku 1573 podzielano w zasadzie 
do końca I Rzeczypospolitej. 

W przytoczonym cytacie warto podkreślić sformułowanie „pra-
wa nasze […], które krwią szlachecką swą kupiwszy, do rąk nam po-
dali i  zwierzeli”, sygnalizuje bowiem ono pewną ważną prawidło-
wość, wychodzącą poniekąd poza sferę języka politycznego. Autor 
tej wypowiedzi postrzegał prawa jako własność szlacheckiej wspól-
noty, jej dziedzictwo i bogactwo. Nie był w żadnym wypadku wy-
jątkiem, przeciwnie, reprezentował pogląd obiegowy – można po-
wiedzieć, że obywatele Rzeczypospolitej uważali, że mają prawo do 
swoich praw. Co prawda sformułowanie: „w Rzeczypospolitej każdy 
obywatel właścicielem jest swego prawa”240 pochodzi z tekstu z koń-
ca wieku XVIII, ale takie właśnie postrzeganie prawa było o wiele 

tak m.in. S. Konarski, O skutecznym, t. 2, s. 9; M. Wielhorski, O przywróceniu,  
s. 12 („Naród od początku swego praw, swobód i wolności jednostajnie używał”).

237 [W. Pęski], Domina Palatii, s. 34.
238 Wymowną tego ilustracją jest pisemko Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wol-

ności a swobód polskich zebranie (1587), którego autor zgromadził najważniejsze 
jego zdaniem wypowiedzi na temat wolności polskiej – co znamienne, znaczną 
ich część stanowiły teksty towarzyszące wcześniej zbiorom praw Przyłuskiego 
(mowa Orzechowskiego), Herburta, Taszyckiego.

239 „Gdychżechmy przyszli…”, s. 147.
240 Uwagi o formie rządu 1790, b.m. [1790], s. 4.
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wcześniejsze241. Znalazło to zresztą odbicie także w języku – prawo/ 
/prawa podobnie jak wolność/wolności bardzo często opatrywano 
zaimkiem „nasze”, czynił tak cytowany tu autor z roku 1573, powta-
rzali to jemu współcześni i następne pokolenia uczestników dysku-
sji politycznych. W czasie rokoszów zarzucano królom, że następują 
„na prawa nasze”242, podkreślano, że wolność wynika z „prawa na-
szego”, z dumą mówiono o ozdobie, „jaką ma ślachcic polski z swo-
body i prawa swego”243. Przy czym, choć w ostatnim cytacie wystę-
puje liczba pojedyncza, jednak była to raczej własność zbiorowa niż 
indywidualna. Prawa tworzące i gwarantujące wolność jednostki nie 
były postrzegane jako prawa jednostki, jak dzisiejsze prawa człowie-
ka, ale jako wynikające z jej przynależności do pewnej zbiorowości – 
stanu szlacheckiego, Rzeczypospolitej. 

W  takich też ramach rozpatrywano kwestię równego podpo-
rządkowania prawu, a zarazem równych prawnych gwarancji wol-
ności. W zasadzie wszyscy zgadzali się z Arystotelesem, że stanem 
idealnym jest, „aby dla wszystkich było to samo prawo, także samo 
ustawy, które nie więcej jednego obciążają jak drugiego, nie więcej 
jednemu służą jak drugim”244. Była to kwestia równej sprawiedliwo-
ści, ale i równej wolności. Jednak tylko szesnastowieczni humaniści – 
i to nie wszyscy – odnosili ją do całego społeczeństwa. Kiedy Wo-
lan pisał: „w którejkolwiek rzeczypospolitej wszystkim obywatelom 
jednoż prawo służy, ci sami słusznie mogą być nazwani wolnymi”245, 

241 Nie było zresztą osobliwością polską, por. H. Nenner, Liberty, s. 97.
242 „Ale tu już jest patientiae extrema vis i prawie gwałt tak na nas i na salutem Rei- 

publicae i na prawa nasze następować”, Votum ślachcica polskiego Jana Kaza-
nowskiego, Czubek II, t. 2, s. 310; król „owo zgoła i dochodzenie wolności i same 
wolność, prawo nasze per vim nam odjął”, Objaśnienie prerogatywy stanu rycer-
skiego, Czubek II, t. 3, s. 264. 

243 Mowa Jana Zamoyskiego 1605, Czubek II, t. 2, s. 477 (redakcja C – według wy-
dawcy swoista kompilacja wersji oryginalnych, którą rokoszanie posługiwali się 
jak broszurą polityczną, zob. Czubek II, s. 83).

244 „Prawdziwa aequalitas na tym stoi, co wyraził Aristoteles Ut omnibus sit jus 
idem, eadem leges quae non plus unum gravent, quam alterum: non plus uni 
commodent, quam alteri”, K. Wieruszewski, Fama polska stany publiczne, młódź 
szkolną informująca, wyd. 2, Wilno 1733, s. 112.

245 A. Wolan, O wolności, s. 107.
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miał na myśli tyleż szlachtę, co mieszczan i chłopów. Zresztą stwier-
dzał to wprost, pisząc, w związku z nierówną karą za mężobójstwo, 
iż w Polsce „samemu szlachectwu wolność się obwarowała, a insze 
stany pewną niewolą na sobie ponoszą”246. Podobnie kwestię praw-
nych gwarancji wolności widzieli Goślicki, choć rozważał ją bardziej 
teoretycznie247, i do jakiegoś stopnia Górnicki248. Dla przytłaczającej 
większości zabierających głos na ten temat stwierdzenia „pod jed-
nym prawem, w jednakich wolnościach siedząc”249, czy „na równości 
prawo zawisło”250 odnosiły się tylko do szlacheckiej wspólnoty, po-
dobnie jak narzekania, że równość ta nie jest przestrzegana, a prawa 
„w podlejszych tylko ludziach wykonane bywają, wielkich mijają”251. 
Przy czym, co warto podkreślić, różnica nie polegała na odmien-
nym postrzeganiu roli prawa i jego związku z wolnością/sprawiedli-
wością, ale na odmiennym pojmowaniu wspólnoty nim objętej oraz 
na innym rozumieniu takich pojęć, jak Rzeczpospolita czy obywa-
tel. Widać to doskonale pod koniec wieku XVIII, gdy nieliczni auto-
rzy zaczynają dostrzegać już całe społeczeństwo. Kiedy Kołłątaj po-
stuluje: „żebyśmy byli wszyscy zupełnie wolnemi pod panowaniem 
praw dobrych, dla całego ludu jednych”252, ma już na myśli całe „to-
warzystwo”, kiedy niewiele wcześniej w bardzo podobnych słowach 
Feliks Trojanowski pisze, iż prawo „stanowi się, aby z niego wszy-
scy obywatele równie urodzeni pożytek uszczęśliwienia, jako ze źró-
dła czerpali”253, obiektem jego troski jest tylko wspólnota szlachecka. 
Jak widać, obu autorów różni nie pojmowanie funkcji prawa, ale ro-

246 Ibidem.
247 W. Goślicki, De optimo, k. 41v.
248 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 388.
249 Z. Myszkowski do M. Zebrzydowskiego, Czubek II, t. 2, s. 204.
250 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 244.
251 Egzorbitancyje, s. 13.
252 H. Kołłątaj, Odezwa, t. 2, s. 181; Kołłątaj był jedynym autorem, który wysuwał 

nieśmiałe sugestie rzeczywistej równości wobec prawa, nie szły za tym jednak 
konkretne propozycje, por. J. Michalski, „Wolność” i „własność” chłopska w pol-
skiej myśli reformatorskiej XVIII wieku, cz. 2, „Kwartalnik Historyczny” 2004,  
R. 111, z. 1, s. 74–79; H. Kołłątaj, Prawo polityczne, s. 222, 245.

253 F. Trojanowski, Uwagi na niektóre punkta nowo utworzonego prawa i dowody, że 
mimo wolą J.W. Zamoyskiego musieli być umieszczone, b.m. [1780], b.p.
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zumienie zasięgu społecznego jego oddziaływania. Zaczerpnięte od 
starożytnych przekonanie, że aby istniała wolność, „wszyscy” muszą 
w równym stopniu być chronieni prawem, a zarazem mu posłusz-
ni, było trwałe i powszechne, różniono się natomiast rozumieniem, 
kim są owi „wszyscy”. Dlaczego równość była niezbędna, najtraf-
niej wyjaśnił w roku 1775 Wybicki: „Wolność jest to prawo czynie-
nia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają: gdyby zaś jeden oby-
watel mógł czynić to, czego one zabraniają, nie byłoby już wolności, 
ponieważ inni posiadaliby z natury rzeczy tę samą możność”, tyle że 
były to słowa nie jego, lecz Monteskiusza254. 

Sformułowania autora O duchu praw znakomicie wpasowywa-
ły się w polski dyskurs, jeśli chodzi o konieczność równej podległo-
ści prawom, jednak w jego ujęciu te ostatnie były już nie tylko gwa-
rancją, ale też, a może nawet w większym stopniu, granicą wolności. 
Nie stanowiło to całkowitej nowości w polskim dyskursie. O prawie 
jako ograniczeniu wolności już tu po trosze mówiono, przy okazji 
analizy kwestii posłuszeństwa jego decyzjom. W takim ujęciu były 
to jednak ograniczenia wolności pewnej zbiorowości, by swobo-
da nie zmieniła się w groźną dla Rzeczypospolitej anarchię, a  tym 
samym nie stała się dla tej zbiorowości niebezpieczna. To właśnie 
miał na myśli anonimowy autor, w imieniu Rzeczypospolitej piszący 
z dumą: „Wolność moja jest żywot mój, która ma ograniczenia tylko 
prawa ojczyste”255. Nawet jeśli prawne ograniczenia odnosiły się do 
działań jednostek, to wolność jawiła się tu jako całość, żywioł, które-
mu w imię interesów wspólnoty prawa wyznaczały granicę. Jak pisał 
o prawach Wojciech Bystrzonowski: „in tantum złotej nam wolności 
pozwalają, in quantum in sortem ojczyzny in bonum esse mieliśmy jej 
zażywać”256. Pozostawała jednak jeszcze ważna kwestia funkcji pra-
wa jako granicy między wolnością jednostek, między tym, co moje, 

254 J. Wybicki, Myśli, s. 59; Monteskiusz, O duchu praw XI, 3, na ten sam fragment 
powołał się też K. Wyrwicz w swoim wstępie do Historyi politycznej, s. 124.

255 Respons Rzeczypospolitej Polskiej na uniwersał i manifest Książęcia Imci Fran-
ciszka Ludwika de Borbon de Conti, b.m. [1697], k. nlb. 1.

256 W. Bystrzonowski, Polak sensat w  liście, w  komplemencie polityk, humanista 
w dyskursie, w mowach statysta na przykład dany szkolnej młodzi, Lublin 1730, 
k. N 1.
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a tym, co twoje, zadanie, które Łukasz Górnicki ujął słowami: „two-
ja wolność żeby drugim niewolej nie czyniła”257. Choć nie zajmowa-
ła w polskich wypowiedziach aż tyle miejsca, co problemy omówio-
ne wyżej, niemniej była funkcją ważną. Przekonanie, że „nie masz 
zatem wolności bez prawa, które wstrzymuje złego obywatela, kiedy 
chce naruszyć wolność współobywatelów swoich”258, nie stanowiło 
bynajmniej wynalazku oświeconych259. Kwestii tej poświęcali sporo 
uwagi teoretycy państwa u początków I Rzeczypospolitej – szczegól-
nie dużo miejsca zajęła w traktacie Wolana, który stwierdzał zdecy-
dowanie: „uczciwe prawa pospolitą wolność ze wszech stron waru-
ją, że ani żadnemu dóbr swoich źle używać nie dopuszczają, a kto by 
ich źle używał, i swoję, i cudzą wolność gwałcił, srodze karzą”260. Po-
dobnie choć mniej obszernie wypowiadali się Górnicki i Goślicki261. 
Z tym że o ile dla Wolana była to tylko jedna z funkcji prawa, dla nie-
zainteresowanego ochroną przed władcą, ale raczej wzmocnieniem 
jego uprawnień Górnickiego była to funkcja zdecydowanie najważ-
niejsza, by nie rzec, jedyna. Inna rzecz, że jego zaczerpnięte z Ary-
stotelesa przekonanie, iż „prawo w pewne opłotki wolność zawarło, 
iżby się to nie czyniło, co nie przystoi, i żebyś tak szafował tą swo-
ją wolnością, jako by też drudzy używać jej mogli, a twoja wolność 
żeby drugim niewolej nie czyniła”262, podzielali wszyscy uczestnicy 
debaty publicznej, tyle że było to dla nich tylko jedno z zadań prawa. 
W wypowiedziach mniej teoretycznych, a bardziej aktualnych przyj-
mowało ono najczęściej formę narzekania, iż prawo jej nie pełni, nie 
stawia tamy występkom, a tym samym nie chroni swobód jednostki 
przed gwałtami „równych”.

257 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 356.
258 K. Bogusławski, O doskonałym, s. 81; A. Popławski, Zbiór, s. 251.
259 Czego najlepszym dowodem fragment wstępu Lwa Sapiehy do III Statutu li-

tewskiego: „Bo dlatego prawa są postanowione, aby możnemu i potężnemu nie 
wszystko było wolno czynić, jako Cyceron powiedział, iż jesteśmy niewolnika-
mi praw dlatego, żebyśmy wolności używać mogli”, Statut Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, wstęp b.p.; por. A. Zakrzewski, Wielkie Księstwo, s. 38.

260 A. Wolan, O wolności, s. 89.
261 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 356; W. Goślicki, De optimo, k. 40v.
262 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 356.
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Trzeba jednak podkreślić jedną ważną kwestię – do końca ist-
nienia Rzeczypospolitej jej dyskursu politycznego nie zdominowa-
ła liberalna koncepcja mówiąca, że wolność jest tam, gdzie nie działa 
prawo. Co prawda w latach siedemdziesiątych wraz z ideą wolności 
naturalnej pojawiły się definicje kładące nacisk na to, że prawa mają 
już nie tworzyć, ale „okryślać wolność od natury daną”263, że czło-
wiek tworząc społeczeństwo: „Dobrowolnie zaś w stanie cywilnym 
postawiwszy się, samej swej wolności wymierzył obszerność, albo 
raczej danym swym zdaniem i przyłączonym do zdania, czyli prawa 
pospolitości, przyrodzoną określił wolność”264. Jednak wizja swobo-
dy w granicach prawa wciąż pozostawała tylko jednym z elementów 
związku prawa i wolności. Nawet dla autorów będących pod wyraź-
nym wpływem teorii zachodnich, jak cytowany wyżej Wybicki czy 
Stroynowski, rola prawa była znacznie bardziej aktywna265, a  jego 
związek z  wolnością bardziej wielostronny. Oświecenie wzbogaci-
ło natomiast dyskurs polski w  po trosze zapomniane od renesan-
su przekonanie, że prawa stanowione muszą być zgodne z prawami 
natury. Jak pisał Konstantyn Bogusławski: „z przyrodzonych praw 
i powinności człowieka, wynikają wszelkie prawa i powinności po-
lityczne społeczności każdej”266. Co istotne, były to prawa identycz-
ne dla wszystkich. Wiązał się z tym poglądem nowy termin – „prawa 
człowieka”267. Nie stał się on może bardzo popularny, ale przywoła-

263 [I. Łobarzewski], Zaszczyt wolności polskiej angielskiej wyrównywający, [War-
szawa] 1789, s. 15; „Na cóżby się albowiem w tym zepsutym natury stanie nie 
odrażali ludzie, gdyby od Autora naprzód natury, a potym od ludzi jakiemiż nie 
byli określeni granicami i takich sobie przepisanych nie mieli powinności, we-
dług by których żyjąc, wszystkiego chronili się, co by społeczeństwu i ludzkie-
mu mogło szkodzić pożyciu”, C. Kaliszewski, Rozmowa o pierwszym edukacyi 
celu, s. 304.

264 J. Wybicki, Myśli, s. 56. 
265 „Propozycyja ogólna wyrażająca co lub jak dziać się ma lub nie dziać, zowie się 

regułą lub prawidłem. Prawo zaś lub ustawa (lex) jest takowa reguła od kogo 
ustanowiona”, H. Stroynowski, Nauka, s. 3.

266 K. Bogusławski, O doskonałym, s. 77; podobnie H. Stroynowski, Nauka, s. 74;  
A. Popławski, Zbiór, s. 53.

267 Pojęcie to pojawiło się już u Wybickiego, który zarzucał współobywatelom: „ekscy-
pujemy od praw człowieka chłopów polskich”, J. Wybicki, Listy patriotyczne, wyd.  
K. Opałek, BN I, 155, Wrocław 1955, s. 117.
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ło go kilku zwolenników reform społecznych w okresie Sejmu Czte-
roletniego268, na czele z Kołłątajem, który stwierdził zdecydowanie: 
„Wolność ludu nic innego nie jest, tylko prawo człowieka”269. Nie 
była to interpretacja powszechna, można jednak zaryzykować twier-
dzenie, że w polskim dyskursie miejsce praw tworzących Rzeczpo-
spolitą i gwarantujących swobody jej obywateli, zaczęła pomału zaj-
mować idea nowoczesnego państwa prawa.

268 „Prawo natury, prawo człowieka”, „nad wszystkie prawa polityczne i cywilne”, 
Krótkie uwagi nad pismem JP. Wojciecha Turskiego O królach, Warszawa 1790,  
s. 24; „prawa człowieka zawarowane”, [F. S. Jezierski], O bezkrólewiach, s. 8.

269 H. Kołłątaj, Ostatnia przestroga dla Polski, Warszawa 1790, w: Kołłątaj i  inni. 
Z  publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyd. Ł. Kądziela, Warszawa 1991,  
s. 116; „Prawa człowieka, a zatem prawa ludu wolnego otoczone są naokoło nie-
bezpieczeństwem”, idem, Uwagi nad pismem które wyszło z drukarni Dufourow-
skiej pt. Seweryna Rzewuskiego […] o  sukcesyi tronu w  Polszcze rzecz krótka, 
Warszawa 1790, s. 23.





3
Wolność

„Zacznijmy od tego, co najbardziej Polaków obchodzi – wolność”1, 
raz jeszcze przywołam tu zdanie Piotra Świtkowskiego, wielokrot-
nie już przeze mnie cytowane2, wyjątkowo trafnie oddaje ono bo-
wiem znaczenie wolności w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Nie tylko zresztą w  dyskursie. Jest to zagadnie-
nie o wiele obszerniejsze, obejmujące szeroko rozumianą myśl poli-
tyczną, a także kulturę polityczną oraz swego rodzaju ideologię, spo-
sób patrzenia na państwo, społeczeństwo i miejsce w nim jednostki. 
Jednak również na poziomie języka polityki ten probem okazuje się 
bardzo ważny. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że właśnie 
wolność stanowiła „spoiwo” dyskursu, była jego duszą, by odwołać 
się do alegorii tak lubianej przez uczestników debat owych czasów. 
Była pewną koncepcją wpływającą na ogląd i  rozumienie świata, 
ale też najwyższą lub jedną z  najwyższych politycznych wartości3, 

1 Uwagi względem Konstytucyi dnia 3 maja zapadłej, „Pamiętnik Historyczno-
-Polityczny” 1791, czerwiec.

2 Rozdział ten w  dużej mierze opiera się na moich wcześniejszych badaniach, 
których wyniki przedstawiałam w monografii Regina libertas. Wolność w pol-
skiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006, choć poszerzono tu bazę źró-
dłową o  teksty szesnasto- i  siedemnastowieczne; por. też M. A. Janicki, Wol-
ność i równość w języku prawno-politycznym oraz ideologii szlachty polskiej (od 
XIV do początków XVII wieku), w: Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warsza-
wa 2004, s. 80–92; T. W. Gromelski, Liberty and Liberties in Early Modern Po-
land-Lithuania, w: Freedom and the Construction of Europe, Vol. 1: Religious 
Freedom and Civil Liberty, eds. Q. Skinner, M. van Gelderen, Cambridge 2013,  
s. 215–234. 

3 Por. E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, War-
szawa 1995, s. 83 i n.; J. Urwanowicz, Ideologia a działalność polityczna szlachty 
w czasach Zygmunta III. Wokół wartości ustrojowych, w: Między monarchą a de-
mokracją. Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, 
M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 174 i n. 
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podstawowym kryterium oceny proponowanych rozwiązań ustro-
jowych i działań uczestników życia publicznego. Troska o nią i mi-
łość do niej (lub ich brak) stanowiły ważki argument propagandowy 
w sporach. Była zarazem swoistym mitem politycznym, zależnie od 
sytuacji przedmiotem dumy, pocieszeniem, wyrzutem. 

Choć, jak będę się starała tu pokazać, niektóre aspekty jej ro-
zumienia uległy zmianie w  ciągu dwustu lat istnienia szlacheckiej 
Rzeczypospolitej, jednak jej miejsce w dyskursie okazało się bardzo 
trwałe. Obraz nakreślony w wieku XVI w trakcie walki o kształt pań-
stwa, pod wpływem rzeczywistości politycznej, a  także tradycji an-
tycznej i  humanistycznej wizji świata, w  dużej mierze przetrwał do 
końca istnienia wspólnoty Obojga Narodów, a po części nawet dłużej.

Przede wszystkim przetrwało przekonanie, że wolność stanowi 
dobro niesłychanie cenne. Świadczyły o  tym już epitety, jakimi ją 
obdarzano: była nie tylko złota4 – była najdroższym i najśliczniej-
szym klejnotem5, skarbem, „zaszczytem świata”, najcenniejszym da-
rem niebios lub natury (zależnie od kontekstu i poglądów autora), 
była święta, nieoszacowana, słodka. To ostatnie określenie wydaje 
się najpopularniejsze6. Libertas patriae dulcissima rerum powtarza-
no za starożytnymi od wieku XVI. „Słodkie wolności owoce”7 do-
ceniali nie tylko jej bezkrytyczni apologeci, ale także – zdecydowani 
krytycy. W wieku XVIII jeden z nich pisał: „[…] słodka, złota, po-

4 Nota bene to akurat określenie było, przynajmniej w  rozważaniach politycz-
nych, mniej popularne. Zwrócił na to uwagę w  odniesieniu do wieku XVIII 
i mów sejmowych oraz sejmikowych Andrzej Rosner, Uwagi o języku politycz-
nym w Polsce czasów saskich, w: Polska czasów saskich, red. M. Wrzosek, Biały-
stok 1986, s. 266.

5 „Wolność u  Polaków jednym jest z  najdawniejszych i  najśliczniejszych i  naj-
droższych klejnotem”, J. Bielski, Widok polityczny królestwa polskiego, cz. 4, Po-
znań 1763, s. 23.

6 Pośrednim tego potwierdzeniem jest użycie go nawet w  osiemnastowiecz-
nym apokryfie będącym w założeniu atakiem na wolność. Jego autorzy, choć 
z obrzydzeniem, mówili jednak o „słodkiej i nikczemnej wolności libido”, Po-
stanowienia wileńskie, w: Rzeczpospolita w dobie upadku 1700–1740. Wybór źró-
deł, wyd. J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 194.

7 S. Sienicki, Sposób nowoobmyślony konkludowania obrad publicznych dla 
utwierdzenia praw kardynalnych wolności liberis sentiendi et iuris vetandi, t. 1, 
Łowicz 1764, wstęp b.p.
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żądana od rodzaju ludzkiego wolność”, tyle że miał poważne wątpli-
wości, czy taka wolność jest jeszcze w ogarniętej anarchią Polsce8. 
Swoboda jawiła się w polskich wypowiedziach jako dobro nie tylko 
cenne, ale wręcz najcenniejsze. Jak pisał, odwołując się do tradycji 
antycznej, Andrzej Wolan: „zgoła we wszystkich rzeczach ludzkich 
nic takowego nie masz, co by z dobrem wolności porównać się mo-
gło”9. Opinię tę różnymi słowy wyrażano przez następne wieki. Jed-
nak z czasem zaczęła się dokonywać pewna subtelna zmiana. Otóż 
w wypowiedziach autorów renesansowych – i  to zarówno teorety-
ków, jak i uczestników aktualnych sporów politycznych – nie tylko 
wyrażano pogląd, że bez wolności wszelkie dobra zarówno ducho-
we, jak i materialne tracą wartość10, ale podkreślano też, że właśnie 
ona owe dobra gwarantuje. Autorzy traktatów, tacy jak Wolan, wda-
wali się tu w szersze rozważania z pogranicza filozofii i polityki, jed-
nak dla uczestników aktualnych dyskusji czy to w XVI, czy w wieku 
XVII oczywisty był przede wszystkim związek wolność–bezpieczeń-
stwo (osoby i  majątku). Jak stwierdzał Andrzej Radawiecki: „[…] 
równy i wolny nie jest, jeno kto bezpiecznie żyje”11. Eksponowano 
to, że Polacy „żyją bez bojaźni”12, że „żyje każdy bezpiecznie; bę-
dąc pewien wszystkiego swego podczciwego zdrowia i majętności”13. 
Właśnie brak bezpieczeństwa, stałą niepewność i wynikający z niej 

8 List obywatela do wszystkich stanów Rzeczypospolitej Polskiej i W. Ks. Litewskie-
go. Roku 1776 dnia 10 maja, b.m. 1776, s. 15.

9 A. Wolan, De libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypospolitej albo śla-
checkiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010, s. 77, 79.

10 „Bez tego klejnotu przedniego wszystkie dobra pośledniejsze nizacz prawie są”, 
Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie, przez 
tego, który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej roku 1587, 12 februarii, wyd.  
K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 13; „Bo zacne tak na umyśle jako i na ciele natura 
człowiekowi wpoiła dary, w których prawdziwy szczęścia sposób ludzie upatru-
ją. Wszakoż gdzieby nie było wolności, ani te dary zaczęte, szczerze urzędu swe-
go wyprawować, ani człowiekowi gruntownego szczęścia przynieść nie mogą”, 
A. Wolan, O wolności, s. 75.

11 A. Radawiecki, Prawy szlachcic, Kraków 1625, s. 32.
12 Ł. Opaliński, Obrona Polski przeciw Janowi Barklayowi, w: idem, Wybór pism, 

wyd. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, s. 197. 
13 Libera respublica quae sit?, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskie-

go 1606–1608, t. 2, wyd. J. Czubek, Kraków 1918 [dalej: Czubek II], s. 407.
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strach podkreślano, opisując kraje wolności pozbawione14. Wolno-
ściowy dyskurs Rzeczypospolitej nie różnił się wówczas od wypo-
wiedzi zachodnich admiratorów swobody15. Jednak z czasem, około 
połowy wieku XVII zaczęło to ulegać zmianie. Wolność z  warto-
ści najwyższej stała się w dyskursie (bo niekoniecznie w odczuciach 
szlachty) wartością niemal jedyną. W wieku XVIII popularna zbit-
ka „wiara i  wolność” wprowadziła ją niemal w  sferę sacrum16. Co 
więcej, zaczęto ją przeciwstawiać bezpieczeństwu. W wystąpieniach 
publicznych coraz częściej pojawia się już nie połączenie, ale prze-
ciwstawienie swobody i bezpieczeństwa. Także ten pogląd miał teo-
retyczne podstawy17, jednak można sądzić, że o takim przeobraże-
niu przesądziła zmiana rzeczywistej sytuacji Rzeczypospolitej – do 
połowy wieku XVII Polska była żywym dowodem bliskiego związku 
wolności i „pewności” osób oraz majątków, w okresie wojen w cza-
sach Jana Kazimierza, a w jeszcze większym stopniu w początkach 
stulecia XVIII doświadczenie przekonywało o  czymś przeciwnym. 
Co istotne, odwrotnie niż Hobbes, na pytanie „wolność czy bezpie-
czeństwo?” Polacy odpowiadali zdecydowanie „wolność” – malo pe-
riculosam libertatem quam quietuum servitium. Przedstawiano ją 
jako rzecz tak cenną, że wszelkie wynikłe z  niej kłopoty nie mia-
ły żadnego znaczenia, były to wszak „słodkie za wolność nieszczę-
ścia”18. Czymże była strata majątku, a nawet życia wobec możliwo-
ści utraty swobody. Podobne wypowiedzi bardzo często, częściej 
chyba niż inne opinie miały charakter demagogicznych deklama-
cji, zwykle stanowiących argument przeciw wprowadzaniu takich 
czy innych zmian mających usprawnić działanie instytucji Rzeczy-

14 Piękny opis atrofii wszelkich więzi społecznych, wynikającej właśnie ze strachu 
dał autor rokoszowego pisemka Absolutum dominium quid sit?, Czubek II, t. 2, 
s. 409–413, porównujący życie w monarchii do życia w czasie zarazy.

15 W. J. Bouwsma, Liberty in the Renaissance and Reformation, w: The Origins of 
Modern Freedom in the West, ed. R. W. Davis, Stanford 1995, s. 203–234.

16 J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty” 1974, nr 4, s. 34.
17 Choćby w myśli Machiavellego, por. Q. Skinner, Machiavelli’s Discorsi and the 

Pre-Humanist Origins of Republican Ideas, w: Machiavelli and Republicanism, 
eds. G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge 1990, s. 135.

18 W. Turski, Myśli o królach, o sukcesyi, o przeszłym i przyszłym rządzie, Warsza-
wa 1790, s. 5.
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pospolitej. Charakterystyczna jest wypowiedź anonimowego autora 
z czasów Jana Kazimierza, który tak kończył swoje pismo: „I lepiej 
w tej mizerii żyć, zmiłowania Bożego oczekiwając, na koniec lepiej 
i umrzeć niżeli chcieć tego remedium uleczenia dysensyi domowych 
przez gorsze antidota i trucizną pachnące wolnościom i swobodom 
naszym”19. Wątek ten stał się niesłychanie popularny w wieku XVIII, 
w  trakcie najżywszej debaty politycznej stulecia, w  latach Sejmu 
Wielkiego. Przeciwnicy zmian, szczególnie obrońcy wolnej elekcji, 
a później malkontenci w sporze o Ustawę rządową, przywołali wów-
czas po raz ostatni ideał wolności jako dobra zastępującego wszyst-
kie inne20. W takim ujęciu, jak zwrócił na to uwagę Jerzy Michal-
ski, wolność była podstawowym, a często jedynym kryterium oceny 
wszelkich rozwiązań ustrojowych21.

W tym czasie podejmowano już zdecydowane polemiki z taką 
wizją wolności. Także wcześniej autorzy szerszych rozważań propo-
nujących bardziej rozbudowany program naprawy Rzeczypospolitej 
przypominali, że istnieją dobra równie lub prawie równie atrakcyj-
ne jak wolność. Wspominał o tym Stanisław Leszczyński, podkreślał 
Stanisław Konarski, wyliczając jako największe szczęście Rzeczypo-
spolitej „pokój wewnętrzny, bezpieczeństwo osób, dóbr i fortun na-
szych”22. Powtarzali tę myśl już ubraną w oświeceniowe szaty auto-
rzy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku23. W czasie 

19 Dyskurs wolnego civis a nie interesów obcych albo swoich, ale tylko dobro pospo-
lite upatrującego [1666], w: Pisma polityczne z  czasów panowania Jana Kazi-
mierza Wazy 1648–1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały, t. 3: 
1665–1668, wyd. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991 
[dalej: Ochmann-Staniszewska], s. 163.

20 A. Grześkowiak-Krwawicz, Spór o Ustawę Rządową jako zderzenie dwóch dys-
kursów politycznych?, „Wiek Oświecenia” 2015, t. 31, s. 205. 

21 J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, s. 19.
22 [S. Konarski], Rozmowa na czym dobro i szczęście Rzeczypospolitej zaległo, War-

szawa 1757, s. 5; „być pewnym swojej fortuny, honoru i życia”, S. Konarski, O sku-
tecznym rad sposobie, t. 2, Warszawa 1761, s. 129–130.

23 „Przyrzeczona mi przez pospolitość dla mej osoby, sławy i  majątku zasłona”,  
J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 1984,  
s. 54, por. też s. 197; „wolność, która każdemu pozwala własną zatrudniać się 
szczęśliwością”, [F. Bieliński], Sposób edukacyi w XV listach opisany, [Warsza-
wa] 1775, s. 137 za Holbachem (podobnie s. 97: główny cel człowieka – być 
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sporów Sejmu Wielkiego widać tu wyraźną różnicę w dyskursie zwo-
lenników i przeciwników zmian ustrojowych. Jest rzeczą charakte-
rystyczną, że o  ile w  wypowiedziach tych ostatnich ciągle jeszcze 
wolność występowała samotnie, o tyle wśród rzeczników reform po-
litycznych lub/i społecznych łączono ją z innymi pożądanymi przez 
ludzi dobrami: rządnością, spokojem, bezpieczeństwem, porząd-
kiem, konsyderacją (to w odniesieniu do Rzeczypospolitej), wreszcie 
oświeceniowym szczęściem24. Był to nośny argument propagandowy 
w sporach, ale także była to dość wyraźna zmiana języka politycz-
nego, za którą kryła się także zmiana wizji państwa. Trzeba jednak 
podkreślić, że wolność nie utraciła bardzo ważnego miejsca, jakie 
zajmowała w polskim dyskursie politycznym, nie została zastąpio-
na przez inne wartości, tak jak stało się to w rozważaniach politycz-
nych w Europie Zachodniej. W pewnym sensie pod koniec wieku 
XVIII nastąpił po prostu powrót do tradycyjnego, nieco zapomnia-
nego sposobu jej oceny.

Niemal równie trwałe okazało się przekonanie, że wolność, jaką 
cieszą się szlacheccy obywatele Rzeczypospolitej, jest czymś wyjąt-
kowym, że wyróżnia ich kraj na tle pozostałych państw europej-
skich. Wbrew temu, co się czasem sądzi, nie był to wyraz sarmackiej 
megalomanii, która dała o sobie znać w wieku XVII i na początku 
XVIII, opinię tę głoszono co najmniej od połowy stulecia XVI. Nie 
była to też jakaś polska osobliwość, podobnie mówili i zapewne my-
śleli o swoich swobodach obywatele innych wolnych rzeczypospoli-
tych. Już w XV wieku mieszkańcy Florencji uważali swoją republikę 
za jedyną i nadzwyczajną, właśnie z racji panującej w niej wolności25. 
Podobnie własny kraj i panującą w nim wolność oceniali Wenecja-

szczęśliwym); autor prokrólewskiego pisemka z  okresu konfederacji barskiej 
zgadzał się nawet na „małe zgięcie tej swawolnej i rozpasanej wolności, gdyby 
się łączyło z większym dla obywatelów bezpieczeństwem, z większym uszczę-
śliwieniem narodu”, Zdania sprawiedliwego polityka nad teraźniejszą Polski nie-
szczęśliwością (1770), w: Konfederacja barska, wyd. W. Konopczyński, BN I, 102, 
Kraków 1928, s. 198.

24 A. Grześkowiak-Krwawicz, Spór, s. 207.
25 M. Viroli, For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford 

1995, s. 29, konkretnie Oratio Leonarda Bruni.
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nie, a później Holendrzy26, a także Anglicy. Zdanie: „jest tylko jed-
no królestwo na ziemi, gdzie wolność znalazła mieszkanie”, wbrew 
pozorom nie odnosi się do sarmackiej Rzeczypospolitej, ale do ha-
noweriańskiej Anglii, a jego autor sądził, że to jego ojczyzna jest je-
dynym krajem, a Brytyjczycy są jedynym ludem, który prawdziwie 
może o  sobie powiedzieć: „jesteśmy wolni”27. Szlacheccy obywate-
le wcześnie wpisali się w ten dyskurs, jeszcze przed pierwszą wolną 
elekcją głosząc opinię: „wolność i swoboda, […] tak wielka i zacna 
w Polszcze jest, że też inych narodów swobody z nią porównane nic 
inego nie są, jedno niewola nieznośna”28. Jej wyjątkowość przyzna-
wali nawet autorzy wobec niej krytyczni, choćby Krzysztof Warsze-
wicki29 czy Andrzej Wolan, który jeden z rozdziałów swojej rozpra-
wy zatytułował wymownie Wolność szlachecka w narodzie naszym, 
wiele nad insze narody przodkuje30. W trakcie sporów politycznych 
po śmierci Zygmunta Augusta motyw wyjątkowości polskich swo-
bód, a zarazem ich wyższości w stosunku do wolności innych na-

26 I. J. H. Worst, Constitution, History, and Natural Law: An Eighteenth-Century 
Political Debate in the Dutch Republic, w: The Dutch Republic in the Eighteenth 
Century. Decline, Enlightenment, and Revolution, eds. M. C. Jacob, W. N. Mijn-
hardt, Ithaca–London 1992, s. 154.

27 „[…] there is one kingdom on earth where Liberty has taken up her dwelling. 
[…] Britain is the only kingdom, and Britons the only people who can truly say, 
we are free”, An Essay on Liberty and Independency (1747), cyt. za: H. T. Dickin-
son, Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Century Britain, Me-
thuen 1979, s. 143; o Anglikach jako narodzie wybranym do wolności por. też  
J. G. A. Pocock, Le moment Machiavélien. La pensée politique florentine et la tra-
dition républicaine atlantique, éd. L. Borot, Paris 1997, s. 342 i n., 398 (co zabaw-
ne, autor sądzi, że Anglicy ze swym przekonaniem o wyjątkowości ich wolno-
ści stanowili wyjątek). 

28 J. Herburt, Statuta i przywileje koronne z łacińskiego języka na Polskie przełożone 
nowym porządkiem zebrane i spisane, Kraków 1570, k. A 4v; ten fragment wstę-
pu do Statutów przytoczył anonimowy autor Krótkiego rzeczy potrzebnych, s. 11.

29 Za wierność monarchom „Polacy zyskali sobie przywilej wolności, jakiego 
nie ma żaden z naszych sąsiadów”, K. Warszewicki, De optimo statu libertatis 
(O najlepszym stanie wolności), w: Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi 
o wolności szlacheckiej, wyd. K. Koehler, Kraków 2010, s. 363 (łac. s. 199). 

30 A. Wolan, O wolności, rozdział 9, s. 138, po łacinie brzmiało to: Libertatem nobi-
litatis in gente nostra magnam prae multis aliis nationibus praerogativam habere 
(s. 137).
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rodów, był właściwie stale obecny. Stwierdzano z dumą, by nie rzec, 
z pychą, że „Polacy są gens gentium omnium, quaecunque sub sole 
sunt, liberrima”31, że „żaden naród pod światem wolności i swobód 
więtszych nie ma nad nas”32, że „wolność nasza wszytka majętność 
i sława nasza jest, do którejeśmy wszytkie prawie narody na świecie 
ubieżeli; tą stojemy, tą słyniemy, tąśmy możni, tąśmy srodzy byli każ-
demu nieprzyjacielowi naszemu”33. Opinie, iż „nie masz pod słoń-
cem świata narodu tak wolnego jako Polska”34, że stanowi ona „jeden 
w całej Europie klejnot”35, przetrwała co najmniej do lat siedemdzie-
siątych wieku XVIII, a  jej echa słychać nawet w dyskusjach Sejmu 
Czteroletniego. Powtarzano ją z głębokim przekonaniem, a czasem 
z  przekąsem, jak Józef Wybicki, który stwierdzał: „[…] są w  tym 
mniemaniu Polacy, iż najwolniejszego ludu składają towarzystwo”36. 
Jednak, jak się wydaje, nigdy już nie miano tak mocno i z taką dumą 
podkreślać owej wyjątkowości, jak czyniono to u początków Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. 

Wolność polska nie tylko była wyjątkowa, była też niejako przy-
rodzoną cechą Polaków, ich prawą własnością. Jest to jeden z bardzo 
charakterystycznych elementów szlacheckiego dyskursu polityczne-
go – przekonanie, że wolność jest własnością szlacheckich obywateli. 
Co znamienne, zaimkiem najczęściej łączonym z pojęciem wolności 
stało się określenie „nasza”. Był on niemal wszechobecny w mowach 
sejmowych i sejmikowych, a także w pismach politycznych37. Każ-

31 Ślachcica polskiego do rycerskiego koła braciej swej miłej o obieraniu króla krót-
ka przemowa, w: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czu-
bek, Kraków 1906 [dalej: Czubek I], s. 278.

32 Naprawa Rzeczypospolitej Koronnej do elekcyjej nowego króla, Czubek I, s. 190; 
por. też M. A. Janicki, Wolność i równość, s. 89 i n.

33 Pokazanie błędów i naprawy ich w naszej Rzplitej polskiej in hoc interregno, gdyż 
potem już czasu nie będzie, Czubek I, s. 163.

34 [S. Dembowski], Wolność polska rozmową Polaka z Francuzem roztrząśniona, 
wyd. T. Wierzbowski, w: Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich 
XVI–XVIII w., z. 21, Warszawa 1904, s. 7, akurat autor tego pisemka jej nie po-
dzielał, ale włożył ją w usta Polaka, jako wyraz powszechnych przekonań.

35 Kopia listu od pewnego Polaka będącego w Dreźnie, pisanego do swego przyjacie-
la (1729), w: Rzeczpospolita w dobie upadku, s. 210.

36 J. Wybicki, Myśli, s. 182.
37 A. Rosner, Uwagi o języku, s. 265.
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dy z  zabierających głos czuł się współposiadaczem i  współuczest-
nikiem wolności: „wolność nasza wszytka majętność i  sława nasza 
jest”38. Spowodowało to, że w wypowiedziach na ten temat rzadko 
analizowano wolność jako taką. Nie traktowano jej jako abstrakcyj-
nej kwestii filozoficznej czy zagadnienia z zakresu teorii państwa, jak 
czyniło to wielu pisarzy na zachodzie Europy, ale jako rzeczywistość, 
w której żyli uczestnicy dyskusji politycznych. Niemal bez wyjątku 
analizowano ją niejako od wewnątrz39. W kategoriach bardziej ogól-
nych przedstawiali ją niektórzy pisarze renesansowi (Andrzej Frycz 
Modrzewski, Wawrzyniec Goślicki, Wolan), lecz nawet oni nie byli 
tu konsekwentni, co więcej – i wówczas nie było to ujęcie typowe. 
Wymowna jest zmiana dokonana przez tłumacza w  tytule rozpra-
wy Wolana De libertate politica seu civilis. Otóż w polskim wydaniu 
z roku 1606 brzmiał on: O wolności polskiej abo szlacheckiej – wol-
ność, która dla autora była pojęciem ogólnym, odnoszącym się do 
ludzi żyjących w społeczeństwie, przez tłumacza została powiązana 
z konkretnym tu i teraz. Pewne ogólne teorie wolności mieli przy-
wołać dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wieku 
XVIII autorzy pozostający wyraźnie pod wpływem teorii oświece-
nia, jednak nawet oni nie traktowali ich jak kwestii abstrakcyjnych, 
ale na ogół włączali je w rozważania o wolności polskiej.

Pora odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, co było ową własno-
ścią Polaków, najwyższą wartością, przedmiotem dumy i troski, in-
nymi słowy, co w dyskursie politycznym rozumiano przez wolność. 
Przede wszystkim zaś należy poniekąd uporządkować terminologię 
i odróżnić wolność w liczbie pojedynczej, o której będzie tu mowa, 
od wolności w liczbie mnogiej. Te ostatnie pojawiają się w dyskursie 
nader często. Nic dziwnego, oznaczały wszak przywileje szlacheckie, 
a więc były przedmiotem największej troski, przywoływanym w pi-
smach politycznych, mowach sejmowych i  sejmikowych, gwaran-
towanym kolejnymi prawami aż po Konstytucję 3 maja, która obie-
cywała stanowi szlacheckiemu nienaruszalność „swobód, wolności, 

38 Pokazanie błędów, s. 163.
39 Z zewnątrz patrzyli na wolność ci, którzy nie byli jej uczestnikami, np. miesz-

czanie z Prus Królewskich – Hartknoch i Lengnich.
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prerogatyw” (art. II). Wolności-przywileje stanowią bardzo ważny 
składnik dyskursu, tak jak stanowiły ważny element rzeczywisto-
ści społeczno-politycznej. Jednak pojęciem, które nadało temu dys-
kursowi swoisty kształt, była wolność w liczbie pojedynczej. Nie tyl-
ko autorzy szerszych rozważań teoretycznych, ale także uczestnicy 
aktualnych sporów dostrzegali, że obok wolności-przywilejów, czy 
może raczej ponad nimi, istniała jedna i niepodzielna wolność. Jak 
sformułował to Samuel Wysocki: „Na wolności, wszystkich swobo-
dy, szczęścia i życie zawisło”40. Co istotne, w takim ujęciu przywileje 
były już nie tyle wolnością (wolnościami), ile jej prawnymi gwaran-
cjami, zarazem owa wolność w liczbie pojedynczej stała się podsta-
wą nienaruszalności tych praw. Właśnie ją uznawano za wartość naj-
wyższą oraz najcenniejszy skarb wolnego Polaka41 i właśnie ona była 
stale obecna w dyskursie politycznym. Odwoływano się do niej właś-
ciwie nieustająco, przy czym stosunkowo rzadko ją definiowano lub 
poddawano szerszej analizie, uznając to pojęcie poniekąd za oczy-
wiste. Skłania to czasem badaczy do uznania wolności za termin/ 
/ideę dość amorficzną, słowo „parasol”, pod którym kryły się różne 
prawa, instytucje i obyczaje tworzące demokrację szlachecką42. Jed-
nak uważniejsze przyjrzenie się nawet oderwanym wzmiankom na 
ten temat pokazuje, że mamy do czynienia ze spójną i bynajmniej 
nie amorficzną koncepcją wolności. Warto przypomnieć jej podsta-
wy, takie, a nie inne jej rozumienie wpływało bowiem w pewnym 
sensie na cały ogląd świata politycznego, na postrzeganie uprawnień 
jednostki, a  także stosunku jednostka–zbiorowość. Idea wolności, 
do której odwoływały się polskie wypowiedzi od wieku XVI, dość 
mocno różniła się od dzisiejszego jej postrzegania, ukształtowanego 
w dużej mierze przez dyskurs liberalny. Badacze zwracali już uwa-

40  S. Wysocki, Orator Polonus, Warszawa 1740, s. 89.
41 E. Opaliński, Kultura, s. 83 i n.; J. Urwanowicz, Ideologia, s. 174 i n.
42 „Early modern Poles did not see the need to discuss wolność analytically or to 

cathegorise its various aspects in particular. Polish liberty served as umbrella 
term for a number of symbiotically linked institutions, legal principles, customs 
and social conventions that complemented each other to create that unique so-
cial and political system which later historiography dubbed demokracja szla-
checka or noble democracy”, T. W. Gromelski, Liberty, s. 230.
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gę, że gdy analizować rozumienie wolności przez obywateli szlachec-
kiej Rzeczypospolitej, posługując się dzisiejszymi kryteriami, można 
w nim dostrzec elementy wolności zarówno negatywnej, jak i pozy-
tywnej43. Była to wolność od ingerencji w szeroko pojmowaną sferę 
spraw prywatnych obywatela, a także możliwość współuczestnicze-
nia w życiu politycznym, decydowania o państwie, współobywate-
lach, wreszcie o sobie. Jak pisał Konarski: „bo na tymci to prawdzi-
wa zaległa wolność kraju i obywatelów jego – sobie się rządzić, sobie 
prawa pisać, sobie podatki naznaczać, sobie rząd stanowić, być pew-
nym swojej fortuny, honoru i życia”44. Przy czym, co trzeba mocno 
podkreślić, w dyskursie owych wolności długi czas nie rozdzielano, 
ściśle uzależniając pierwszą od drugiej.

Takie ujęcie wpisywało polski dyskurs i polskie rozumienie wol-
ności w  tradycję określaną przez badaczy anglosaskich jako repu-
blikańska bądź neorzymska45. Tradycję sięgającą politei Arystotele-
sa i rządu mieszanego Polibiusza, a przede wszystkim wizji wolności 
stworzonej przez pisarzy republikańskiego Rzymu: Salustiusza, Li-
wiusza, a szczególnie najpopularniejszego w Rzeczypospolitej Cyce-
rona46. Odwołali się do niej i rozwinęli ją włoscy twórcy humanizmu 
obywatelskiego, a  później zwolennicy rozwiązań republikańskich 
w całej Europie. Była ona doskonale znana i akceptowana w Polsce 

43 Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji eu-
ropejskiej, Warszawa 1992, s. 78–79 i passim.

44 S. Konarski, O skutecznym, t. 2, s. 129.
45 U źródeł dyskusji na ten temat znajdują się klasyczna już dziś praca Zery Fin-

ka (The Classical Republicanism, Urbana 1945) oraz koncepcja humanizmu oby-
watelskiego Hansa Barona (The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic 
Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Prince- 
ton–Oxford 1955). Koncepcję wolności republikańskiej analizował pod kątem 
historii idei Quentin Skinner (Liberty Before Liberalism, Cambridge 1998), 
a  w  ujęciu filozoficznym Philip Pettit (Republicanism. A  Theory of Freedom 
and Government, 2nd ed., Oxford 1999). Szerzej na ten temat A. Grześko- 
wiak-Krwawicz, Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej, „Archiwum 
Filozofii i Myśli Społecznej” 2000, nr 45, s. 165–174; B. Szlachta, Wolność repu- 
blikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w „Atlantyckiej” myśli 
politycznej, „Państwo i Społeczeństwo” 2001, nr 1, s. 207–232. 

46 Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome During the Late Republic 
and Early Principate, Cambridge 1968, s. 1–30.
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już w renesansie. Polscy teoretycy odwoływali się nie tylko do sze-
roko znanych pisarzy rzymskich, ale także do teorii państwa Arysto-
telesa, przyswojonej Polakom w XVI wieku m.in. przez Stanisława 
Orzechowskiego i  Sebastiana Petrycego z  Pilzna47. Nie bez wpły-
wu na polskie teorie pozostały też dzieła pisarzy włoskiego renesan-
su, szczególnie twórców mitu republiki Wenecji, na czele z Gaspa-
ro Contarinim48. Przy czym, co należy mocno podkreślić, nie była to 
tylko koncepcja teoretyków państwa, ale wizja obecna w aktualnych 
dyskusjach politycznych. 

Elementem tak rozumianej wolności, a może zgoła kluczem do 
jej zrozumienia było przekonanie, że jej podstawą jest możliwość de-
cydowania o sobie. Niewola oznaczała nie tylko konkretne narusze-
nie praw i swobód jednostki, ale także możliwość takiego narusze-
nia – uzależnienie od cudzej woli, by ująć to w kategoriach prawa 
rzymskiego: pozostawanie in potestate domini49. Jak pisał Orzechow-
ski: „sługa sam swoim nie jest, pana swego wszystek jest, nie mając 
przy sobie wolej”50, a Andrzej Radawiecki wyjaśniał: „niewolnik to, 

47 E. Opaliński, Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renais-
sance, w: Republicanism. A Shareed European Heritage, Vol. 1, eds. M. van Gel-
deren, Q. Skinner, Cambridge 2002, s. 166; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypo-
spolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, 
Kraków 2012, passim.

48 C. Backvis, Jak w XVI wieku Polacy widzieli Włochy i Włochów, w: idem, Szki-
ce o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, Warsza-
wa 1975, s. 730; E. Opaliński, Civic Humanism, s. 158.

49 Wolność jako zależność od własnej, a nie cudzej woli rozumiał już Arystote-
les, por. R. Mulgan, Liberty in Ancient Greece, w: Conceptions of Liberty in Po-
litical Philosophy, eds. Z. Pelczyński, J. Gray, London 1984, s. 18; Philip Pettit 
rozróżnia liberalną wolność jako non-interference i republikańską wolność jako 
non-domination, Republicanism, s. 21, analizie różnicy między tymi pojęciami, 
szczególnie u myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku, jest poświęcony właś-
ciwie cały pierwszy rozdział jego książki, s. 22–50; por. Q. Skinner, Liberty, s. 41;  
B. Brugger, Republican Theory in Political Thought. Virtuous or Virtual?, Basing-
stoke 1999, s. 41.

50 Cyt. za: P. Sapała, Relacja między wolnością a  prawem w  pismach Stanisła-
wa Orzechowskiego, w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, 
współpraca J. Axer, Warszawa 2017, s. 216, Sapała zwraca uwagę, że Orzechow-
ski idzie tu za Arystotelesem.
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który jest i żyje gwoli inszemu, to wolny co sobie k’woli samemu ży-
je”51. Jan Herburt we wstępie do swego zbioru praw tak opisywał sy-
tuację w monarchii: 

Abowiem acz tam są więtsze dostatki, ale jemi ten czyje są nie władnie. 
A co więcej i osobą swą tam, gdy pan zwierzchni każe, stanąć musisz 
i tak być sądzon jako się jemu podoba. Tak ileć dać rozkażą, dać musisz, 
a kiedyć rozkażą i bez potrzeby, chceszli kłopotu ujść, na koń wsiadaj52. 

„Wolność z łaski”, jak miał ją nazwać Andrzej Maksymilian Fredro, 
była absolutnie nie do przyjęcia dla uczestników życia polityczne-
go w Rzeczypospolitej zarówno w wieku XVI, jak i w następnych53. 
Wolny był tylko ten, kto mógł decydować o sobie. Znamienne, jak 
często powtarzają się w szlacheckich wypowiedziach zaimki „sam”, 
„sobie”54. W 1573 roku anonimowy statysta pisał: „Wielka to wol-
ność pospolita, iż mię pan nie rządzi jako chce i jako mu się zda, ani 
też żadna lekka osoba, ale brat mój – i milej mi to wolnemu czło-
wieku znosić, na co sam i brat mój na to ode mnie wysadzony przy-
zwoli”55. Trzydzieści lat później również anonimowy rokoszanin wy-
jaśniał, iż prawo rządzące republiką zwie się „prawem pospolitym” 
dlatego, że „je wszyscy dobrowolnie na się stanowią ratione, aby cięż-
kie prawo nie było temu, który je sam na się stanowi”56. Przekonanie, 
iż wolność to przede wszystkim samostanowienie obywateli, prze-
trwało do końca I Rzeczypospolitej. W 1775 roku, powtarzając nie-

51 A. Radawiecki, Prawy szlachcic, s. 31.
52 J. Herburt, Statuta, k. A 4v; Krótkie rzeczy potrzebnych, s. 11.
53 A. M. Fredro, O wyższości rzeczypospolitej nad monarchią, w: Filozofia i myśl 

społeczna XVII wieku, t. 1, wyd. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 335; M. Wiel-
horski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospoli-
tej ustaw, b.m. 1775, s. XIV; S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, 
wyd. S. Rembowski, Warszawa 1903, s. 19. 

54 A. Grześkowiak-Krwawicz, Moja, twoja, nasza… Wolność i  zaimki w polskiej 
myśli politycznej XVIII w., „Horyzonty Polityki” 2013, t. 4, nr 7, s. 98–99.

55 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 202. Co ciekawe, była to świadoma manipula-
cja, bowiem cytat ten odnosił się nie, jak można by sądzić, do szlacheckich po-
słów, ale do senatorów, którzy jako żywo nie byli „wysadzeni” od szlacheckich 
współbraci.

56 Libera respublica, s. 403.
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mal dosłownie zdanie poprzednika z XVI wieku, Michał Wielhor-
ski pisał: „wolność Polaka na tym zawisła, aby temu tylko prawu był 
posłusznym, które on albo sam przez siebie, albo przez wybrane do 
prawodawstwa osoby ustanowił”57. Najładniej ujął to w wieku XVII 
Jakub Zawisza z  Kroczowa, stwierdzając, że stanowienie praw dla 
siebie „wizerunek to tu jest i kształt własny niebieskich radości”58. 

Gwarancją tak rozumianej wolności, a  zarazem jej realizacją 
miał być udział we władzy. Jest rzeczą charakterystyczną, że w roz-
ważaniach poświęconych podstawom wolności w  Rzeczypospoli-
tej wyliczano tylko część przywilejów szlacheckich, co – nawiasem 
mówiąc – świadczy, że nie identyfikowano ich bezkrytycznie z wol-
nością. Co istotne, wymieniano przede wszystkim właśnie prawa 
gwarantujące udział społeczeństwa szlacheckiego w  decydowaniu 
o państwie i o sobie. Dokonała się tu zresztą pewna ewolucja. W wie-
ku XVI jako „najprzedniejszą wolność polską” najczęściej wymie-
niano „wolne obieranie pana”59. Elekcję uznawano zarazem za „fun-
dament wolności”, „basis et fundamentum […] wszystkich swobód 
naszych”60. Należy pamiętać, że w tym czasie w Rzeczypospolitej ani 
dyskurs, ani teoria polityczna nie posługiwały się pojęciem suweren-
ności narodu, nie było ono zresztą bynajmniej oczywiste także dla 
teoretyków zachodnich. Jak wskazuje na to popularność teorii Jeana 
Bodina, skłaniano się raczej do koncepcji rządów suwerennej jed-
nostki61. W tej sytuacji to, że szlacheccy obywatele sami decydowali, 
kto zostanie ich władcą, podkreślało zwierzchność narodu szlachec-

57 M. Wielhorski, O przywróceniu, s. 111.
58 „Jakie zbiory, jakie bogactwa nad tak prawdziwą, wyniosłą wolność mogą być 

milsze i smaczniejsze? Nie z rąk jakiej obwarowanej potencyej abo niedostępne-
go majestatu prawdziwej pociechy żądać, ale się tylko samym na rzecz słuszną 
i potrzebną zgodzić, aż już firmum et ratum: wizerunek to jest i kształt własny 
niebieskich radości”, J. Zawisza z Kroczowa, Wskrócenie prawnego procesu ko-
ronnego (1613), wyd. A. Winiarz, Kraków 1899, s. 16.

59 Krótkie rzeczy potrzebnych, s. 55; por. T. W. Gromelski, Liberty, s. 225–226.
60 Cyt. za: E. Opaliński, Kultura, s. 8.
61 R. Prokhovnik, Sovereignty. History and Theory, Exeter 2008, s. 13–34; J. Chan-

teur, La loi naturelle et la souveraineté chez Jean Bodin, w: Théologie et droit dans 
la science politique de l’état moderne, Rome 1991, s. 283–294.
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kiego wobec monarchy62. Co więcej, z władzy wyboru króla ponie-
kąd wynikała druga z najistotniejszych ich władz – udział w ustawo-
dawstwie, a  więc stanowiące jądro wolności decydowanie o  sobie. 
Akcentowano to zarówno w  rozważaniach teoretycznych63, jak 
i w toku aktualnych dyskusji64. Znaczenie wolnej elekcji jako jednej 
z podstaw szlacheckiej wolności, a zarazem jej realizację, podkreśla-
no niemal do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, po 
raz ostatni kwestia ta wróciła w czasie sporów Sejmu Czteroletnie-
go. Jednak z czasem na pierwsze miejsce wysunęło się właśnie „sta-
nowienie praw”, podejmowanie decyzji na sejmach i sejmikach (lub 
tymże decyzjom zaprzeczanie na mocy prawa liberum veto). Co zna-
mienne, choć wymieniano niekiedy (częściej w wieku XVI i w po-
czątkach XVII) także prawa gwarantujące swobody indywidualne, 
przede wszystkim przywilej neminem captivabimus nisi iure victum, 
jednak czyniono to rzadziej i, by tak rzec, na dalszych pozycjach65. 
Z  czasem coraz rzadziej pojawiał się on w  dyskursie wolnościo-
wym. Nie wynikło to z lekceważenia tych uprawnień ani związanych 
z nimi swobód, ale raczej z przekonania, że przywileje gwarantujące 

62 Miał tego świadomość zwolennik wzmocnienia władzy monarszej Warszewic-
ki, gwałtownie atakując ten przywilej szlachecki i  postulując wprowadzenie 
monarchii dziedzicznej, K. Warszewicki, De optimo statu, s. 301 (przekład pol-
ski, łac. s. 152).

63 Już Andrzej Frycz Modrzewski stwierdzał: „Ponieważ królowie polscy królami 
się nie rodzą, ale stają się nimi z wyboru wszystkich stanów, tedy nie przysługu-
je im taka władza, aby mogli, jak im jeno wola, czy to prawa układać, czy naka-
zywać podatki, czy coś raz na zawsze ustanawiać. Wszystko, co czynią, czynią 
bądź to za zgodą swych stanów, bądź wedle przepisów praw […]”, cyt. za: A. Su-
cheni-Grabowska, Obowiązki i prawa królów polskich w opiniach pisarzy epoki 
odrodzenia, w: Między monarchą a demokracją, s. 75. 

64 Powołując się na wypowiedzi sejmowe z XVI wieku, Henryk Litwin stwierdził, że 
„partycypację w ustawodawstwie pojmowano jako prawną konsekwencję udzia-
łu w elekcji”, H. Litwin, W poszukiwaniu rodowodu demokracji szlacheckiej. Polska 
myśl polityczna w piśmiennictwie XV i początków XVI wieku, w: Między monar-
chą a demokracją, s. 33; A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa, s. 7.

65 Znamiennym przykładem jest autor Krótkiego rzeczy potrzebnych z strony wol-
ności zebrania, który jako „najprzedniejszą wolność polską” wymienił elekcję, 
na drugim miejscu umieścił zasadę nihil novi (s. 55–56), później wymieniając 
przywileje podatkowe, a  dopiero jako piątą wolność neminem captivabimus  
(s. 66).
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swobody jednostki nie będą wystarczające bez praw gwarantujących 
jej samostanowienie. Jak stwierdził w wieku XVIII Szczepan Sienic-
ki: „te i tym podobne prawa wszystkie dependują od wolnych kon-
sultacyi, albo sejmów”66. 

Nie znaczy to, że w  dyskursie politycznym I  Rzeczypospolitej 
lekceważono wolności indywidualne obywatela, owo „spokojne i bez 
strachu żadnej krzywdy dzierżenie” wszelkich dóbr67. Nie dokonało 
się w nim jednak do lat siedemdziesiątych wieku XVIII rozdziele-
nie wolności i udziału we władzy, które w dyskursie zachodnioeu-
ropejskim przeprowadził w połowie wieku XVII Thomas Hobbes68. 
Wierni tradycji klasycznej uczestnicy polskich dyskusji politycznych 
łączyli wolność z  formą rządów w  państwie, uznając, że swoboda 
jednostki jest możliwa tylko w wolnej republice, państwie, w którym 
tak lub inaczej rozumiany lud-naród miał udział we władzy. 

Powiązanie wolności z rzecząpospolitą, czy może raczej z Rze-
cząpospolitą, ma jednak jeszcze inny aspekt, nie mniej ważny dla 
zrozumienia polskiego dyskursu wolności. Otóż mówiąc najkrócej, 
bez Rzeczypospolitej wolność w ogóle nie mogła istnieć. Wielokrot-
nie przywoływane w polskich wypowiedziach stwierdzenie Cycero-
na: libertas consistit in legibus należy traktować dosłownie – prawa 
wolnej rzeczypospolitej nie tylko chroniły wolność (jak w dyskur-
sie liberalnym), one i  tylko one ją tworzyły. Co prawda przynaj-
mniej niektórzy renesansowi teoretycy państwa włączali do rozwa-
żań koncepcję wolności naturalnej69, również później pojawiały się 
stwierdzenia, że libertas est naturalis facultas70. Jednak pozostała ona 

66 S. Sienicki, Sposób nowoobmyślony, t. 1, s. 88.
67 Określenie Wolana, O wolności, s. 89.
68 Q. Skinner, Hobbes and Republican Liberty, Cambridge 2008.
69 Znana była zresztą już wcześniej, por. J. Wiesiołowski, Kultura szlachecka, w: Kul-

tura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 174; 
J. Ekes, Natura – wolność – władza. Studium z dziejów myśli politycznej Rene-
sansu, Warszawa 2001, s. 56; możliwość jakiejś recepcji siedemnastowiecznych 
koncepcji prawa natury wskazuje (jako hipotezę do zweryfikowania) Urszula 
Augustyniak, Polska i łacińska terminologia ustrojowa w publicystyce politycznej 
epoki Wazów, w: Łacina, s. 55.

70 Respons przyjacielowi pewnemu od ziemianina jednego na straconą wolność na-
rzekającemu, z Liska 9 decembris 1697, PAU, rkps 1060, s. 279; „Wolność, którą 
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zdecydowanie na marginesie polskich rozważań politycznych i nie 
stała się podstawą szlacheckiego dyskursu. Tak jak w ujęciu autorów 
rzymskich człowiek był w  nim wolny nie po prostu jako jednost-
ka z  natury obdarzona pewnymi prawami, ale jako członek danej 
zbiorowości – stanu szlacheckiego, wolnej Rzeczypospolitej, narodu 
polskiego. Warto jeszcze raz przypomnieć, że wolność tę najczęściej 
opatrywano zaimkiem dzierżawczym w liczbie mnogiej – była „na-
sza”, nie „moja”, „twoja” czy „jego”, czy może inaczej – była „moja”, 
bo była „nasza”. Widać tu wyraźnie różnicę między zakorzenionym 
w  tradycji antycznej dyskursem szlacheckim a  wyrosłym z  prawa 
natury liberalnym rozumieniem wolności. W  tym ostatnim wol-
ność była (i  jest) przyrodzoną i  teoretycznie niezbywalną własno-
ścią jednostki, nie miała związku z jej przynależnością do określonej 
wspólnoty, w pierwszym mogła realizować się wyłącznie w niej. Za-
rzucano czasem szlacheckiemu dyskursowi, że aż do lat sześćdziesią-
tych XVIII wieku nie posługiwał się pojęciem niepodległości71. Jest 
to jednak pewne nieporozumienie – pojęcie to zawierało się właś-
nie w  idei wolności, która mogła istnieć tylko wtedy, kiedy istnia-
ła własna, wolna rzeczpospolita. Z tym że należy mocno podkreślić, 
iż nie była to koncepcja całkowicie podporządkowująca jednostkę 
wspólnocie, którą miał zaproponować w  skrajnej wersji Jan Jakub 
Rousseau, a którą mieli jakoby realizować Spartanie72. W ujęciu, ja-
kie proponowali autorzy szlacheccy, we wspólnocie każdy indywidu-
alnie cieszył się wolnością, sam decydując o sobie.

Takie rozumienie wolności stanowiło niewątpliwie dobre narzę-
dzie do opisu rzeczywistości, a co więcej – postulatów politycznych 

rozumna natura, jako nieoszacowany klejnot z pierwszą zaraz na świecie byt-
nością, prawie in dotem Stwórcy wszechrzeczy wzięła pospołu z  ludźmi po 
lasach i  polach rozproszonymi” – z  tej wolności mieli ludzi „złupić” władcy,  
[W. Pęski], Domina Palatii regina libertas, w: J. Dębiński, Różne mowy publicz-
ne, sejmikowe i sejmowe, [Częstochowa] 1727, s. 4.

71 W. Konopczyński, Narodziny nowoczesnej idei niepodległości w  Polsce (1733– 
–1775), w: Pamiętnik V Zjazdu Historyków Polskich, t. 1, Lwów 1930, s. 462–475; 
Konfederacja barska, t. 2, wyd. W. Konopczyński, wyd. 2, Warszawa 1991, s. 856.

72 B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, wyd. 2, Gdańsk 2009, s. 311; Y. Tou- 
chefeu, Sparte, w: Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, sous la dir. de R. Trous- 
son, F. S. Eigeldinger, Paris 2006, s. 868 i n.
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szlachty w wieku XVI, w momencie kształtowania się języka poli-
tycznego, a także w późniejszym okresie istnienia Rzeczypospolitej. 
Zarazem jednak niemal automatycznie wyłączało z  takich rozwa-
żań tych, którzy w odczuciu zabierających głos na tematy polityczne, 
nie stanowili wspólnoty Rzeczypospolitej. Wolność ludzi niebędą-
cych szlacheckimi obywatelami stanowiła przedmiot zainteresowa-
nia tych renesansowych teoretyków, którzy posługiwali się koncep-
cją wolności naturalnej, a więc przede wszystkim Modrzewskiego, 
Wolana73 i  Petrycego. Jednak już nie Orzechowskiego, który ściśle 
łączył wolność i Rzeczpospolitą. Na dobrą sprawę kwestia ta znikła 
z  dyskursu na lat blisko dwieście. Zadziałało tu podobne sprzęże-
nie zwrotne jak w przypadku pojęcia rzeczpospolita – rzeczywistość 
wpłynęła znacząco na wybór języka politycznego, a dokonany wybór 
wpłynął na sposób postrzegania i opisu tej rzeczywistości. Powrót 
zainteresowania swobodami innych stanów miał w wieku XVIII po-
łączyć się z próbą zmiany języka, z ponownym włączeniem do niego 
koncepcji wolności naturalnej.

Ścisły związek wolności nie tylko z prawami, ale też z konstruk-
cją ustrojową Rzeczypospolitej, powodował, że postrzegano ją jako 
coś bardzo delikatnego. Zależała ona nie tylko od istnienia Rzeczy-
pospolitej, ale także od utrzymania chwiejnej równowagi rządu mie-
szanego, jedynego, który gwarantował zarazem wolność obywateli 
i  siłę tworzonego przez nich państwa. Za teoretykami zachodnimi 
polscy uczestnicy dyskusji politycznych od wieku XVI po XVIII do-
strzegali dwa zagrożenia owej równowagi, a zarazem wolności – wład-
ca z natury miał dążyć do zagarnięcia całej władzy, więc do tyranii, 
a lud pragnąc nieustannego zwiększania zakresu swobód, dążył do 
swawoli i anarchii. Nam ut neglecta libertas in servitutem, ita liber-
tas sine modo in licentiam degenerat, ostrzegał za Wespazjanem Ko-
chowskim Stanisław Konarski74. 

73 Charakterystyczne jest stwierdzenie Wolana: „Iż wolność naturze ludzkiej naj-
więcej jest przyzwoita, ponieważ wedle której żaden się nie rodzi niewolnikiem, 
żaden mądry nie wątpił”, A. Wolan, O wolności, s. 81.

74 S. Konarski, O skutecznym, motto otwierające tom, nie jest to dokładny cytat, 
w rzeczywistości brzmiał on: nam ut sine curam habita libertas proper servitutem 
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Z dwóch zagrożeń wolności bardziej znany jest despotyzm kró-
lewski, owo odmieniane przez wszystkie przypadki absolutum do-
minium. Istotnie, z  czasem miało ono zdominować nie tylko dys-
kurs, ale i  poglądy szlachty75. Jednak obok niego bardzo wyraźny 
i nie mniej charakterystyczny dla polskiego dyskursu był drugi wą-
tek, który najkrócej można określić jako „wolność zagrożeniem wol-
ności”. Wypowiedzi polskie wpisywały się tu w  tradycję sięgającą 
starożytności, postrzegania wolności jako dobra niesłychanie cen-
nego, ale zarazem wymagającego bardzo ostrożnego traktowania, 
mogło bowiem okazać się niebezpieczne dla cieszących się nią spo-
łeczeństw. Od początku istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
(a  po prawdzie już wcześniej) w  wypowiedziach politycznych wy-
raźnie rozróżniano wolność dobrą, prawdziwą, umiarkowaną pra-
wami i wolność nadmierną, nierządną. Łączą się z  tym dwa poję-
cia nierozerwalnie związane z dyskursem wolnościowym – swawola 
i anarchia. Nie były one tożsame, choć oba odnosiły się do zwyrod-
nienia wolności. Swawola – licentia dotyczyła przede wszystkim po-
staw ludzi cieszących się wolnością i  oznaczała jej nadużycie, złe 
użycie, nieposłuszeństwo prawu, przedkładanie dobra prywatnego 
nad interes wspólnoty. Anarchia była poniekąd tych nadużyć skut-
kiem – stanem państwa, w którym nie tylko ludzie nadużywają swo-
bód, ale nie funkcjonują lub funkcjonują źle podstawowe instytu-
cje, co dobrze oddaje jej polski odpowiednik bezrząd76. Choć oba 
znano od starożytności, w  polskim dyskursie drugie z  nich szcze-
gólnie popularne stało się dopiero w  wieku XVIII, przywoływane 
często przez autorów proponujących reformy niesprawnego ustro-
ju Rzeczypospolitej – najdramatyczniejsze opisy anarchii dał w swo-

est, ita sine modo in licentiam degenerat, W. Kochowski, Annalium Poloniae ab 
obitu Vladislai IV, Climacter Primus, Cracoviae 1683, liber 5, s. 314.

75 E. Opaliński, Szlachta polska wobec osoby królewskiej jako instytucji w  latach 
1587–1648, „Kwartalnik Historyczny” 1983, t. 90, nr 4, s. 800; U. Augustyniak, 
Wazowie i „królowie rodacy”, Warszawa 1999, s. 64 i n.; T. W. Gromelski, Liber-
ty, s. 223–224.

76 Szerzej zob. A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, rozdział Wolność zagro-
żeniem wolności.
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im dziele Konarski77. Licentia – swawola była natomiast nieodłączną, 
acz niechcianą towarzyszką wolności już w wieku XVI i XVII. Była 
też towarzyszką nader niebezpieczną. Pogląd Platona, iż „nadmierna 
wolność, zdaje się w nic innego się nie przemienia, tylko w nadmier-
ną niewolę i dla człowieka prywatnego i dla państwa”78, przywoły-
wali i podzielali autorzy polscy już w okresie walki szlachty o wła-
dzę w państwie. Szczególnie chętnie odwoływali się do niego autorzy 
z różnych powodów nastawieni bardziej krytycznie wobec rzeczywi-
stości politycznej lub wobec aspiracji szlachty79. Przed swawolą pro-
wadzącą do nierządu i upadku państwa, a z nim i wolności, ostrze-
gał Wolan, z obrzydzeniem opisywał ją Warszewicki. Dramatycznie 
przedstawiał ją Łukasz Górnicki, który zresztą zaczerpnął swój opis, 
jak się wydaje, od teoretyków włoskich: „Po wielkiej wolności przy-
chodzi wszeteczeństwo, za wszeteczeństwem nastaje wzgarda pra-
wa, a za tą idą wewnętrzne zwady, aż ostatnia przychodzi niewola”80. 
Podobną drogę upadku wolności wyznaczali w wieku XVII Łukasz 
Opaliński i Szymon Starowolski, ten ostatni za Seneką twierdził, iż 
swawola „i człowieka, do którego przystąpi i każde królestwo, każdą 
Rzeczpospolitą, każdy dom albo familią, każde nawet towarzystwo 
albo zgromadzenie prędko zgubi i obala”81. W wieku XVIII Samuel 
Wysocki powtarzał za poprzednikami, a częściowo także za klasyka-
mi: „Wolność zbytnia porządek Rzeczypospolitej psuje, prawa gwał-

77 W jego opisie Rzeczpospolita był to kraj „bez wolności, bez rady, bez sił, bez 
pieniędzy, bez sprawiedliwości, bez sławy, bez rządu, bez nadziei żadnego do-
brego”, [S. Konarski?], Projekt do pogodzenia „Myśli” przeciwnych pokazujący 
jako zgodzić razem cum pluralitate taki prawdziwie wolny głos jaki jest opisany 
konstytucyją Anni 1609, b.m. [1764], s. 19.

78 Platon, Państwo, VIII, 564 A.
79 Hołdowanie tej ostatniej zarzucał Polakom m.in. Rotundus, przeciwstawiając ją 

porządkowi panującemu na Litwie, A. Rotundus, Rozmowa Polaka z Litwinem, 
w: Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o rzeczypospoli-
tej, wyd. K. Koehler, Kraków 2009, s. 183, 194, przy czym rozumienie wolności 
oparł, tak jak i jego antagonista Orzechowski, na definicji Cycerona (s. 183).

80 Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z  Włochem o  wolnościach i  prawach polskich 
(1616), w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 350.

81 S. Starowolski, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 1650, s. 26; Ł. Opaliń-
ski, Rozmowa plebana z ziemianinem, w: idem, Pisma polskie, wyd. L. Kamy-
kowski, Warszawa 1938, s. 20.
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ci, sejmy, rady rwie i znosi, cały stan państwa w niebezpieczeństwo 
podaje et dum imperiut retinet, servitium induit”82.

Choć dla niektórych autorów (Warszewicki, po trosze Gór-
nicki i  Opaliński) stanowiło to argument za wzmocnieniem wła-
dzy monarszej, jednak narzekania na licentiosa libertas były nieja-
ko obiegowym elementem dyskursu i pojawiały się także w gorących 
panegirykach na cześć wolności polskiej, jak np. u  Wojciecha By-
strzonowskiego, który przyznawał, że „w  demokracyi naszej liber-
tas in licentiam się zamienia”, z  czym się zresztą dość filozoficznie 
godził83. Można powiedzieć, że przekonanie o tym, iż wolność jest 
dobrem cennym, ale może być też niebezpieczna, było powszechne. 
Opisy swawoli, a  później anarchii zajmowały wiele miejsca w  wy-
powiedziach politycznych aż po wiek XVIII. Dla takich autorów, 
jak Leszczyński, a później Konarski dramatyczny obraz pogrążonej 
w anarchii Rzeczypospolitej stał się (nieco podobnie jak opisy swa-
woli dla ich renesansowych poprzedników) punktem wyjścia roz-
ważań o naprawie jej instytucji. Był to zresztą także dogodny argu-
ment propagandowy – proponowane zmiany przedstawiano jako 
przywrócenie „prawdziwej” wolności niszczonej przez licencyję lub 
nierząd. Wykorzystywano go jeszcze w sporach Sejmu Czteroletnie-
go. Jednak bardzo często było to po prostu bezradne narzekanie na 
upadek morale współobywateli i  będący jego skutkiem narastają-
cy kryzys państwa. Bezradność tę można zawrzeć w sformułowaniu 
„lepsza swawola niż niewola”. Pojawiło się ono już w czasie dysku-
sji wielkiego bezkrólewia w wystąpieniu anonimowego autora, któ-
ry zdanie: „wolę, by się też [wolność] i do swej wolej nieco skłaniała, 
niźliby niewolą była skrócona”, uznał za „dictum naprawdę miłośni-
ka wolności ojczyzny swej”84. Ową niewolą było tu i w większości 
wypowiedzi wzmocnienie władzy monarchy. 

82 S. Wysocki, Orator Polonus, s. 93, na poparcie tej tezy przywoływał zarówno au-
torów antycznych, jak i renesansowych polskich oraz europejskich, m.in. Lip-
siusza: Nimia libertas semper evadit in aliquod magnum malum, ibidem, jego 
rozprawa jest raczej zbiorem cytatów niż samodzielnym dziełem. 

83 W. Bystrzonowski, Polak sensat w  liście, w  komplemencie polityk, humanista 
w dyskursie, w mowach statysta na przykład dany szkolnej młodzi, Lublin 1730, b.p.

84 Wotum w interregnum po Henrykowym z Polski odjeździe, Czubek I, s. 634.
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Nieufność do władcy stanowiła jeden z najtrwalszych elemen-
tów polskiego dyskursu politycznego, a także myślenia o państwie. 
Jej genezy należy szukać tyleż w teorii państwa, co w rzeczywisto-
ści walki o władzę między szlachtą a monarchami elekcyjnymi, a po-
niekąd także w tym, co Polacy mogli obserwować w otaczających ich 
monarchiach europejskich. O dążenie do nadmiernego powiększe-
nia swych uprawnień kosztem swobód narodu posądzali władcę za-
równo szlacheccy obywatele przygotowujący pierwszą wolną elek-
cję czy rokoszanie z 1606 roku, jak i uczestnicy debaty politycznej 
Sejmu Czteroletniego85. Na dobrą sprawę zagrożenie ze strony króla 
było nieuniknione, o czym pozostawała przekonana nie tylko szlach-
ta polska, ale także inne narody cieszące się jaką taką wolnością pod 
rządami monarchy86. Jak już powiedziano, tak jak lud dążył do po-
większenia swojej wolności poza granice swawoli, tak naturalnym 
celem władców miały być rządy absolutne bez żadnych ograniczeń 
prawnych czy instytucjonalnych. „Bo jako jest nasz interes natural-
ny bronić wolności, tak wszystka sława monarchów ją deprimere”, 
stwierdzał w 1733 roku autor Przestrogi braterskiej, uznając za rzecz 
co prawda nader naganną, ale właściwie naturalną, że, jak sądził, 
August II przez całe swoje panowanie dybał na wolność87. Smaku tej 
wypowiedzi dodaje to, że jej autor sam miał ambicje królewskie, był 

85 Por. E. Opaliński, Szlachta polska wobec osoby królewskiej jako instytucji w la-
tach 1587–1648, „Kwartalnik Historyczny” 1983, t. 90, nr 4, s. 800 i n.; A. Grześ-
kowiak-Krwawicz, Anti-monarchism in Polish Republicanism in the Seventeenth 
and Eighteeenth Centuries, w: Republicanism, Vol. 1, s. 49–59.

86 Por. W. R. E. Velema, “That a Republic is Better than a Monarchy”, Anti-mon-
archism in Early Modern Dutch Political Thought, w: Republicanism, s. 9–25;  
M. Dzelzainis, Anti-monarchism in English Republicanism, w: ibidem, s. 27–41; 
Q. Skinner, Liberty, s. 65; J. T. Boulton, Arbitrary Power: An Eighteenth-Century 
Obsession, Nottingham 1967.

87 „Zatym ani się dziwować ani narzekać potrzeba, że król Imć August depcąc po 
karkach naszych wynosił się ad hunc supremae dominatium gloriae cumulum, 
którą przez całe panowanie swoje zakładał lubo za łaską Bożą nie ziścił być do-
minator wolnych narodów”, [S. Leszczyński], Przestroga braterska w teraźniej-
szym podczas interregnum Ojczyzny naszej zamieszaniu stanom Rzeczypospolitej 
od szlachcica i ziemianina polskiego podana [b.m. 1733], w: Censura Reflexionum 
Amici ad Amicum… Pismo polityczne w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego 
z 1733 roku, wyd. R. Niedziela, Kraków 2007, s. 21.
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nim bowiem… Stanisław Leszczyński. Powtarzał tu zresztą zdanie 
przodków, którzy już w czasie rokoszu Zebrzydowskiego twierdzi-
li: „natura regum ta jest: kiedy wojują, myślić jakoby cudze posieść, 
a kiedy próżnują, tedy swoje państwo absolute rządzić chcą”88. Mia-
ło to wynikać zarówno ze słabości natury ludzkiej żądnej panowa-
nia, jak i z natury władzy (każdej) dążącej do powiększenia swoich 
uprawnień. Próbę zmiany tego poglądu podjęto dopiero pod koniec 
wieku XVIII, wprowadzając do polskiego dyskursu w miejsce kon-
cepcji rządu mieszanego zasadę podziału władz. Jest to już kwestia 
wychodząca poza zakres tego rozdziału. 

Tu istotne pozostaje, że obawa przed zagrożeniem wolności ze 
strony króla, a właściwie ze strony każdej władzy, która mogła uwol-
nić się spod straży narodu, w jakimś momencie zdominowała dys-
kurs, łącząc się z coraz bardziej biernym, nastawionym wyłącznie na 
obronę stosunkiem do wolności. Warto przytoczyć tu opinię Hansa-
-Jürgena Bömelburga odnoszącą się do nieustannej obawy przed ty-
ranią i poniekąd identyfikacji z nią władzy absolutnej: 

Debaty nad absolutną władzą księcia sprawowaną dla dobra obywateli, 
które znane są z historii myśli politycznej w niemal wszystkich euro-
pejskich kulturach tamtych czasów, nie mogły być prowadzone w Pol-
sce ze względu na takie ukształtowanie siatki pojęć. Ponieważ każda 
forma „absolutnego panowania” wartościowana była negatywnie, nie 
doszło do pogłębionej dyskusji nad podstawami tego rodzaju reflek-
sji politycznej89. 

Poczucie zagrożenia, owa „bojaźń o  utrzymanie wolności”, nieob-
ca także innym wolnym narodom, daje o sobie znać praktycznie we 
wszystkich debatach politycznych i  jest jedną z  bardziej charakte-
rystycznych cech polskich wypowiedzi na różnych poziomach, od 
mów po poważne traktaty90. Inna rzecz, że, jak się wydaje, zaczy-

88 M. Zebrzydowski, Fundament rokoszu, Czubek II, t. 3, s. 347; por. E. Opaliński, 
Szlachta, s. 800; U. Augustyniak, Wazowie, s. 35.

89 H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa 
(1500–1700), Kraków 2011, s. 251–252.

90 Por. A. Rosner, Uwagi o języku, s. 266–267; gwoli porównania warto przywo-
łać opinię badacza wolności angielskiej: w  XVIII wieku „a  remarkably large 
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na z czasem zajmować w nich coraz więcej miejsca. Choć ostrzeże-
nia przed upadkiem wolności można spotkać już w głosach z czasów 
pierwszej wolnej elekcji, a nawet wcześniej, jednak z czasem wyraź-
nie ich przybywa, a w wieku XVIII – od czasów saskich po konfe-
derację barską – okrzyk adieu libertas, vale libertas! w zasadzie zdo-
minował dyskurs91. Polacy coraz częściej nie byli po prostu wolni, 
ale „jeszcze wolni”. Był to w owym czasie nader użyteczny argument 
propagandowy, sugerujący, że za utratę wolności będzie odpowia-
dał przeciwnik polityczny, którego działania prostą drogą prowadzą 
do niewoli. Po raz ostatni wykorzystano go w  czasie dyskusji Sej-
mu Czteroletniego – odwoływali się doń szczególnie obrońcy wol-
nej elekcji, wskazując, że wolność jeśli jeszcze nie zginęła, to właśnie 
ginie. W takiej interpretacji doskonale mieściła się idea liberum veto 
jako jednostkowego sprzeciwu wobec decyzji parlamentu. Z jednej 
strony była to skrajna realizacja politycznej wolności jednostki, od 
której zależał los stanowionego prawa, z drugiej – ochrona wolno-
ści przed zamachami władzy lub skorumpowanych współobywateli. 
Jak pisał jeden z ostatnich obrońców liberum veto Szczepan Sienic-
ki: „skąd wielka wydaje się prerogatywa wolności, że każdy szlachcic 
ma moc i władzę zelować o dobro publiczne i nie dopuszczać tego, 
co by mogło szkodzić wolności, całości praw i swobód narodu wol-
nego”92. Charakterystyczna jest w tej wypowiedzi identyfikacja obro-
ny dobra publicznego z obroną wolności. 

Nie mniej charakterystyczne wydaje się podkreślenie, że jest 
to władza każdego szlachcica. Wprowadza bowiem następny waż-
ny element, bez którego obraz wolności w  szlacheckim dyskursie 
politycznym byłby niepełny. Chodzi o równość. Jak wyjaśniał, bro-
niąc praw protestantów Hieronim Moskorzowski: „Iż stan szlachec-
ki w Królestwie Polskim wolności krwią przodków swoich jednako 

proportion of political argument consisted in specifying how liberty might be 
lost and affirming how it might best be preserve”, J. A. W. Gunn, Beyond Liber-
ty and Property. The Process of Self-Recognition in Eighteenth-Century Political 
Thought, Kingston–Montreal 1983, s. 229.

91 Dokładnie tymi słowami żegnał wolność przeciwnik kandydatury Sasa w przed-
dzień elekcji 1733 roku, Kopia listu, passim (okrzyk ten powtarza się wiele razy).

92 S. Sienicki, Sposób, t. 1, s. 97.
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nabywali wszyscy. Przetoż racyja nie dopuści, aby jedni nad drugich 
mieli się z niej bardziej cieszyć w jednejże ojczyźnie”93. O równości 
wobec prawa, czy może raczej równym podporządkowaniu się pra-
wu jako jednym z niezbędnych warunków wolności, była już mowa 
w  poprzednim rozdziale. Jednak owa równość miała także aspekt 
polityczny, postrzegana i opisywana jako równe prawo udziału w ży-
ciu publicznym, decydowania o  losach wspólnoty. Jak określił to 
w XVII wieku Andrzej Radawiecki, „w Polszcze patrzcie, jakie jest 
wszystkich porównanie – jedno prawo wszystkim, wolny głos rów-
ny”94. Skoro wolność rozumiano jako swobodne decydowanie o so-
bie, niezależność od cudzej woli, to istotnie mogła się ona realizować 
tylko w warunkach równości prawnej i politycznej obywateli. Byłoby 
uproszczeniem sprowadzić obszerne zagadnienie szlacheckiej „ide-
ologii równości”95 tylko do aspektu politycznego, jednak jej powią-
zanie w dyskursie politycznym, a chyba i w odczuciach jego uczest-
ników z  wolnością, jest niewątpliwe. Badacze od dawna zwracają 
uwagę na ów związek, podkreślając: „były to wartości nierozdzielne, 
ściśle wpisane w system ustrojowy państwa”96. Tak też przedstawiano 
je w dyskursie politycznym: „Ta nas aequalitas trzyma i in ea libertas 

93 H. Moskorzowski, Racyje, które dla różności nabożeństw chrześcijańskich w Kró-
lestwie Polskim pokoju wnętrznego żadnym sposobem wzruszać nie dopuszcza-
ją [1618–1625], w: Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa kato-
lickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów, wyd.  
U. Augustyniak, Warszawa 2013, s. 342.

94 A. Radawiecki, Prawy szlachcic, s. 31, inna rzecz, że miał duże wątpliwości, czy 
równość ta realizuje się w rzeczywistości. Por. też J. Ekes, Trójpodział władzy 
i zgoda wszystkich. Naczelne zasady „ustroju mieszanego” w staropolskiej myśli 
politycznej, Siedlce 2001, s. 36; J. Urwanowicz, Ideologia, s. 174–177; E. Opaliń-
ski, Kultura, s. 88.

95 Jak określił to Jarema Maciszewski, Szlachta polska i  jej państwo, Warszawa 
1969, s. 163.

96 E. Opaliński, Kultura, s. 89; „równość (aequalitas) wydaje się być […] pochod-
ną wolności i poniekąd jej warunkiem”, M. A. Janicki, Wolność i równość, s. 92; 
M. Wyszomirska, Między obroną wolności a naprawą państwa. Rzeczpospolita 
jako przedmiot polemik politycznych w dobie panowania Augusta III (1734–1763), 
Warszawa 2010, s. 232–235.
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nostra consistit”97. Tę opinię Jana Zamoyskiego z roku 1605 podzielali 
zarówno ogół szlachecki, jak i teoretycy państwa właściwie do koń-
ca istnienia szlacheckiej Rzeczypospolitej. „Nie jest wolny, jeno kto 
inszym równy”, stwierdzał Andrzej Radawiecki98, Kazimierz Wieru-
szewski pisał: „Jako inequalitas jest macocha, tak civium aequalitas 
jest wolności matka”99, a  Stanisław Konarski ostrzegał: „Równości 
ruina, ruinę w  też tropy wolności za sobą ciągnie”100. Analogiczne 
przestrogi powtarzały się przez cały wiek XVII i XVIII, podobnie jak 
narzekania, że równość jest naruszana, przez co cierpi wolność101.

*

Jak powiedziano na wstępie tego rozdziału, rozumienie wolności 
i stosunek do niej w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów okazały się bardzo trwałe, a niektóre jego elementy miały 
przetrwać nawet jej upadek. Nie znaczy to, że nie dokonały się w nim 
żadne zmiany. W drugiej połowie wieku XVIII pojawiły się w języ-
ku politycznym nowe pojęcia i  koncepcje, wzbogacające i  w  pew-
nym sensie „porządkujące” polską wizję wolności, a po trosze wpły-
wające też na sposób jej traktowania.

Jednym z problemów polskiego „języka wolności” był brak ter-
minów umożliwiających rozróżnienie jej poziomów. Jak już po-
wiedziano, w  ówczesnej koncepcji wolności zawierały się zarów-
no indywidualne swobody jednostki, jak i prawo do współudziału 
we władzy. Jednak polska terminologia polityczna tych wolności 
nie rozróżniała, była to raczej jedna wolność, realizująca się w róż-

97 J. Zamoyski, Votum… na sejmie warszawskim… 1605, w: Pisma polityczne z cza-
sów rokoszu Zebrzydowskiego, t. 2, s. 92 (wersja B uznana przez wydawcę za au-
tentyczną); por. W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i spra-
wy, Warszawa 1966, s. 79; J. Urwanowicz, Ideologia, s. 177.

98 A. Radawiecki, Prawy szlachcic, s. 32.
99 K. Wieruszewski, Fama polska stany publiczne, młódź szkolną informująca, wyd. 2, 

Wilno 1733, s. 139.
100 S. Konarski, Rozmowa pewnego ziemianina z sąsiadem o teraźniejszych okolicz-

nościach, b.m. 1733, s. 19.
101 Szerzej na ten temat A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, s. 165–185, roz-

dział Wolność i równość.
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nych aspektach. Mogło to powodować konfuzję nie tylko języko-
wą. W takim ujęciu z jednej strony próba naruszenia najdrobniejsze-
go uprawnienia szlacheckiego mogła być opisywana jako zamach na 
wolność narodu, z drugiej – swobodę uczestnictwa we władzy moż-
na było interpretować już nie jako decydowanie o sobie i ochronę 
wolnego państwa, ale wyłącznie jako obronę indywidualnych wol-
ności obywateli102. Obie interpretacje zajęły w wieku XVIII całkiem 
poczesne miejsce w dyskursie, prowadząc do swoistego paraliżu my-
śli politycznej.

Możliwością polemiki było odwołanie się do nieco zapomnia-
nych podstaw dyskursu wolnościowego, przypomnienie, że jedyną 
gwarancją swobód jest istnienie wolnej Rzeczypospolitej, i  skorzy-
stanie z tradycyjnej koncepcji „ograniczania wolności dla wolności”. 
W XVIII wieku wykorzystywali te możliwości rzecznicy usprawnie-
nia systemu rządów Rzeczypospolitej, po części Leszczyński, a w spo-
sób mistrzowski Konarski. Pod koniec wieku pod piórem Stanisława 
Staszica dyskurs ten spotkał się z koncepcjami i językiem Rousseau, 
co zaowocowało bardzo ciekawą propozycją mówienia o wolności, 
swoistym antyindywidualizmem – w polskich warunkach raczej nie-
typowym – i koncentracją na wolności wspólnoty, a nie jednostki103. 
Co nie mniej istotne, Staszic mówił o wolności w społeczeństwie (to-
warzystwie), a nie o wolności szlacheckich obywateli.

Jednak dla analizy dyskursu ciekawsza jest druga możliwość, 
jaką było swego rodzaju „uporządkowanie” koncepcji wolności, wy-
raźne rozróżnienie dwóch poziomów – wolności cywilnej i wolno-

102 Choć brzmi to paradoksalnie, ale taka jej interpretacja była (i jest!) zgodna z re-
publikańską teorią wolności jako non-domination. Już Machiavelli twierdził, że 
miłość ludu do wolności polega nie tyle na pragnieniu sprawowania rządów, co 
na pragnieniu, by nikt nim nie rządził, zgadzali się z nim także późniejsi teore-
tycy angielscy (por. P. Pettit, Republicanism, s. 28 i n.), widać tu, jak niebezpiecz-
na bywa realizacja teorii w praktyce.

103 „A ponieważ zostać obywatelem jest wyzuć się, czyli oddać swoją wolę i swoją 
moc osobistą towarzystwu całemu więc nikt do niewoli, ale każdy rodzi się do 
posłuszeństwa. Człowiek wtenczas wolność utraca, gdy być posłusznym prze-
staje. Najistotniejszym przymiotem wolnego obywatela jest posłuszeństwo”,  
S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wyd. S. Czarnowski, BN I, 90, 
Kraków 1926, s. 19.
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ści politycznej, jak je wówczas najczęściej zwano. Sprzyjało temu nie 
tylko sięgnięcie do koncepcji obcych, ale także rozwój teorii poli-
tycznej, a wraz z nim dążenie do ściślejszego definiowania podsta-
wowych pojęć, w tym także wolności. Trudno powiedzieć, kiedy to 
rozróżnienie pojawiło się po raz pierwszy, jednak mniej więcej w la-
tach siedemdziesiątych XVIII wieku dość powszechnie spotykamy 
je w  szeroko rozumianej literaturze politycznej, także w  pismach 
powstałych w aktualnych dyskusjach, pojawia się już nawet w mo-
wach sejmowych. Definicje wolności politycznej nie odbiegały od 
tradycyjnego rozumienia wolności jako samostanowienia, udzia-
łu w rządzie. Tak definiowali ją właściwie wszyscy posługujący się 
tym terminem104. Podobnie jak dawniej, sądzono, że realizuje się ona 
tylko w krajach wolnych – republikach. Jak pisał Antoni Popławski: 
„chlubna wolność, która się znajduje w rzeczachpospolitych, a któ-
rą nazywają pospolicie wolnością polityczną”105. Nowością było na-
tomiast nowoczesne zdefiniowanie wolności cywilnej. W  ślad za 
teoretykami zachodnimi, powołując się na nich lub nie, autorzy pol-
scy przedstawiali ją jako taką, „która każdemu pozwala własną za-
trudniać się szczęśliwością, nie krzywdząc publicznej i współobywa-
telów”, jak za Paulem Holbachem twierdził Franciszek Bieliński106. 
Mocniej niż kiedyś eksponowano, iż wolność polega na swobodnym 
i bezpiecznym korzystaniu z własności. Konstanty Bogusławski są-

104  „Ale jeżeli w stanie cywilnym, to jest w społeczności z inszymi zostając, będzie 
miał tenże obywatel moc i prawo wchodzenia do rządu państwa całego, naten-
czas oprócz wolności cywilnej – służyć mu jeszcze będzie ta chlubna wolność, 
jaka się znajduje w  rzeczachpospolitych, a  którą nazywają pospolicie wolno-
ścią polityczną”, A. Popławski, Zbiór niektórych materyi politycznych, Warszawa 
1774, s. 251; „prócz wolności cywilnej mają jeszcze obywatele polityczną, przeto, 
iż są członkami ciała najwyższej narodowej zwierzchności, są uczestnikami pra-
wodawczej mocy”, J. Wybicki, Myśli, s. 85; H. Kołłątaj, Uwagi nad pismem które 
wyszło z drukarni Dufourowskiej pt. Seweryna Rzewuskiego […] o sukcesyi tronu 
w Polszcze rzecz krótka, Warszawa 1790, s. 20, 103; Morski rozróżniał trzy rodza-
je wolności: polityczną (możliwość decydowania o polityce zagranicznej pań-
stwa), prawodawczą i cywilną, T. Morski, Uwagi nad pismem Seweryna Rzewu-
skiego… o sukcesyi tronu w Polszcze, [Warszawa] 1790, s. 28.

105 A. Popławski, Zbiór, s. 251.
106 [F. Bieliński], Sposób edukacyi, s. 137, był to cytat z Politique naturelle, czego au-

tor nie ukrywał.
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dził, że wolność „nic innego nie jest, jako wolne zażywanie włas- 
ności pod praw zasłoną”107. Dla zdecydowanej większości autorów 
nadal były to prawa stanowione przez obywateli. Autorzy podręcz-
ników i ogólnych rozważań o państwie, jak Bogusławski, Hieronim 
Stroynowski czy Karol Wyrwicz mocno korzystający z prac obcych 
(Monteskiusza, fizjokratów itp.), czasem ograniczali się do negatyw-
nego rozumienia wolności, nie łącząc jej z formą rządów108. Stroy-
nowski podjął nawet polemikę z poglądem utożsamiającym wolność 
i samostanowienie, twierdząc:

[…] nie na tym wolność obywatela zawisła (jak wielu mniema), aby nie 
podlegał prawom, których by sam nie stanowił, lecz na tym, aby tako-
wym tylko podlegał, jakim go poddaje przyrodzony rzeczy porządek, 
jakie dla jego własnego dobra są koniecznie potrzebne, jakie z  istoty 
swej są dobre i sprawiedliwe109. 

Jednak był to w warunkach polskich ewenement, niemal powszech-
nie podzielano bowiem pogląd, iż tylko wolność polityczna gwaran-
towała cywilną. W  ten sposób, nie odrzucając podstaw ideału re-
publikańskiego, autorzy polscy mogli podjąć polemikę z  tym, co 
uważali za jego wynaturzenia, z  ową „fałszywą” czy „mniemaną” 
wolnością, na jej miejsce proponując własną klarownie skonstru-
owaną koncepcję. Jasne zdefiniowanie obu wolności pozwalało m.in. 
wyjaśnić, że wiele praw i przywilejów szlacheckich nie ma nic wspól-
nego z wolnością, a więc ich uporczywa obrona nie jest obroną wol-
ności. Prócz tego rozdzielenie wolności cywilnej i politycznej umoż-

107 K. Bogusławski, O doskonałym prawodawctwie, Warszawa 1786, s. 81; Popławski 
sądził, że wolność cywilna polega przede wszystkim na ochronie życia i mająt-
ku oraz sprawiedliwych sądach, A. Popławski, Zbiór, s. 251; zdaniem Kołłątaja 
podstawą wolności było, „aby człowiek osoby i majątku swego był właścicielem 
prawdziwie wolnym”, H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne, t. 2, wyd.  
B. Leśnodorski, H. Wereszycka, Warszawa 1954, s. 146.

108 „Pod jakimkolwiek żyjący obywatel rządem jest wolny, jeżeli od współobywate-
la, sąsiada i samego rządu jest bezpieczny”, [K. Wyrwicz], Historyja polityczna 
państw starożytnych, od pewnego towarzystwa napisana, Warszawa 1772, s. 144, 
pisane pod wyraźnym wpływem Monteskiusza O duchu praw.

109 H. Stroynowski, Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej 
i prawa narodów, Wilno 1785, s. 108.
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liwiło wyraźne rozróżnienie indywidualnych swobód jednostki jako 
człowieka i jej praw/wolności politycznych jako obywatela. Wreszcie 
eksponowanie w definicji wolności cywilnej kwestii jej zabezpiecze-
nia od naruszenia nie tylko przez władzę, ale przez współobywateli, 
przesuwało punkt ciężkości rozważań, zmniejszając obsesyjną obawę 
przed zamachami władzy na wolność. Pozwalało to na śmielsze pro-
pozycje reform ustroju politycznego, które wprowadzając porządek 
w kraju, miały chronić wolność jednostki przed zamachami współ-
obywateli. Najpełniej możliwości wynikłe z wprowadzenia nowych 
pojęć wykorzystał Józef Wybicki, który całą swoją książkę Myśli poli-
tyczne o wolności cywilnej (1775) oparł na założeniu, że wszelkie kło-
poty Polaków wynikły z braku rozróżnienia między wolnością jako 
samostanowieniem, a  więc wolnością polityczną, a  wolnością cy-
wilną, którą na wzór liberałów identyfikował ze swobodą działania 
w granicach zakreślonych przez prawa: „każdy w szczególności oby-
watel wszystko czynić może, co prawa państwa pozwalają, a przy-
muszonym być nie może do czynienia tego, czego nie nakazują”110. 

Podział wolności ściśle wiązał się z  następną ważną zmianą 
w dyskursie, po trosze z niej właśnie wynikał. Otóż na lata siedem-
dziesiąte przypada wprowadzenie w nim, przynajmniej na poziomie 
nieco bardziej ogólnych rozważań, koncepcji wolności naturalnej. 
W mniejszym stopniu chodzi tu o popularną wśród zachodnich fi-
lozofów wolność w stanie natury, w większym o swobodę jako natu-
ralne prawo człowieka. Jak już powiedziano, koncepcja ta pojawiała 
się od renesansu, jednak nie stała się podstawą dyskursu wolnościo-
wego, a z czasem została niemal zapomniana. Miał ją przypomnieć 
właśnie Wybicki i  cała grupa pisarzy politycznych zwanych mniej 
czy bardziej zasadnie polskimi fizjokratami – Wincenty Skrzetuski, 
Popławski, Stroynowski, Bogusławski. Pojęcie wolności naturalnej 
w interpretacji zachodnich filozofów, także francuskich „ekonomi-
stów”, od których je w znacznej mierze zaczerpnęli, stanowiło pod-
stawę wolności cywilnej (dziś powiedzielibyśmy negatywnej). Była 
przyrodzonym prawem człowieka niezależnie od ustroju, w  któ-

110 J. Wybicki, Myśli, s. 58.
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rym żył, co więcej – istniała jeszcze przed powstaniem społeczeństw, 
a więc i władzy politycznej.

Zmiana – wzbogacenie dyskursu politycznego o  nowe pojęcie 
miało skutki daleko wykraczające poza kwestie językowe. Autorom, 
którzy chcieli wyjść poza wolność wspólnoty szlacheckiej, dała na-
rzędzie opisu rzeczywistości uwzględniające wolność tych, którzy 
owej wspólnoty nie tworzyli. Stwierdzenie, że wolność wywodzi się 
z  natury, oznaczało, że nie jest ona wyłącznym prawem szlachec-
kiego obywatela, wynikającym z  jego przynależności do wspólno-
ty Rzeczypospolitej, ale jest ona niezbywalnym prawem każdego 
człowieka, z  którym przychodził on na świat, a  prawa pozytywne 
miały mu ją z jednej strony zabezpieczać, z drugiej ograniczać, tak 
by nie kolidowała z  wolnością innych. „Każdy więc człowiek jako 
z przyrodzenia jest właścicielem osoby swojej, tak co do tejże oso-
by jest z przyrodzenia wolny i inszym ludziom niepodległy” – pisał 
Hieronim Stroynowski111. Popławski zaś stwierdzał: „w używaniu ta-
kowej wolności więcej, albo mniej jednemu obywatelowi nad dru-
giego używać nie należy, ponieważ zachodząca w  tym nierówność 
przeciwna by była świętym natury prawom”, przy czym za obywate-
la uważał tu każdego członka społeczeństwa112. Podzielali tę opinię 
jego pijarscy współbracia – Stroynowski, Bogusławski, a obok nich 
Wybicki113. W warunkach polskich podobne rozważania, nawet jeśli – 
jak u Stroynowskiego – obracały się w sferze teorii, odnosiły się do 
kwestii wolności chłopów. Co prawda krytyka niewoli, czy może ra-
czej nadmiernej niewoli chłopów przewijała się przez polskie pisma 
polityczne w XVII i XVIII wieku, ale działo się to niejako na innym 
poziomie. Oprócz wspomnianych wyżej Modrzewskiego czy Wola-
na nie rozważano jej raczej w kategoriach polityczno-prawnych, ale 
moralnych – nadużycia władzy ze strony szlachty, bądź gospodar-
czych – strat, jakie ponosi kraj przez nadmierny ucisk poddanych. 
Rozdzielenie wolności politycznej i  cywilnej, uznanie tej ostatniej 

111 H. Stroynowski, Nauka, s. 25.
112 A. Popławski, Zbiór, s. 251.
113 H. Stroynowski, Nauka, s. 25; K. Bogusławski, O doskonałym, s. 69, obaj za 

Quesneyem; J. Wybicki, Listy patriotyczne, wyd. K. Opałek, BN I, 155, Wro-
cław 1955, s. 93.
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za naturalne prawo każdego członka społeczności ludzkiej, pozwo-
liło włączyć sprawę wolności chłopów do rozważań politycznych, 
umieszczając ją na innym poziomie – o  ile pierwsza była prawem 
obywatela i  nie musiała dotyczyć wszystkich członków społeczeń-
stwa, o  tyle wolność cywilna powinna być jednakowa dla wszyst-
kich. Nie był to jeszcze powszechny przełom w mówieniu o wolno-
ści, jednak zasługa wprowadzenia nowych terminów i nowych idei 
do dyskursu wolnościowego przypada właśnie tym nieco dziś zapo-
mnianym autorom. U Stroynowskiego szło to w parze z całkowitą 
zmianą języka politycznego, rezygnacją z koncepcji wolności poli-
tycznej, pominięciem problematyki postaw wolnych ludzi, trakto-
waniem państwa jako instytucji zewnętrznej wobec jednostek itd. 
Pozostali nie zerwali z tradycyjnym dyskursem, rozważając kwestie 
społeczne i polityczne osobno, niejako na różnych poziomach, lub 
jak Wybicki – w różnych książkach. 

Udaną próbę stworzenia spójnego dyskursu odwołującego się 
tyleż do tradycji, co do nowych pojęć i  koncepcji podjął dopiero 
Hugo Kołłątaj. Punktem wyjścia stało się dla niego sformułowanie 
w nowoczesnych terminach starej prawdy, iż tylko rząd wolny gwa-
rantuje jednostkowe swobody obywateli. Jak pisał w Listach anoni-
ma: „Wszystkie warunki rządu wolnego na tym się jedynie zasadza-
ją, aby człowiek osoby i majątku swego był właścicielem prawdziwie 
wolnym”114, przy czym odnosił to do wszystkich bez wyjątku miesz-
kańców Rzeczypospolitej, posuwając się do stwierdzenia, że tam, 
gdzie część ludzi pozostaje w niewoli, nie ma rządu wolnego: „rząd 
wolny być nie może w kraju, w którym najpracowitsze miliony rol-
ników w niewoli”115. Było to logiczną konsekwencją przekonania, iż 
wolność republiki wywodzi się z natury, a nie z przywileju nadanego 
przez władcę tej czy innej grupie. Kołłątaj jak chyba żaden z polskich 
pisarzy potrafił łączyć nowoczesne koncepcje wolności (czerpane 
głównie od fizjokratów) z  tradycją republikańską. Zarazem posłu-

114 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 2, s. 146.
115 List do przyjaciela na sejmiki, b.m. [1790], b.p., pisemko jest anonimowe, ale 

wiele wskazuje, iż jego autorem był Kołłątaj lub ktoś piszący w porozumieniu 
z nim, por. Z. Zielińska, „O sukcesyi tronu w Polszcze” 1787–1790, Warszawa 1991, 
s. 200. 
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gując się podziałem wolności na polityczną i  cywilną, mógł uspo-
koić szlacheckich czytelników swoich dzieł, że tę pierwszą ogranicza 
do szlacheckich i mieszczańskich obywateli – właścicieli, a  jedynie 
tę drugą przewiduje dla chłopów. Przypominał też kilka starych za-
sad wolności republikańskiej, a więc zależność swobód indywidual-
nych od siły i sprawności wolnego państwa, konieczność troski o do-
bro publiczne, posłuszeństwa prawu itp. Nikt chyba nie zbudował 
tak spójnego dyskursu wolnościowego jak Kołłątaj, nikt też nie połą-
czył tak harmonijnie elementów tradycyjnego pojmowania wolności 
z nowymi propozycjami, jakie dało oświecenie. 

Niewątpliwie koncepcja wolności naturalnej stanowiła krok 
do zmiany sposobu traktowania tego zagadnienia, jednak pozosta-
je pytaniem, w jakim stopniu i czy w ogóle zmiana ta się dokonała. 
Mimo że w czasie Sejmu Czteroletniego pojawiły się (bardzo nielicz-
ne) wypowiedzi rezygnujące z dawnego rozumienia wolności – i to 
pojawiły w  toku aktualnej dyskusji politycznej116 – trudno jeszcze 
mówić o  przełomie w  dyskursie. Nawet ci, którzy interesowali się 
rozszerzaniem społecznego zasięgu wolności, nie zawsze odczuwali 
potrzebę redefiniowania tego pojęcia, czasem tak jak m.in. Staszic 
nadawali nowe, wychodzące poza stanowe ramy znaczenie takim 
terminom, jak: „lud”, „naród”, „obywatel”. Z drugiej strony wzboga-
cenie dyskursu w nowe terminy nie zawsze miało tak daleko idące 
skutki, jak w przypadku przedstawionych wyżej autorów. Często od-
wołania do wolności naturalnej w dyskusjach politycznych były ra-
czej erudycyjnym ozdobnikiem niż przemyślanym wyborem. Bywa-
ło, że miały stanowić dodatkową podbudowę do pochwały wolności 
panującej w Polsce, w jej dotychczasowym kształcie. Wolność polska 
była traktowana jako kontynuacja czy realizacja wolności przyro-
dzonej117. Jak pisał, broniąc dawnego rządu przed „zamachem” trze-
ciego maja Dyzma Bończa Tomaszewski, ów rząd „najzgodniejszy 

116 Oprócz książeczek Pawlikowskiego jeszcze anonimowa broszura Uwagi nad pi-
smem z druku wyszłym pod tytułem Usprawiedliwienie się JW. Dłuskiego, b.m. 
[1791], być może napisana przez króla, por. W. Konopczyński, Polscy pisarze po-
lityczni XVIII wieku, Kraków 2012, s. 497, 562 (przypis 6).

117 M. Wielhorski, O przywróceniu, s. X, 86.
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z wolnością naturalną człowieka i prawami wraz z duszą od Boga mu 
danymi ustanowili przodkowie nasi”118. 

W  zasadzie do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów wolność stanowiła w dyskursie politycznym przede wszyst-
kim wartość ustrojową – największe zainteresowanie budziła kwe-
stia jej realizacji w państwie, stosunku obywatel–władza. Choć wielu 
uczestników sporów politycznych przyswoiło sobie nowoczesny po-
dział na wolność cywilną i polityczną, choć przynajmniej niektórzy 
z nich wyszli poza stanowe jej rozumienie, jednak nadal kreślili wizje 
wolności jako element wizerunku państwa wolnego i często odwo-
ływali się do ideałów republikańskich, zarówno jeśli chodzi o zakres 
wolności, jak i obowiązki cieszących się nią ludzi. Charakterystycz-
ne, że spośród zachodnich teoretyków państwa niewątpliwie najpo-
pularniejsi w Polsce byli Monteskiusz i Rousseau, a więc pisarze naj-
bliżsi tradycji republikańskiej. 

Trudno powiedzieć, jak rozwinąłby się dyskurs wolnościowy, jak 
dalece włączono by w niego i  rozwinięto nowe pojęcia i koncepcje. 
O jego kształcie po roku 1792 zdecydowała nie adaptacja nowych idei, 
ale rzeczywistość polityczna. Analizując dyskurs powstania kościusz-
kowskiego, można dostrzec swego rodzaju powrót klasycznej wizji 
wolności jako decydowania o sobie. Wolność w jej liberalnym rozu-
mieniu, jako swoboda indywidualna, gwarantowana wyłącznie pra-
wem i niezależna od tego, kto ma władzę w państwie, nie tylko nie 
nadawała się na hasło zbrojnego wystąpienia przeciw zaborcom, ale 
okazała się trudna do zrealizowania w  warunkach obcego panowa-
nia. Rzeczywistość potwierdziła dobitnie dawne przekonanie, że wol-
ność indywidualna jest możliwa tylko tam, gdzie obywatele nie zale-
żą od cudzej woli, że tylko istnienie własnej, wolnej Rzeczypospolitej 
daje gwarancję swobód indywidualnych, że walka o niepodległą oj-
czyznę jest zarazem walką o swobody indywidualne jej mieszkańców.

118 D. Bończa Tomaszewski, Nad Konstytucją i  rewolucją dnia 3 maja roku 1791 
uwagi, w: Za czy przeciw Ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 
3 Maja, wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 163.
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Od forma mixta do podziału władz

Forma mixta, monarchia mixta, regimen mixtum czy mixtum impe-
rium to nie tylko pojęcia określające konkretną konstrukcję politycz-
no-ustrojową, to także, a może przede wszystkim element pewnej wi-
zji państwa i władzy, obecnie niemal zapomnianej, a stanowiącej od 
starożytności co najmniej do wystąpienia Jeana Bodina jedną z pod-
staw europejskich teorii politycznych1. Wizja ta była bardzo waż-
nym i trwałym składnikiem dyskursu politycznego Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów. Przy czym w  tym wypadku od konkretnego 
terminu większe znaczenie ma kryjąca się za nim idea, niesłychanie 
ważna dla ówczesnego rozumienia i opisu świata politycznego. Bez 
poznania podstaw tej koncepcji nie da się zrozumieć tak istotnych 
zagadnień, jak pojmowanie suwerenności, podstawy władzy, a tak-
że postrzeganie przez uczestników dyskusji politycznych wzajem-
nego stosunku najważniejszych elementów systemu rządów Rzeczy-
pospolitej. Wreszcie, nie należy zapominać, że, jak już wspomniano 
w rozdziale pierwszym, ta koncepcja była w jakimś sensie podsta-
wą Rzeczypospolitej, przynajmniej w jednym z jej aspektów. Trzeba 
tu mocno podkreślić, że choć mówiąc o forma mixta, będziemy po-
sługiwać się określeniami „ustrój” lub „kształt rządu”, jednak w wie-
ku XVI i XVII w odczuciu mówiących i piszących było to coś wię-

1 H. Morel, Le régime mixte ou l’idéologie du meilleur régime politique, w: L’in-
fluence de l’antiquité sur la pensée politique Européenne (XVI–XXème siècles), 
Aix-en-Provence 1996, s. 95–112; J. M. Blythe, Ideal Government and the Mixed 
Constitution in the Middle Ages, Princeton 1992; M. van Gelderen, Aristotelians, 
Monarchomachs and Republicans: Sovereignty and Respublica Mixta in Dutch 
and German Political Thought, 1580–1650, w: Republicanism a Shared Europe-
an Heritage, Vol. 1, eds. M. van Gelderen, Q. Skinner, Cambridge 2002, s. 195– 
–217; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku 
a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, s. 60–71, 142–163.
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cej – forma Rzeczypospolitej czy po prostu Rzeczpospolita złożona 
z trzech elementów: monarchicznego, arystokratycznego i demokra-
tycznego, czyli z króla, senatorów i szlacheckiego „ludu”. O „rządzie 
mieszanym” rozumianym tylko jako pewna konstrukcja władzy za-
częto mówić dopiero w drugiej połowie wieku XVIII.

Na znaczenie idei ustroju mieszanego, szczególnie w odniesie-
niu do wieku XVI i początków XVII, od dawna zwracają uwagę ba-
dacze zajmujący się myślą i  kulturą polityczną szlacheckiej Rze-
czypospolitej2. Najgruntowniejszą jej analizę zaproponował Janusz 
Ekes, którego rozprawa jest właściwie punktem wyjścia tych roz-
ważań3. Głównym ich przedmiotem będzie próba przyjrzenia się 
koncepcji rządu mieszanego właśnie w aspekcie języka polityczne-
go, a więc odpowiedź na pytania: co rozumiano przez mixtum im-
perium, jak tradycja europejska została zaadaptowana do określania 
własnych instytucji politycznych i jak wpłynęło to na ocenę istnie-
jących rozwiązań, a  także na rozumienie pewnych podstawowych 
kwestii ustrojowych. Następnym problemem jest trwałość tej kon-
cepcji, a  więc pytanie, jak długo posługiwano się nią jako narzę-
dziem opisu rzeczywistości politycznej, a obok tego, czy z upływem 
czasu dokonywały się w niej jakieś zmiany. I wreszcie, czy i w jaki 
sposób wykorzystywano ją jako argument w sporach politycznych. 

Trzeba tu zrobić jedno zastrzeżenie, przywołane na początku 
tego rozdziału terminy, choć pojawiają się w dyskursie już w wieku 

2 E. Baturo, Idea mieszanej formy państwa [mieszanego rządu] w staropolskiej lite-
raturze od XV do XVIII w., „Sprawozdania TNT” 1958, R. 12, z. 1; S. Ochmann, 
Rzeczpospolita jako „monarchia mixta” – dylematy władzy i wolności, w: Kultu-
ra – polityka – dyplomacja. Studia ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskie-
mu, red. A. Bartnicki et al., Warszawa 1990, s. 264–278; E. Opaliński, Kultura 
polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995, s. 40–42; U. Au-
gustyniak, Wazowie i „królowie rodacy”, Warszawa 1999, s. 32; T. W. Gromelski, 
The Commonwealth and Monarchia Mixta in Polish and English Political Thought 
in the Later Sixteenth Century, w: Britain and Poland-Lithuania Contact and 
Comparison from the Middle Ages to 1795, ed. R. Unger with the assistance of  
J. Basista, Leiden–Boston 2008, s. 173–178; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypo-
spolitej, s. 356–400.

3 J. Ekes, Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady „ustroju miesza-
nego” w staropolskiej myśli politycznej, Siedlce 2001.
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XVI, nie występują zbyt często, częściej owo „jakieś osobliwe zmie-
szanie z  panowania jednego, z  niektórych i  z  pospolitego”4 przed-
stawiano w sposób bardziej opisowy. Idea mixtum imperium czy re-
spublica mixta była natomiast powszechnie znana i  akceptowana. 
Badacze zwracają uwagę, że w  ramach tej koncepcji kreślili swoje 
propozycje ustrojowe wszyscy uczestnicy dyskusji politycznej dru-
giej połowy XVI i  początków wieku XVII – od uznawanego (nie-
koniecznie słusznie) za prekursora szlacheckiego republikanizmu 
Stanisława Orzechowskiego po uchodzącego za monarchistę Pio-
tra Skargę, od najbardziej zajadłych przeciwników króla w  czasie 
rokoszu Zebrzydowskiego po zdecydowanych regalistów, zwolen-
ników wzmocnienia władzy monarchy5. Nie należy zapominać, że 
była to koncepcja bardzo pojemna. Mogła, tak jak w klasycznej wi-
zji Polibiusza, oznaczać idealną równowagę trzech elementów: mo-
narchicznego, arystokratycznego i demokratycznego, ale jako forma 
mixta określano też konstrukcję złożoną tylko z dwóch „prostych” 
składników bądź taką, w której jeden z elementów wyraźnie przewa-
żał. Przefiltrowana przez myśl św. Tomasza, a później renesansowych 
zwolenników umiarkowanej monarchii mogła być zastosowana na-
wet do ustroju, w którym dominującym elementem był monarcha, 
ograniczony jednak istnieniem pewnych ciał doradczych6. 

Od razu trzeba powiedzieć, że w  polskim dyskursie domino-
wała zaczerpnięta od Arystotelesa, Polibiusza i Cycerona wizja kla-
syczna7, złożonego z trzech form podstawowych ustroju mieszane-
go „zrównoważonego”, jak go określił gdański uczony analizujący 
w początkach XVII wieku formę Rzeczypospolitej8. Przy czym wizję 
tę nader rzadko rozpatrywano wyłącznie jako koncepcję teoretycz-
ną. Ogólne rozważania można znaleźć w traktatach szesnastowiecz-

4 S. Orzechowski, Policyja Królestwa Polskiego, w: Filozofia i myśl społeczna XVI 
wieku, wyd. L. Szczucki, Warszawa 1978, s. 270.

5 E. Opaliński, Kultura, s. 41; U. Augustyniak, Wazowie, s. 32. 
6 H. Morel, Le régime mixte, s. 103–104.
7 Choć Konstanty Grzybowski zwraca uwagę także na wpływ kanonistyki kon-

cyliarystycznej, K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, 
Warszawa 1959, s. 24.

8 Bartłomiej Keckermann w roku 1606, por. J. Ekes, Trójpodział, s. 27.
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nych humanistów, u Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wawrzyńca 
Goślickiego, a nieco później u Sebastiana Petrycego9, ale także oni 
uważali, że realizują ją właśnie rządy w Koronie, a później w połą-
czonej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Jak stwierdził Goślicki: 
Poloniarum monarchia ex tribus Reipub[licae] formis est constituta, 
ex rege, optimatibus et populo10. Częstsze od rozważań teoretycznych 
były odwołania do przykładów państw uznanych przez autorów an-
tycznych za wzory mieszanej formy rządu, a więc Sparty i Rzymu11, 
i próby wpisania w tę tradycję także własnej Rzeczypospolitej. Cza-
sem były to porównania konkretnych instytucji, np. eforów w Spar-
cie bądź rzymskich trybunów z posłami na sejmy12, częściej ogólne 
stwierdzenia o podobieństwie rozwiązań ustrojowych lub wspiera-
nie rad dla własnej Rzeczypospolitej odwołaniem do tych właśnie 
republik i ich rządu. Z tym że Sparta jako przykład rządu mieszane-
go znikła z polskiego dyskursu w połowie wieku XVII13, porównania 
z Rzymem natomiast nigdy właściwie nie straciły aktualności, choć 

9 Ibidem, s. 15–16; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 356–380.
10 W. Goślicki, De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, k. 14, podobnie k. 10.
11 H. Morel, Le régime mixte, s. 97, 101; idem, La renaissance de Sparte, w: État et 

pouvoir : réception des idéologies dans le Midi, l’Antiquité et les Temps modernes, 
vol. 6: Actes du Quolloque de Lyon, 1985, Aix-en-Provence 1986, s. 209–219;  
E. Rawson, The Spartan Tradition in European Thought, Oxford 1969, s. 101 i nn.; 
D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 66–69.

12 Gwoli przykładu – do eforów: Naprawa Rzeczypospolitej Koronnej do elekcy-
jej nowego króla, w: Pisma polityczne z  czasów pierwszego bezkrólewia, wyd.  
J. Czubek, Kraków 1906 [dalej: Czubek I], s. 205; K. Warszewicki, De optimo sta-
tu libertatis (O najlepszym stanie wolności), w: Krzysztofa Warszewickiego i Ano-
nima uwagi o wolności szlacheckiej, wyd. K. Koehler, Kraków 2010, s. 385 (łac.  
s. 215); do trybunów: [S. Karnkowski], Eksorbitancyje i naprawa koła poselskie-
go, Poznań 1596, k. C 2; S. Starowolski, Declamatio contra obtrectatores Polo-
niae, Kraków 1631, k. E: sic deinde Senatorum authoritati oppositum Legatorum 
municipalium collegium, ut olim Tribunos Romanis Consulibus…; Ł. Opaliński, 
Rozmowa plebana z ziemianinem, w: idem, Pisma polskie, wyd. L. Kamykowski, 
Warszawa 1938, s. 11.

13 Por. A. Grześkowiak-Krwawicz, Obraz Sparty w myśli politycznej Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, w: Sparta w kulturze polskiej, cz. 1: Model recepcji, spojrze-
nie europejskie, konteksty greckie, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Speina, 
K. Tomaszuk, Warszawa 2014, s. 25–44.
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w różnych okresach eksponowano różne elementy mitu najlepszej 
z republik, w tym także jej mieszanej konstrukcji ustrojowej.

Przekonanie, że Rzeczpospolita jest dziedziczką owych republik 
i że to właśnie ona realizuje model idealnej formy mieszanej – for-
ma mixta, było powszechne już w okresie przedunijnym i choć od-
noszono je wówczas tylko do Korony, z czasem utrwalało się coraz 
mocniej14. Podczas pierwszej wolnej elekcji uczony autor jednego 
z pism, przedstawiwszy za klasykami trzy ustroje „proste”, stwierdził: 
„Przodkowie naszy moderując z tych trzech porządków, odciąwszy 
co wadziło, dobre wziąwszy, taką Rzeczpospolitą postanowili, w któ-
rej się wszystkie te trzy ordunki znajdują. Jest optimatum status, jest 
jednego rozkazowanie, jest multitudinis”15. Trzydzieści lat później 
również anonimowy i  nie mniej wykształcony rokoszanin, niemal 
powtarzając słowa Goślickiego, nie miał wątpliwości, iż Rzeczpo-
spolita „złożona jest z  tych trzech sposobów ex monarchia, aristo-
cratia et democratia”16. Szymon Starowolski broniąc swą ojczyznę 
przed oskarżeniem o oligarchię, upewniał: nostra Polonia omnes tres 
simul Rerump[ublicarum] species a philosopho descriptas, certa quan-
dam omnium moderatione adhibita, invicem permixtas habet17, a An-
drzej Maksymilian Fredro chwalił ustrój Polski, że znakomicie łą-
czy w sobie trzy klasyczne sposoby sprawowania władzy18. Polacy nie 
byli tu zresztą wyjątkiem, taką samą opinię o własnym systemie rzą-
dów mieli i głosili co najmniej od wieku XV obywatele republik wło-

14 T. W. Gromelski, The Commonwealth, s. 175; że Litwini mieli w  tym czasie, 
a więc przed rokiem 1569 inne ideały i inne wyobrażenie o konstrukcji ustrojo-
wej swego państwa, świadczy wypowiedź Augustyna Rotundusa, który wyraź-
nie preferował monarchię i taki ustrój widział na Litwie, A. Rotundus, Rozmo-
wa Polaka z Litwinem, w: Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa 
debata o rzeczypospolitej, wyd. K. Koehler, Kraków 2009, s. 154 i passim.

15 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 191.
16 Libera respublica quae sit?, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskie-

go 1606–1608, t. 2, wyd. J. Czubek [dalej: Czubek II], s. 403.
17 S. Starowolski, Declamatio, k. D 4v; por. W. Czapliński, Główne nurty myśli poli-

tycznej w Polsce w latach 1587–1655, w: idem, O Polsce siedemnastowiecznej. Pro-
blemy i sprawy, Warszawa 1966, s. 95.

18 A. M. Fredro, Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta. Fragmenty 
pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp 
i przypisy M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2014, s. 459.
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skich, a przede wszystkim Wenecjanie, którzy zresztą także czuli się 
dziedzicami Spartan i Rzymian, a po naszej stronie Alp szesnasto- 
i siedemnastowieczni Anglicy, Holendrzy, mieszkańcy Rzeszy Nie-
mieckiej, a nawet Francuzi19. Specyfikę polską stanowiła natomiast 
trwałość takiego obrazu, który funkcjonował do lat sześćdziesiątych, 
a nawet siedemdziesiątych wieku XVIII. Inna rzecz, że w tym czasie 
zaczęto już podejmować z tą koncepcją polemikę. 

Jak się wydaje, o owej trwałości przesądziło ścisłe powiązanie, 
można powiedzieć, przeniesienie klasycznych elementów składają-
cych ustrój mieszany na konkretne instytucje ustrojowe Rzeczypo-
spolitej: „Optimatum statum trzymają rady. Popularem, stan posel-
ski od rycerstwa. Jednego też jest rozkazowanie, to jest królewskie”, 
wyjaśniał cytowany już autor Naprawy Rzeczypospolitej20. Również 
przywoływany wyżej rokoszanin po wyliczeniu trzech „sposobów”, 
z których jego zdaniem składała się Rzeczpospolita, stawiał kropkę 
nad „i”: „jest w niej król, jest senat, jest stan rycerski”21. Podobnie wi-
dział to Wacław Kunicki: „Rzeczpospolita Polska nie będąc monar-
chia szczyra, bo król ograniczoną moc ma, ani aristokratia prawdzi-
wa, bo panowie radni i senatorowie absolute władać nie mogą, ani 
democratia, iż szlachta bez senatu i króla nic stanowić i rządzić nie 
może”, choć on akurat sądził, że element demokratyczny w tym trój-
podziale przeważa22. W tekstach, których autorzy mniej interesowali 
się teorią a bardziej otaczającą ich rzeczywistością polityczną, więc 

19 H. Morel, Le régime mixte, s. 102, 105; W. Nippel, Ancient and Modern Republi-
canism: “mixed constitution” and “ephors”, w: The Invention of Modern Repub-
lic, ed. B. Fontana, Cambridge 1994, s. 17; T. W. Gromelski, The Commonwealth, 
 s. 175 i  n.; E. Haitsma Mulier, The Language of Seventeenth-century Republi-
canism in the United Provinces: Dutch or European?, w: The Languages of Po-
litical Theory in Early-Modern Europe, ed. A. Pagden, Cambridge 1987, s. 187;  
M. van Gelderen, Aristotelians, Monarchomachs and Republicans, s. 197, 209– 
–216; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 157 i n.

20 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 191; „The idea was most clearly reflected in the in-
stitution of parliament”, T. W. Gromelski, The Commonwealth, s. 174; E. Pie-
trzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 380–400.

21 Libera respublica, s. 403.
22 „Barziej przecie do democraciej nachyla się, dlatego iże szlachta w  rządach 

i w stanowieniu praw rej wodzi, wolnie sobie pana obiera”, W. Kunicki, Obraz 
szlachcica polskiego, Kraków 1615, k. C 2; Libera respublica, s. 403.
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de facto w większości wypowiedzi najczęściej rezygnowano z odwo-
łań do klasycznej wizji, ograniczając się właśnie do wyliczenia trzech 
stanów Rzeczypospolitej: króla, senatu i szlachty „wzajemną między 
sobą związanych simmetrią”23, „na których imperium zawisło”, jak 
określił to w wieku XVII Jakub Zawisza24, czy „w których zamknię-
ta jest całowładność narodu”, jak ujął to w  drugiej połowie XVIII 
stulecia Wincenty Skrzetuski25. Znów, polscy uczestnicy debaty pu-
blicznej nie różnili się tu specjalnie od przedstawicieli innych naro-
dów uznających swoje formy rządów za mieszane. Najbliżej było im 
zapewne do Wenecjan26, do których upodabniało ich także uznanie 
własnego ustroju za rozwiązanie wyjątkowe i idealne27.

Trzeba mocno podkreślić, że owo przekonanie, aczkolwiek z cza-
sem przybrało formę biernego samozadowolenia pozbawionego rze-
czywistych podstaw, w swych początkach miało silne i logiczne za-
korzenienie w teorii politycznej. Warto jeszcze raz przypomnieć, że 
forma mieszana, której prawzoru można było dopatrzyć się w politei 
Arystotelesa28, była uznawana za najlepsze rozwiązanie przez takie 
autorytety antyku, jak Polibiusz i Cyceron (ale np. Tacyt ją kontesto-
wał)29, aprobował ją twórca podstaw chrześcijańskiej refleksji o pań-
stwie św. Tomasz, entuzjastycznie przywołali ją w klasycznej wersji 
admiratorzy Wenecji Francesco Guiccardini, Gasparo Contarini, Pa-

23 J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności manifest, Bogu, światu i ojczyźnie przez… 
podany… Roku Pańskiego 1666, b.m. [1666], s. 1.

24 J. Zawisza z  Kroczowa, Wskrócenie prawnego procesu koronnego (1613), wyd.  
A. Winiarz, Kraków 1899, s. 40.

25  Jak określił to W. Skrzetuski, Prawo polityczne narodu polskiego, t. 1, Warszawa 
1782, s. 41 i n.

26 V. Conti, The Mechanisation of Virtue: Republican Rituals in Italian Political 
Thought in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, w: Republicanism, Vol. 2,  
s. 73–83.

27 „The nobility were convinced that the Polish RP was a model mixed state with 
the optimal form of government”, T. W. Gromelski, The Commonwealth, s. 175; 
C. Backvis, Jak XVI-wieczni Polacy widzieli Włochy i Włochów, w: idem, Szkice 
o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, Warszawa 
1975, s. 515.

28 Co dostrzegli m.in. Orzechowski i Petrycy.
29 H. Morel, Le régime mixte, s. 101.
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olo Paruta oraz wielu innych znanych i czytanych w Polsce30. Choć 
poważny, a z czasem miało się okazać, że śmiertelny cios zadał jej 
Bodin, jednak przetrwała co najmniej do połowy wieku XVII, kie-
dy to mieli przywołać ją Anglicy w sporach ze Stuartami31. Nic dziw-
nego, że także w Rzeczypospolitej rozwiązanie to, jak pisze Edward 
Opaliński, uważano powszechnie za „ustrój najlepszy ze wszyst-
kich istniejących w  znanym współcześnie świecie”32. Jak okreś- 
lił to Goślicki, była to forma rządów omnium iustissima et comunis-
sima33. Skoro zarazem nikt nie miał wątpliwości, że taki jest właśnie 
ustrój Rzeczypospolitej, to wniosek nasuwał się sam. Jak wyjaśniał, 
powołując się na Polibiusza, Fredro: 

Ustrój mieszany [mistum statum Reipublicae] jest lepszy od prostych 
form, jak monarchia, arystokracja czy demokracja. Dlatego należy po-
chwalić złożony system polityczny Polski, który okazuje się zarazem 
monarchiczny, arystokratyczny, jak również w pewnym sensie demo-
kratyczny i znakomicie łączy różne sposoby sprawowania władzy34. 

Inni autorzy wypowiadali się jeszcze bardziej entuzjastycznie: „Z ta-
kiej tedy moderacyi powstała taka, jaką wszyscy widzicie Rzecz-
pospolita Koronna. I by też miał nie człowiek, ale anioł sam, jako 
o żydowskiej rzeczypospolitej piszą, nie mógłby był mędrszej posta-
nowić”35. „Postanowienie Rzpltej, jakie teraz jest w Polszcze, między 
sposobami politycznymi postanowienia Rzpltej jest najlepsze, naj-

30 „The views of Polybius had been diffused in Italy in fifteenth century”, Z. Fink, 
The Classical Republicanism. An Essay in the Recovery of a Pattern of Thought in 
17th-century England, Urbana 1945, s. 18; H. Morel, Le régime mixte, s. 104 i nn.

31 Z. Fink, The Classical, s. 101 i nn.; J. Scott, Commonwealth Principles: Republican 
Writing of the English Revolution, Cambridge 2004, s. 37; „two near synonyms 
of great importance in the seventeenth century, mixed monarch, mixed consti-
tution”, C. Condren, The Language of Politics in Seventeenth-Century England, 
New York 1994, s. 54; przetrwała nawet dłużej, por. H. E. Bödeker, Debating the 
Respublica Mixta: German and Dutch Political Discourses around 1700, w: Re-
publicanism…, Vol. 1, s. 219–246.

32 E. Opaliński, Kultura, s. 42.
33 W. Goślicki, De optimo, k. 1v.
34 A. M. Fredro, Scriptorum, s. 459.
35 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 191.
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gruntowniejsze, od samego Boga uformowane, odmiany żadnej nie 
potrzeba”36. 

W pewnym sensie można powiedzieć, że w toczonych w Rzeczy-
pospolitej dyskusjach politycznych przenoszono na własne państwo 
i  jego formę rządu zalety przypisywane rozwiązaniu teoretyczne-
mu. Przede wszystkim trwałość oraz gwarancję wolności. Dla twór-
ców, a później zwolenników tej koncepcji ustrój mieszany jawił się 
jako zdecydowanie trwalszy od form prostych. W przeciwieństwie 
do tych ostatnich nie groziła mu – a w każdym razie groziła znacznie 
później i w znacznie mniejszym stopniu – degeneracja, nieuniknio-
na w przypadku monarchii (tyrania), arystokracji (oligarchia) i de-
mokracji (ochlokracja). Co za tym idzie, zapewniał większą stabil-
ność rzeczypospolitej, w której się realizował, a zarazem wolność jej 
obywateli. Jako przykład przywoływano w starożytności rzeczpospo-
litą lakońską, która miała jakoby istnieć w niezmienionym kształcie 
siedemset lat, zaś w renesansie także Wenecję trwającą ponoć jako 
respublica mixta już lat tysiąc dwieście37. W trwałość mieszanej rze-
czypospolitej wierzyli także polscy uczestnicy debaty politycznej 
i odnosili to przekonanie do konstrukcji własnej wspólnoty38. Jak pi-
sał o Zygmuncie Starym Łukasz Górnicki: 

Widział, iż nie to jest rzeczpospolita można, nie to trwała, nie to bez-
pieczna, gdzie jeden wszystkim włada, ani też tam, gdzie pewna część 
ludzi włada, ani tam, gdzie wszyscy władają, ale tam, gdzie włada to 

36 P. Piasecki, Responsum de absoluto dominio, wyd. W. Czapliński, w: Miscellanea 
staropolskie, t. 4, red. R. Pollak, Wrocław 1972, s. 264.

37 E. N. Tigerstedt, The Legend of Sparta in Classical Antiquity, Stockholm–Götte-
borg–Uppsala 1965; E. Rawson, The Spartan Tradition, rozdziały 1–3; Q. Skin-
ner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris 2001, s. 209 i  n.;  
E. Haitsma Mulier, The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Sev-
enteenth Century, Assen 1980, s. 30.

38 Por. J. Ekes, Trójpodział, s. 48; wyjątkiem był Goślicki, który mimo wysokiej 
oceny rządów mieszanych sądził, że niebezpieczeństwo ich zwyrodnienia jest 
większe, każdy z  elementów może przerodzić się bowiem w  formę skażoną,  
W. Goślicki, De optimo, k. 40.
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wszystko po społu, to jest król, rada i od wszystkich posłani. I fortunny 
ten król był, iż już na gotową tak postanowioną Rzeczpospolitą trafił39.

Co prawda akurat Górnicki miał wątpliwości, czy owo idealne „po-
stanowienie” dotrwało do jego czasów w niezmienionym kształcie, 
jednak podobnie jak inni zabierający głos na ten temat uważał to 
rozwiązanie za najlepsze z możliwych. Jak przedstawiał to Jerzy Lu-
bomirski:

[…] taka była przezorność przodków naszych w ufundowaniu Rzeczy-
pospolitej, że chcąc widzieć ją w swoim stanie, to jest w prawach i wol-
ności wieczną, w  trzech stanach formę jej zasadziła. Taką części sy-
metryją jedno z nich składając ciało, że ktokolwiek jedno od drugiego 
rozłącza i dzieli, ten popada w brzydki politycznej idolatryjej abo athe-
ismu występek i staje się ojczyzny matki swojej zabójcą40.

Opisana przez Lubomirskiego symetria, tworząca z różnych, nieko-
niecznie sobie przyjaznych części składowych jedno ciało, to następ-
ny element zaczerpnięty z tradycji antycznej i przeniesiony na realia 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Twórcy koncepcji ustroju mie-
szanego, a przed nimi Arystoteles, sądzili, że trwałe może być tylko 
państwo, w którym są zaspokojone dążenia wszystkich składających 
je elementów, w  klasycznym ujęciu Polibiusza w  równym stopniu 
miały być realizowane potrzeby ludu, możnych i władcy. Tylko wte-
dy wspólnota stawała się jednością, ciałem politycznym, w którym 
mógł realizować się kolejny ideał starożytnych, a także szlacheckich 
polityków – zgoda. Jak ujął to Cyceron, a za nim Goślicki: „Jak me-
lodia powstaje z różnych dźwięków łączonych ze sobą zgodnie i har-
monijnie, tak państwo funkcjonuje jako zwarta całość, gdy wyższe, 
niższe i średnie warstwy społeczeństwa współistnieją, niby właściwie 
uporządkowane dźwięki”41. Żeby lepiej zrozumieć, jak postrzegano 
ową harmonię w  odniesieniu do własnej Rzeczypospolitej, warto 

39 Ł. Górnicki, Droga do zupełnej wolności, w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, 
Warszawa 1961, s. 483.

40 J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności, s. 64.
41 Cyceron, O państwie, II, 69; W. Goślicki, De optimo, k. 10.
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może przytoczyć nieco dłuższą wypowiedź Jana Januszowskiego, co 
prawda dość „świeżego” szlacheckiego obywatela, ale niewątpliwie 
autora, który dla tychże obywateli w roku 1600 przygotował wykaz 
praw koronnych i który w przedmowie do niego postanowił opisać 
„wzór Rzeczypospolitej”: 

Wzór bowiem R.P. naszej jako sam w sobie, sam z sobą, sam od siebie 
stoi przyrodzeniem i od inszych obyczajem, sprawą i rządem jest różny, 
tak nie dziw, że się i prawy z drugimi nie składa; i już od lat sześciuset, 
jako nie cudzym, ale własnym sądzi prawem. Podawce, stanowcy i stró-
że nie inszy, jedno królowie, rada i rycerstwo. Z tych bowiem trzech sta-
nów wzór R.P. Polskiej stoi. Bez tych nic. Jeden bez drugiego nic, spól-
nie wszyscy. / Jeden podaje, drugi uznawa, trzeci pilnuje. / Wszyscy 
zgodnie namawiają, wszyscy pochwalają, wszyscy nie zwalają. / Strzeż 
ty mnie, strzegę ja ciebie, strzeże nas trzeci. / Bronisz ty mnie, bronię ja 
ciebie, bronim Pana wszyscy. / Zwierzchność jest, uczciwość jest, sta-
teczność jest, i do gardła. / Równym ja swemu, ten nad mnie nie ma, ów 
przecie panem. / Sądzisz mnie ty, sądzić i ja mogę, sąd przecie wysszy.  / 
/ Wystąpisz przeciw mnie, ja przeciw tobie, prawem się dochódźmy. /  
/ Wolności twoje, wolności moje, już tu stój. Krótko mówiąc, wzór ten, 
wzór jeden i taki, a temu nie masz podobnego drugiego42. 

Januszowski obrazowo, a zarazem nader szczegółowo opisał skom-
plikowaną, a jednocześnie mocną siatkę powiązań łączących wspól-
notę trzech stanów w  harmonijną całość, nieco na wzór arystote-
lesowej politei, choć nie ma pewności, czy był tego podobieństwa 
świadomy. Jego wypowiedź jest tym bardziej interesująca, że po-
kazuje, iż mieszana forma Rzeczypospolitej była czymś więcej niż 
tylko podziałem władzy między króla, senat i szlachtę, była pewną 
konstrukcją określającą role składających się na nią elementów, ich 
wzajemne związki, swoistą grę interesów spajającą wspólnotę w jed-
ną całość43. Jak opisywał rząd mieszany Fredro:

42 J. Januszowski, Statuta, prawa i konstytucyje koronne, Kraków 1600, Przemowa 
do łaskawego czytelnika, b.p.

43 Tak zresztą postrzegali ją zarówno autorzy antyczni, jak i  ich renesanso-
wi spadkobiercy, por. P. Mouristen, Four Models of Republican Liberty and 
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Potrzebna jest tu niezbędnie jak gdyby wspólnota umysłów między jed-
nym i drugim człowiekiem, między stanem wyższym i niższym, więcej 
nawet – miłość jednego ku drugiemu; i dopiero zespolona tymi więza-
mi, wspólnota ta naśladuje niejako współistnienie części, owszem sta-
pia się w jedność44.

Nie wszyscy opisywali ową wynikłą z równowagi trzech stanów jed-
ność tak szczegółowo, jak autor Statutów czy tak wzniośle, jak Fredro, 
ale dla wszystkich był to bardzo ważny składnik wizji Rzeczypospo-
litej. Znamienne, jak często właśnie w tym kontekście odwoływano 
się do przywołanej przez Lubomirskiego metafory ciała Rzeczypo-
spolitej, a więc wizji całkowitej, niejako organicznej jedności. „Jest 
w niej król, jest senat, jest stan rycerski, jednak te trzy stany stawają 
się jednym ciałem Rzpltej”45, pisał skądinąd niechętny monarsze ro-
koszanin w roku 1606, kilkadziesiąt lat później wspierający Jana Ka-
zimierza regalista wyjaśniał zaś, że „Pan i Rzplta wszystkie tres ordi-
nes jedno ciało czynią et quod dividi nequit – separari non potest”46. 
Miał to porównanie powtórzyć jeszcze – a  właściwie podnieść na 
wyższy, niemal metafizyczny poziom, już jako jeden z  ostatnich – 
autor Głosu wolnego sądzący, iż król jako pierwszy stan „componens 
z drugimi dwiema integritatem indissolubilem Rzeczypospolitej, któ-
ra jest symbolem Trójcy Przenajświętszej: trzy stany, a jedna Rzecz-
pospolita, a w niej individua trzech stanów potestas”47.

Nic dziwnego, że taką konstrukcję uznawano za gwarancję trwa-
łości Rzeczypospolitej. Była też gwarancją wolności. Znów, korzenie 
tej opinii sięgały głęboko w przeszłość. Już Cyceron pisał, że tylko 

Self-Government, w: Republicanism in Theory and Practice, eds. I. Honohan,  
J. Jennings, London–New York 2006, s. 22.

44 A. M. Fredro, Praerogativa popularis status representatur; tłum. T. Włodarczyk: 
O wyższości rzeczypospolitej nad monarchią, w: Filozofia i myśl społeczna XVII 
wieku, t. 1, wyd. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 332 (łac.: A. M. Fredro, Mi-
litarium, seu axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo, 
tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp i przypisy M. Tracz-Tryniecki, War-
szawa 2015, s. 716).

45 Libera respublica, s. 403.
46 Respons panu Reklewskiemu [1663], Ochmann-Staniszewska, t. 2, s. 200.
47 S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, wyd. S. Rembowski, Warsza-

wa 1903, s. 24.
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forma mieszana zapewnia ludowi wolność48. Niewątpliwie poglą-
dy autorów klasycznych wpłynęły także na polski dyskurs, choć 
wprost do ich autorytetu odwoływano się w tym kontekście głów-
nie w  obszerniejszych pismach autorów o  gruntowniejszym wy-
kształceniu humanistycznym. Jak pisał Krzysztof Warszewicki: 
„ustrój nasz nazwał Arystoteles mieszanym, takim zatem, w którym 
trzeba mieć wzgląd nie tylko na władzę królewską, ale i na wolność 
obywateli”49, wtórował mu autor Zwierciadła królewskiego: „tym spo-
sobem umiarkuje rzeczy, jako Aristoteles chce, aby in mixtis rebus 
publicis miarkowane były, gdy zacność królewska i wolności koronne 
całe zostają”50. Co ciekawe, żaden z nich nie był przesadnym wielbi-
cielem rozwiązań funkcjonujących w Rzeczypospolitej, jednak to, że 
rząd mieszany gwarantuje wolność, obaj uznawali za prawdę obiek-
tywną. Nie wszyscy uczestnicy dyskusji politycznych byli arystote-
likami, ale wszyscy dostrzegali nierozerwalny związek między kon-
strukcją Rzeczypospolitej a swobodami jej obywateli. Jednak w tym 
wypadku mniej mówiono o tym, iż monarchia mixta uwzględnia in-
teresy wszystkich składających ciało polityczne, a więc i pragnienie 
wolności ze strony ludu, jak widział to choćby Cycero. Znacznie wię-
cej uwagi, szczególnie w okresie kształtowania się ustroju Rzeczypo-
spolitej, zatem w drugiej połowie wieku XVI poświęcano natomiast 
„umiarkowaniu” władzy królewskiej przez pozostałe dwa składniki 
rządu mieszanego, co zbliżało po trosze polskie interpretacje do tra-
dycji Tomaszowej, czy może szerzej, do średniowiecznej interpreta-
cji idei monarchia mixta51. Jak wyjaśniał Miłośnik ojczyzny w roku 
1588: „Rzecz tedy jest pożyteczna i bezpieczeństwu każdej Rzeczy-
pospo[litej] służąca, aby możność przełożonych radniej była restinc-
ta quam aucta, gdyż to niewolą zawżdy każdym państwam przy-
nosiło, gdy secundum velle przełożonych rządzone i  sprawowane 

48 H. Morel, Le régime mixte, s. 101.
49 K. Warszewicki, De optimo statu, s. 378 (łac. s. 210).
50 [M. Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło królewskie z wielu miejsc 

ludzi wielkich zebrane i na polskie przełożone (Kraków 1606), w: Sześć broszur 
politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921,  
s. 223.

51 H. Morel, Le régime mixte, s. 103.



186 ROZDZIAŁ 4

były Rzeczyposp[olite]”52. Posiłkował się przy tym przykładem efo-
rów powołanych przez króla Teopomposa i  autorytetem Arystote-
lesa. Uczestnicy dyskusji politycznych odnosili to już do własnego 
państwa. Jak pisał autor Naprawy Rzeczypospolitej: „Finis do którego 
Rady i posłowie zmierzać mają, ten jest, kiedy by król chciał wolno-
ści pospolite psować, aby rady i posłowie panu się zastawiali”53. Jan 
Januszowski ujął to krótko a dobitnie w tytule jednego z pierwszych 
rozdziałów swego dziełka Król w  Polszcze bez stanu senatorskiego  
i rycerskiego nic czynić nie może, a więc kładł nacisk nie na współrzą-
dy, ale właśnie na ograniczenie władzy króla54. Warto zauważyć, że 
podobne wypowiedzi w warstwie teoretycznej nawiązywały do teo-
rii rządu mieszanego, zaś, by tak rzec, na poziomie praktycznym do 
konstytucji nihil novi, która w  odczuciu uczestników ówczesnych 
dyskusji politycznych poniekąd tworzyła podstawę prawną realizacji 
w  Rzeczypospolitej teoretycznego modelu55. Element ograniczenia 
potęgi monarchy przez mieszaną formę rządu, a ściślej, przez dwa 
stany niższe (czasem tylko przez „rady”), jest szczególnie wyraź-
ny właśnie w okresie kształtowania się dyskursu politycznego, a za-
razem formy Rzeczypospolitej, więc w czasie, kiedy polscy władcy 
mieli jeszcze dużą i przez nikogo niekwestionowaną władzę. Co cha-
rakterystyczne, często łączono wówczas podobne rozważania z wy-
liczaniem innych czynników ograniczających władzę króla. Janusz 
Ekes zwrócił uwagę na związek w polskich (i nie tylko) wypowie-
dziach monarchia mixta i elekcji tronu, na funkcjonujący w dyskur-
sie obraz ludzi wolnych, którym „ex benevolentia rex imperat, i gdzie 
jest merum mixtum imperium”56. Niemniej często niemal jednym 
tchem mówiono o  rządzie mieszanym i o ograniczeniu króla pra-

52 Philopolites to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-
nie dobrze chcącego i onę miłującego krótki traktat, Kraków 1588, k. L 8v.

53 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 205.
54 [M. Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło, „Dział II”, s. 219.
55 Tak interpretował tę kwestię m.in. A. Wolan, De libertate politica seu civili. 

O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkie-
wicz, Warszawa 2010, s. 97, to samo s. 143. 

56 Respons na tenże skrypt, Czubek I, s. 461, odpowiedź zwolennika kandydatury 
Walezego na pismo Krakowski skrypt przeciwko królewicowi francuskiemu, au-
tor uspokajał rodaków, iż nie grożą im awantury podobne do tych we Francji, 
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wem. Przywoływany tu już kilkakrotnie anonimowy autor z czasów 
pierwszego bezkrólewia, opisawszy części składowe mieszanej for-
my Rzeczypospolitej, po stwierdzeniu: „Jednego też jest rozkazowa-
nie, to jest królewskie”, dodał: „wszakże nie puścili pana samopas. 
Obyczaj rozkazowania, co zowiemy prawa jemu spisali”57. Połącze-
nie wszystkich tych czynników postrzegano jako gwarancję wolno-
ści obywateli Rzeczypospolitej.

Z czasem obraz ten zaczął się zmieniać, a przynajmniej nastąpiło 
w nim pewne przesunięcie akcentów. W kontekście rządu mieszane-
go zaczęto mówić i pisać nie tyle o ograniczeniu władzy króla, gwoli 
ochrony wolności obywateli, co o jej zrównoważeniu przez pozosta-
łe składniki rządu mieszanego, przy czym coraz wyraźniej ekspo-
nowano tu czynnik ludowy, w jakimś sensie trójpodział zastępując 
dwudzielną wizją Rzeczypospolitej, którą Fredro określił jako rzecz-
pospolita monarchiczno-ludowa bądź monarchiczno-demokratycz-
na (respublica monarchico-popularis)58. Jak się wydaje, nikt poza nim 
nie posługiwał się takim określeniem, ale obraz republiki zmiesza-
nej z monarchią dość wyraźnie wyłania się z polskich wypowiedzi, 
szczególnie w wieku XVII i w pierwszej połowie XVIII59. Do rokoszu 
Zebrzydowskiego podobne stwierdzenia nie były zbyt częste, choć 
opinie, że „nasza Rzeczpospolita ex uno atque omnibus constat”60, 

gdyż różnią się „animuszy” od Francuzów, którzy są poddanymi króla dzie-
dzicznego i mają alia forma reipublicae; por. J. Ekes, Trójpodział, s. 51.

57 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 191; podobnie, choć bardziej konkretnie: „Iż na 
społecznym zjeździe panów rad koronnych w Kaskach” [inc.], Czubek I, s. 245; 
podobnie A. Wolan, O wolności, s. 97.

58 A. M. Fredro, O wyższości, s. 332, z tym że dalej posługiwał się raczej konstruk-
cją trójdzielną, uwzględniając pośredniczącą rolę senatu. 

59 A nawet w drugiej, tak m.in. C. Pyrrhys de Varille, Listy o bezkrólewiach pol-
skich, Warszawa 1764, s. 38, sądził, że od czasów Ludwika Węgierskiego rząd RP 
był „podzielony na monarchią i rzeczpospolitą”; „nad rządem z monarchii i rze-
czypospolitej zmieszanym, (gdyż taki u nas jest) najwięcej rozszerzać się potrze-
ba”, [F. Bieliński], Sposób edukacyi w XV listach opisany, [Warszawa] 1775, s. 135. 

60 [J. D. Solikowski], Rozsądek o warszawskich sprawach na elekcyjej do korona-
cyjej należący, Czubek I, s. 583, autor był raczej zwolennikiem silniejszej wła-
dzy króla, ostro atakował ideę senatorów rezydentów, artykuły henrykowskie, 
a przy okazji i Konfederację Warszawską, m.in. posługując się argumentem, że 
jej uczestnicy nie mieli prawa nic stanowić bez króla. 
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pojawiały się już w dyskusjach pierwszej wolnej elekcji. W dyskur-
sie rokoszowym taki obraz Rzeczypospolitej jest już wyraźny. Było to 
niewątpliwie odbicie w języku politycznym zmian dokonujących się 
w postrzeganiu pewnych zagadnień ustrojowych, a po trosze także 
rzeczywistej zmiany sytuacji politycznej. W takim ujęciu równowagę 
między trzema stanami zaczęła zastępować równowaga między ma-
jestatem i wolnością bądź królem i Rzecząpospolitą rozumianą jako 
ogół obywateli. Taka interpretacja także zresztą mieściła się w trady-
cyjnej wizji rządu mieszanego. Inna rzecz, że z czasem coraz częściej 
ongiś bogatą w znaczenia i skomplikowaną koncepcję respublica mi-
xta zaczęto sprowadzać do obrazu nieustającego konfliktu między 
dążącym do nieumiarkowanej wolności szlacheckim ludem a żąd-
nym nieograniczonej władzy królem61, więc de facto do sporu inter 
maiestatem et libertatem, a zatem poniekąd do zaprzeczenia jedno-
ści, której idealną realizacją miał być rząd mieszany.

W pewnym sensie w tę zmianę dyskursu, a nawet szerzej – wi-
zji ustrojowej wpisuje się zmiana w opisach roli senatu. Jest to nie-
wątpliwie zagadnienie znacznie bardziej wielostronne, dotyczące 
realnej walki politycznej o władzę w Rzeczypospolitej i zakorzenio-
nych w  rzeczywistości społeczno-politycznej sporów ideologicz-
nych, ale warto zwrócić uwagę także na jego stronę, by tak rzec, ję-
zykową. W wypowiedziach z wieku XVI, szczególnie z okresu walki 
o kształt Rzeczypospolitej senat jawił się jako obdarzony dużą wła-
dzą jej opiekun, a zarazem stróż króla, „dozierający”, by ten nie nad-
użył lub nie użył źle prerogatyw monarszych. W części wypowiedzi 
(najczęściej pochodzących z kręgów senatorskich) przedstawiano go 
jako współuczestnika władzy monarszej. 

Panem i rzecząpospolitą rządzić, sama ta functio przynależy senatorom. 
I tą samą rzeczą tyran jest od króla różny, iż tyran swą radą wszystko 
czyni, król ma senatory zacne, godne, a uczciwe ludzie, bez ich rady nic 
w rzeczypospolitej nie czyni62.

61 O funkcjonowaniu tak właśnie pojmowanej koncepcji monarchii mieszanej pi-
sze Stefania Ochmann-Staniszewska, Rzeczpospolita jako „monarchia mixta”,  
s. 271 i nn.

62 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 202.



189OD FORMA  MIXTA  D O PODZIAŁU WŁ ADZ

A Radom koronnym tę władzą dali [przodkowie], że oni każde przed-
sięwzięcie królewskie i każdą jego sprawę moderować mogą i powinni 
są, aby tak król albo nieobaczeniem swoim, albo też jakimkolwiek in-
szym wedle swego zdania postępkiem to [w] żadnej rzeczy nie pobłą-
dzieł, a RP nie zwiódł i niepotrzebnie nie zatrudnieł63. 

Przytoczone tu wypowiedzi trudno uznać za bezstronne, pochodzą 
bowiem od senatorów, ale nawet przeciwnicy nadmiernej władzy se-
natu stwierdzali: „boście wy nie Rzeczpospolita sami, ani jej pano-
wie”, dodając od razu: „ale ministry i opiekunowie jej”64. Taki obraz 
wynikał z  tradycji rzeczywistej władzy rad królewskich65, ale zara-
zem doskonale wpisywał się w koncepcję mieszanego rządu – mo-
narchia mixta, jako wzajemnego równoważenia się trzech składa-
jących ją elementów66. Jednak z  czasem w  opisach miejsca senatu 
w  trójdzielnej konstrukcji Rzeczypospolitej zaczęto coraz bardziej 
podkreślać, iż jest to miejsce „w  pośrzodku między królem a  ry-
cerstwem…”67, i  coraz dosłowniej traktować określenie ordo inter-
mendius – stan pośredniczący68. W takim ujęciu senat nie tyle był 
uczestnikiem gry sił elementów składających się na mieszaną Rzecz-
pospolitą, czy poniekąd pilnującą króla radą, co arbitrem, czynni-
kiem równowagi w nieustającym sporze majestatu z wolnością. Jak 
pisał w  swojej Apologii Andrzej Lisiecki: „ty bowiem zacny sena-
cie jesteś u nas w Polsce onym murem spratańskim między królem 
a  poddanymi postawnowionym […], który by królewską popędli-
wość hamował, a nam też, poddanym, żeby swej woli nie dopusz-

63 Senatora anonima deliberacyje o  królu, panach, radzie i  urzędnikach, sejmie 
i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych, s. 117.

64 [J. D. Solikowski?], Prędka rada przed upadkiem, Czubek I, s. 253, autorstwo we-
dług wydawcy J. Czubek, wstęp, s. XXVII.

65 „Szlachta operująca średniowiecznymi pojęciami o  państwie, nie wyobrażała 
sobie jednak rządów królewskich bez »rady panów rady«”, W. Czapliński, Głów-
ne nurty, s. 88.

66 J. Ekes pisze „o znacznej korespondencji ówczesnych (sc. szesnastowiecznych) 
poglądów na miejsce stanu senatorskiego w ustroju rzeczypospolitej z wyobra-
żeniami miejsca arystokracji w strukturze ustroju mieszanego”, J. Ekes, Trójpo-
dział, s. 38.

67 [M. Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło, s. 220 i n.
68 J. Ekes, Trójpodział, s. 41.
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czał”69, a  anonimowy rokoszanin pouczał senatorów, iż „interme-
dium tenens ordinem między KJMcią a stanem rycerskim powinni 
przestrzegać […] jakoby król żaden nie skłaniał się ad tyrannidem, 
a stan tenże rycerski ad seditionem”70. Właśnie rokosz Zebrzydow-
skiego jest momentem, w którym wyraźnie można dostrzec zmia-
nę w sposobie mówienia o senacie w stosunku do nie tak dawnych 
dyskusji okołoelekcyjnych w roku 157371. Z czasem takie postrzega-
nie roli senatu miało stać się powszechne. Tak opisywali ją zarów-
no bezpośredni uczestnicy walki politycznej, jak i  autorzy wypo-
wiedzi bardziej teoretycznych przez cały wiek XVII i znaczną część 
XVIII. Jak tłumaczył to Fredro: senat „nie popiera ani najwyższej 
władzy przeciwko wolności, ani nieokiełznanej szlachty przeciw ma-
jestatowi, lecz daje baczenie na sprawy, ostrożnie prowadząc do ugo-
dy”, „By majestatowi oddać co jego, w szczególności zaś, by nie ująć 
z wolności czegoś, co gwarantują prawa”72. Wymowne są powtarza-
jące się porównania do pręta czy szali wagi utrzymującej równowagę 
dwóch przeciwstawnych czynników. Jak ujął to Stanisław Leszczyń-
ski: „na ich powadze Rzeczpospolita jako na szali zawiesiła unionem 
majestatis cum libertate, aby jedna drugą nie przeważała…”73. Moż-
na powiedzieć, że w ten sposób znaleziono miejsce dla trzeciej siły 
w konstrukcji już raczej dwudzielnej, dostosowując w pewnym sen-
sie tradycyjną wizję rządu mieszanego do nowego obrazu własnej 
Rzeczypospolitej. Warto zwrócić na to uwagę, bo pokazuje to, iż ję-
zyk polityczny, przynajmniej w pierwszej połowie wieku XVII, choć 
wierny tradycyjnym pojęciom, nie był jeszcze skostniały i starał się 

69 A. Lisiecki, Apologia pro libertate Reipublicae et legibus Regni Poloniae, cyt. za: 
W. Czapliński, Główne nurty, s. 91. 

70 Libera respublica, s. 404.
71 Jarosław Poraziński sądził, że zmiana ta nastąpiła dopiero w  połowie wieku 

XVII, jednak wyraźnie widać ją już w wypowiedziach rokoszowych, por. J. Po-
raziński, Ordo intermedius? Kilka uwag o politycznej roli senatu w XVII i XVIII 
wieku, w: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów 
nowożytnej Polski i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, Toruń 1993,  
s. 219.

72 A. M. Fredro, Scriptorum, s. 553.
73 J. Ekes, Trójpodział, s. 41; S. Leszczyński, Głos wolny, s. 25.
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dostosować do zmian zarówno rzeczywistości politycznej, jak i wizji 
państwa oraz jego ustroju74.

Co niewątpliwie nie uległo zmianie, to przekonanie o koniecz-
ności ogromnej troski o  zachowanie równowagi elementów kon-
strukcji mieszanej Rzeczypospolitej, z tym że w układzie trójdziel-
nym elementy te tworzyły harmonijną całość, w dwudzielnym była 
to niepewna równowaga czynników w dużym stopniu przeciwstaw-
nych. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, ponieważ owa troska 
była bardzo ważnym składnikiem dyskursu politycznego. Paradok-
salnie, choć mixtum imperium uznawano nie tylko za rozwiązanie 
najlepsze, ale i najtrwalsze, zarazem przekonaniu temu towarzyszy-
ła ogromna obawa przed możliwością uszkodzenia jego delikatnej 
tkanki. Jak pisał w roku 1630 Paweł Piasecki: „Bardzo ślisko stoi to 
postanowienie naszej Rzpltej, chociaż bardzo dobre, ale bezpieczeń-
stwa, trwałości nie ma prawie żadnego”75. Najbardziej uczenie nie-
bezpieczeństwa czyhające na mieszaną konstrukcję rządu przedsta-
wił Wawrzyniec Goślicki: 

Quem admodum nostrae Reipub[licae] corpus, ex trium ordinum co-
niunctione, est constitutum, quorum omnium concentus et tempera-
mentum, Rempub[licam] optimam efficit et felicissimam; ita si cor-
pus hoc dissociatum et distractum extiterit, Rempub[licam] omnium 
aliarum teterrimam et infelicissimam reddit. Caeterae namquae Re-
spub[licae] uni sunt obnoxiae mutationi, eo quod ex una et simplici 
composita sunt administratione. At nostra quia mixta est, et ex tribus 
compacta, tot etiam conversionibus et inclinationibus erit subiecta76.

Innymi słowy, mogła jej grozić zarówno ochlokracja, oligarchia, jak 
i tyrania. Pozostali zabierający głos na tematy polityczno-ustrojowe 
nie wdawali się w tak subtelne analizy, natomiast troska o delikatną 

74 W pewnym sensie jest to odbicie w języku tego, co Urszula Augustyniak pisa-
ła o zdolności szlacheckich uczestników życia politycznego do tworzenia refor-
matorskich programów politycznych jeszcze w latach dwudziestych i trzydzie-
stych XVII wieku, por. U. Augustyniak, Szlachecki program reformy państwa po 
rokoszu sandomierskim, „Przegląd Historyczny” 2015, t. 106, nr 1, s. 9 i passim. 

75 P. Piasecki, Responsum, s. 258.
76 W. Goślicki, De optimo, k. 40.
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równowagę trzech składających się na Rzeczpospolitą stanów była 
powszechna77. Nie mniej powszechne były też narzekania, że równo-
waga ta już została zachwiana, że idealny w założeniu system uległ 
degeneracji78. 

Przez cały badany okres, a  więc od pierwszej wolnej elekcji 
(a zapewne już wcześniej) aż po wiek XVIII wszyscy zgodnie ubo-
lewali nad „zepsowaniem” Rzeczypospolitej, przyczynę dostrzegając 
w tym, „że się daleko od pierwszego ustanowienia oddaliła”79. Przy 
czym, o ile punkt wyjścia był wspólny, o tyle diagnozy który element 
szwankuje, kto i w jaki sposób naruszył podstawy mixtum imperium, 
okazywały się już bardzo różne, choć mieściły się w tradycyjnych ra-
mach wynaturzeń ustrojów czystych. Tak więc króla oskarżano o dą-
żenie do tyranii, senatorów obwiniano bądź o wspieranie tych dążeń, 
bądź o chęć zdobycia władzy, a więc o zapędy oligarchiczne, wresz-
cie szlachtę oskarżano o  przekraczanie granic przyznanych ludo-
wi w systemie mieszanym. Nie należy przy tym zapominać, że opi-
sy ustroju Rzeczypospolitej rzadko miały służyć tylko obiektywnej 
diagnozie, a ubolewania nad kryzysem jej konstrukcji w zasadzie ni-
gdy nie pełniły takiej funkcji. Pewne teoretyczne założenia wykorzy-
stywano jako argumenty w  sporach politycznych, niejednokrotnie 
bardzo gwałtownych. Powodowało to m.in., że choć wszyscy akcep-
towali trójdzielną konstrukcję złożoną z króla, senatorów i stanu ry-
cerskiego (ewentualnie jego reprezentacji w sejmie), to już przypisy-
wane im uprawnienia i zadania mogły się różnić diametralnie, a co 

77  J. Ekes, Trójpodział, s. 54.
78 „Krytyczne oceny, dość powszechne w publicystyce, a także w wielu wystąpie-

niach publicznych, nie dotyczyły istoty samego systemu, a więc koncepcji mo-
narchia mixta, ale dostrzeganych powszechnie wynaturzeń życia publicznego”, 
E. Opaliński, Kultura, s. 41.

79 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 16; szerzej o poglądach Opalińskiego na mieszany 
ustrój Rzeczypospolitej por. M. Pryshlak, “Forma Mixta” as a Political Ideal of 
a Polish Magnate: Łukasz Opaliński’s “Rozmowa Plebana z Ziemianinem”, „The 
Polish Review” 1981, Col. 26, No. 3, s. 38–42, autorka trafnie zwraca uwagę na 
wpływ Justusa Lipsiusa na koncepcje polityczne Opalińskiego (s. 38), choć aku-
rat w przypadku monarchia mixta można dopatrzyć się także wcześniejszych 
antecedencji.
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za tym idzie – różniła się ocena, czy dany stan przekroczył swoje pre-
rogatywy. 

Przykładem skrajnie różnej interpretacji koncepcji rządu mie-
szanego, wyraźnie służącej walce politycznej mogą być dwa teksty 
polityczne z okresu rokoszu Lubomirskiego, jeden anonimowego re-
galisty, drugi marszałka wielkiego koronnego. Obaj niemal tymi sa-
mymi słowami opisywali „piękną harmonię” stanów, „którą unum 
corpus Reipublicae constituit, że jeden bez drugiego nic nie może 
concludere in negotiis Reipublicae”80, i  wykazywali o  nią wiele tro-
ski. Tyle że w dalszym wywodzie Lubomirski całe swoje wystąpienie 
skonstruował na oskarżeniu króla o  przekroczenie uprawnień na-
leżnych mu w rządzie mieszanym, a zatem o naruszenie „simmetrii 
stanów”. Przy czym wyliczał nie tyle zakres władzy monarchy, co jej 
ograniczenia81, nie mając zresztą wątpliwości, że potissima pars regni 
nobilitas82. Z kolei zwolennik Jana Kazimierza z równym przekona-
niem udowadniał, że spośród stanów: „pierwszy i głowa RP jest Król 
Pan maiestate insignitus, patronus et protector inszych, którzy sub tu-
tela jego zostają, od niego ius aequum odnoszą, od niego splendory, 
grandezze, honory swoje biorą. Przy tym chcieli primam et praecipuam 
authoritatem zostawić”. Co ciekawe, szlachcie był skłonny przyznać 
wolności i przywileje, ale o władzy milczał83. Konkluzja wydawała 
się w zasadzie oczywista – to szlachta (domagając się sejmu konne-
go) niszczyła „harmonię” Rzeczypospolitej.

80 Respons wolnego szlachcica na list senatora jednego de data 20 Decembris 1665, 
Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 110; to samo J. S. Lubomirski, Jawnej niewinno-
ści, s. 1, 64.

81 „Aby w niczym tymże nie ubliżył prawom, aby każdemu poddanemu sprawie-
dliwym był […], nad prawa aby nic sobie nie pozwalał […], ojcem był Rzeczy-
pospolitej onej i każdego w niej przestrzegał całości”, „byle pamiętał, że wol-
nemu narodowi panuje i tej dotrzymał wolności” itd., J. S. Lubomirski, Jawnej 
niewinności, s. 1.

82 Ibidem, s. 2, był to nieco zniekształcony cytat z konstytucji sejmowej 1532 roku, 
przywołany też przez autora Libera respublica, s. 404.

83 „Trzeci ordo jest status equestris, wolnościami mimo inne narody szczycący 
się, które za zasługi i odwagi swoje per privilegia et concessiones królów swoich 
otrzymał”, Respons wolnego szlachcica, s. 110.
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*

Koncepcja monarchia mixta w  momencie, kiedy stała się jednym 
z fundamentów szlacheckiego dyskursu politycznego, a więc w dru-
giej połowie wieku XVI, wydawała się bardzo dobrym narzędziem 
do opisu rzeczywistości politycznej, co jeszcze ważniejsze – pozwa-
lała precyzyjnie przedstawić ówczesne ideały polityczne właściwie 
wszystkim uczestnikom życia publicznego owego czasu. Odwołanie 
się do tej właśnie wizji było też dogodnym argumentem w sporach, 
wykorzystywanym przez ludzi o bardzo nieraz odmiennych poglą-
dach, dla osiągnięcia czasem sprzecznych celów. Jak już powiedzia-
no, była to koncepcja pojemna, a co więcej – dość elastyczna, dają-
ca się dostosować do różnych potrzeb i sytuacji. Jednak nałożenie jej 
na własne rozwiązania ustrojowe, a zarazem ogromne do niej przy-
wiązanie mogły stać się i stały w którymś momencie przyczyną spo-
rych problemów, ograniczając po trosze horyzont postrzegania nie-
których zagadnień, utrudniając nazwanie zmieniających się realiów 
politycznych, a także wyartykułowanie nowych koncepcji. 

Trudności kryły się już w  przypisaniu rzeczywistych instytu-
cji elementom składającym teoretyczny model rządu mieszanego. 
W  pewnym sensie była to próba dopasowania rzeczywistości do 
mitu politycznego, jakim de facto była forma mixta. Rzeczywistości, 
dodajmy, nie do końca do niej pasującej. Owo niedopasowanie naj-
bardziej dawało o sobie znać w przypadku elementu „arystokratycz-
nego”, a więc senatu. Doszło tu w zasadzie do zderzenia dwóch ide-
ałów politycznych – ustroju mieszanego i równości szlacheckiej. Dla 
autorów starożytnych, a i dla ich renesansowych dziedziców na za-
chodzie Europy rzeczą oczywistą było istnienie w państwie wyraźnie 
wyróżniającej się grupy możnych (grandi, peers, arystokraci), stąd 
konieczność udziału jej reprezentacji w rządzie. Jednak senat nie da-
wał się wpisać w taką koncepcję, gdyż w Rzeczypospolitej grupy ta-
kowej, przynajmniej formalnie, nie było. Ideał równości wszystkich 
członków stanu rycerskiego stanowił jeden z podstawowych skład-
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ników ideologii szlacheckiej84. Co najmniej od rokoszu Zebrzydow-
skiego coraz mocniej przypominano, że „i seantorius ordo ex eque- 
stri attolitur”85. Istniała tu alternatywa – o uznaniu senatorów za ary-
stokrację mogły zadecydować nie ich powiązania, ale ich funkcja. 
Jak określił to Janusz Ekes, była to „arystokracja służby publicznej”86. 
Dość podobnie postrzegali w  wieku XVII Izbę Lordów Anglicy87. 
W  takim ujęciu senatorów traktowano po trosze jak arystoteleso-
wą arystokrację cnoty, (współ)rządy najmądrzejszych i  najzacniej-
szych w państwie88. W wieku XVI istotnie, taki obraz senatu był dość 
popularny, o co w dużej mierze dbali senatorowie89, choć mogli się 
tu wesprzeć także rozważaniami teoretycznymi, przede wszystkim 
Goślickiego, ale też np. Warszewickiego90. Taka wizja sprawdzała 
się przede wszystkim wtedy, kiedy konstrukcję mieszaną ściśle wią-
zano z sejmem, w którym senat stanowił element arystokratyczny, 
a  izba poselska demokratyczny. Jednak jeśli elementem demokra-
tycznym miała być cała szlachta, a taka interpretacja szybko zdomi-
nowała polski dyskurs, pozycja może nie senatu jako instytucji, ale 
senatorów stawała się dość dwuznaczna – byli elementem arysto-
kratycznym, ale nie arystokracją. Próbą stworzenia bardziej spójne-
go obrazu były tendencje, które co najmniej od rokoszu Lubomir-

84 A. Zajączkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura, wyd. 2 (pod zmienionym 
tytułem), Warszawa 1993, s. 94; J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – 
upadek – relikty, wyd. 2, Warszawa 1979, s. 56; J. Urwanowicz, Ideologia a dzia-
łalność polityczna szlachty w czasach Zygmunta III. Wokół wartości ustrojowych, 
w: Między monarchą a  demokracją. Studia z  dziejów Polski XV–XVIII wieku, 
red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 171; J. Maciszewski, 
Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969, s. 163; E. Opaliński, Kultura, s. 89.

85 Respons na ten „respons” cnotliwą radę pana marszałka niecnotliwie szarpiący, 
Ochmann-Staniszewska, t. 2, s. 164; por. K. Grzybowski, Teoria reprezentacji,  
s. 30.

86 J. Ekes, Trójpodział, s. 38.
87 W. Nippel, Ancient and Modern Republicanism, s. 17 (tak jak szlachta RP, do-

strzegając w niej czynnik równowagi).
88 Zwrócił na to uwagę J. Ekes, Trójpodział, s. 39.
89 Wymownym tego przykładem jest rozprawka Karnkowskiego (Eksorbitan-

cyje i naprawa koła poselskiego, 1596), w zasadzie cała poświęcona właśnie tej 
kwestii.

90 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 395.
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skiego (a po części już w czasie rokoszu Zebrzydowskiego) można 
obserwować szczególnie w  wypowiedziach samych zainteresowa-
nych, do przeniesienia funkcji pośrednika między majestatem a wol-
nością z  senatu na magnatów. Towarzyszyło temu przekonanie, iż 
właśnie potęga możnych rodów jako jedyna jest gwarancją wolno-
ści szlacheckiej, będąc w stanie oprzeć się absolutystycznym zama-
chom króla. Tego typu wypowiedzi były przede wszystkim odbiciem 
rzeczywistych zmian w  układzie sił w  Rzeczypospolitej i  toczonej 
w niej walki politycznej, podobnie jak stanowiące ich antytezę opi-
nie o oligarchicznych zakusach senatorów, powtarzające się od roko-
szu Zebrzydowskiego przez cały wiek XVII, czy sugestie zmiany ich 
statusu przez powierzenie ich nominacji sejmowi, wysuwane nie-
mal od początku istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jed-
nak jest też prawdą, iż brak jasnego osadzenia senatu w rzeczywisto-
ści społecznej szlacheckiej Rzeczypospolitej spowodował, że z trzech 
składników jej mieszanego ustroju opisy elementu arystokratyczne-
go są, jeśli można tak powiedzieć, najbardziej ambiwalentne, a jego 
wizja w strukturze forma mixta wydaje się najmniej spójna. Co zna-
mienne, w XVIII wieku niemal wszyscy autorzy szerszych rozważań 
ustrojowych proponowali daleko idące zmiany w podstawach orga-
nizacji i funkcjonowania senatu, a szczególnie większe podporząd-
kowanie go „narodowi”, właśnie w imię równości91.

Problem z senatem wynikł z trudności w dostosowaniu elemen-
tów formy mieszanej do realnych instytucji Rzeczypospolitej. Jednak 
wybór takiej konstrukcji jako podstawy mówienia o państwie, a co 
więcej – wierność tej koncepcji, same w sobie miały stać się przyczy-
ną sporych trudności, przede wszystkim zaś spowodować, że w któ-

91 Por. A. Knychalska, Senat w koncepcjach politycznych publicystów epoki saskiej, 
w: Czasy nowożytne. Studia poświęcone pamięci profesora Władysława Eugeniu-
sza Czaplińskiego w 100 rocznicę urodzin, red. K. Matwijowski, Wrocław 2005, 
s. 261–267. Ciekawą propozycję pogodzenia ideału równości i szacunku dla se-
natu zaproponował Leszczyński: „od czego nas aequalitas dyspensować nie po-
winna, że ich jako ojców konsiderować będziemy, bo lubo syn może mówić, że 
równy z urodzenia ojcu, ale nie równy in ordinae naturali, a zatym trzeba im re-
spekt należyty świadczyć, na radach ich polegać…”, S. Leszczyński, Głos wolny, 
s. 37.
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rymś momencie uczestnikom toczących się w  Rzeczypospolitej 
dyskusji politycznych zabrakło narzędzi do opisu zarówno rzeczy-
wistych zmian, jak i zmieniającej się wizji państwa. Po raz pierwszy 
trudności te dały o sobie znać już w czasie rokoszu Zebrzydowskie-
go, kiedy okazało się, że ani instytucja rokoszu, ani ambicje politycz-
ne jego szlacheckich uczestników nie mieszczą się w ramach monar-
chia mixta92. Z punktu widzenia formy mieszanej nie tylko rokosz, 
ale nawet znacznie mniej drastyczne próby rozszerzenia udziału we 
władzy czynnika „demokratycznego” mogły prowadzić do niebez-
piecznego zachwiania równowagi tej konstrukcji i przechylenia jej 
w stronę rządów ludowych, by nie rzec, ochlokracji. Warto pamię-
tać, że klasyczna wizja forma mixta dla tego akurat składnika prze-
widywała raczej niewielką władzę, antyczni twórcy tej koncepcji są-
dzili bowiem, że rozwiązanie to miało gwarantować ludowi przede 
wszystkim wolność, jego udział we władzy pozostawał zaś jedynie 
środkiem dla osiągnięcia tego celu. Pogląd ten okazał się nieobcy 
także szesnastowiecznym uczestnikom dyskusji politycznych w Rze-
czypospolitej. Retoryczne pytanie uczestnika pierwszej wolnej elek-
cji: que salus publica sine libertate, que libertas nostra sine auctoritate 
senatus, quae auctoritas senatus sine dignitate regis?93, było przecież 
nie czym innym jak właśnie odwołaniem do klasycznej wizji tak ro-
zumianej forma mixta. Choć w jego wypadku był to neutralny ele-
ment opisu rzeczywistości, jednak podobne odwołania szybko stały 
się jednym z argumentów w walce politycznej, dając niejako „opra-
wę” teoretyczną rzeczywistemu sporowi o władzę. Mocno ekspono-
wali nadużycia ze strony elementu demokratycznego ludzie zwią-
zani z  elitą senatorską pod koniec panowania Zygmunta Augusta 
i pod panowaniem pierwszych królów elekcyjnych94. Z czasem nie-

92 Co przeciwnicy rokoszan stwierdzali wprost, zarzucając, że wystąpienia Ze-
brzydowskiego ujmują powagi królowi i senatowi „tak, że tylko jeden stan nie-
podejrzany zostawiwszy, na coś nowego, a  w  Polszcze nieznajomego miarę 
biorą”, Opisanie prawdziwe i dostateczne rozwiedzenia rokoszu pod Janowcem, 
Czubek II, t. 3, s. 170.

93 [J. D. Solikowski], Rozsądek o warszawskich sprawach, s. 586. 
94 Senatora anonima, s. 143; Naprawa Rzeczypospolitej, s. 205; [S. Karnkowski], 

Eksorbitancyje i naprawa, k. Cv; Karnkowski zresztą już wcześniej dość jasno 
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jako przejęli ten argument od senatorów zwolennicy wzmocnienia 
władzy królewskiej, m.in. Górnicki, Skarga, Łukasz Opaliński, Sta-
rowolski, narzekając, że Rzeczpospolita skłania się ab hoc populari 
statu, że „populus wziął rząd na się”95, że „wszytke moc panowania 
i rządzenia przywłaszczyli sobie, że król i senat tylko malowanemi 
zostali”96. Z tym że wcześniej częściej odnoszono podobne zarzuty 
do izby poselskiej, zdaniem senatorów przekraczającej swoje kom-
petencje, później kierowano je raczej do całego stanu szlacheckiego. 
Polemika z tego typu oskarżeniami w ramach klasycznej monarchia 
mixta nie była łatwa, a może w ogóle nie była możliwa. Tym bardziej 
że szlachta coraz bardziej czuła się suwerenem w Rzeczypospolitej. 
Problem polegał na tym, iż język polityczny, którym się posługiwa-
ła, nie do końca pozwalał jej wyartykułować to poczucie. Starożyt-
na koncepcja forma mixta w ogóle nie znała pojęcia niepodzielnej 
suwerenności, tak jak miał ją rozumieć Bodin, mówiono w niej tyl-
ko o władzy podzielonej między części składające ustrój mieszany. 
W  polskim dyskursie w  wieku XVI pojawia się co prawda termin 
(i idea) maiestas, ale tylko w odniesieniu do Rzeczypospolitej, a więc 
opisanej wyżej niemal organicznej jedności wszystkich trzech sta-
nów97. Suwerenności ludu, choćby tylko szlacheckiego, w tych kate-
goriach nie dawało się opisać.

Tę swego rodzaju bezradność, a zarazem próby znalezienia no-
wego języka widać wyraźnie w  wypowiedziach z  lat 1606–1608, 
szczególnie oczywiście u obrońców rokoszu. Co wymowne, autorzy 
rokoszańscy stosunkowo rzadko odwołują się do wizji trzech stanów 
składających Rzeczpospolitą, jakby wyraźnie czując, że to, co robią, 
rozsadza ramy tej konstrukcji. Jeszcze wymowniejsze są próby nowe-

wyznaczał miejsce stanowi rycerskiemu: Nam cum respublica nostra tribus ma-
xime hominum ordinibus contineatur, Regia potestate, quae imperat, Equestri or-
dine, qui paret, et Senatorio inter hos interiecto, qui consulit, S. Karnkowski, Ad 
Henricum Valesium Poloniarum Regem […]. Panegirycus, Kraków 1574, k. A 4v.

95 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 465.
96 S. Starowolski, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 1650, s. 156.
97 J. Ekes, Trójpodział, s. 58; por. też Z. Wachlowski, Pojęcie suwerenności w lite-

raturze politycznej polskiej XV I XVI wieku, w: Pamiętnik trzydziestolecia pracy 
naukowej Przemysława Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 223 i nn.
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go określenia miejsca szlachty, jak np. ta anonimowego obrońcy ro-
koszu, który w ten sposób opisał jego podstawy: „[…] szlachta oba-
czywszy skazy jakie nieznośne w Rzpltej, bądź to z osoby pańskiej, 
bądź z koła senatorskiego, bądź też z stanu szlacheckiego pochodzą-
ce […] do naprawy tych skaz, jako do gaszenia ognia rzucali się, do 
kupy się zwoływali i  zjeżdżali”98. Trudno chyba o  lepszy przykład 
zderzenia ideału trzech stanów Rzeczypospolitej z  wizją suweren-
nej władzy szlachty. Niektórzy zachowując zewnętrzne ramy forma 
mixta, starali się wypełnić je nową treścią, jak autor Libera respubli-
ca, który dość tradycyjnie przyznając królowi dignitatem, senatowi 
auctoritatem, już znacznie mniej tradycyjnie stanowi szlacheckiemu 
przypisał summam potestatem99. Najlepiej poradził sobie z tym pro-
blemem chyba Mikołaj Zebrzydowski, o ile to on jest, jak sądził Jan 
Czubek, autorem Apologii szlachcica polskiego. Przeniósł on absolu-
tam potestatem z  trzech stanów na szlachtę, „jeśli ta absoluta pote-
stas jest w ręku wszech stanów, tedy pogotowiu jest w ręku tego sta-
nu, który jest potissima huius regni portio i który primas parte habet 
in regno hoc”100, a dalej identyfikował szlachtę (a właściwie rokosz) 
z Rzecząpospolitą101. Odchodził więc ostatecznie od klasycznej wizji 
Rzeczypospolitej złożonej z trzech stanów na rzecz Rzeczypospolitej 
jako wspólnoty szlacheckich obywateli, co także mieściło się w tra-
dycyjnym dyskursie, a  jednocześnie było znacznie lepszym narzę-
dziem opisu tak sytuacji, jak ideałów politycznych rokoszan. Można 
zatem powiedzieć, że płynność terminu „Rzeczpospolita” okazała się 
pomocą w ich wyartykułowaniu bez włączania nowych pojęć (szcze-
gólnie suwerenności) i bez podważania koncepcji respublica mixta. 
Pewną nowością był jedynie wskazany wyżej fakt, iż właśnie od ro-
koszu sandomierskiego coraz częściej obok trójczłonowego obrazu 
formy mieszanej pojawia się w dyskursie zestawienie, a może raczej 
przeciwstawienie dwuczłonowe król vs. szlachecki lud, a więc de facto 
król vs. Rzeczpospolita. 

98 Defensio ac definitio rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 440.
99 Libera respublica, s. 404.
100 [M. Zebrzydowski], Apologia szlachcica polskiego, Czubek II, t. 3, s. 234.
101 Ibidem.
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Spory rokoszu Zebrzydowskiego to na długo ostatni okres, kiedy 
podejmowano próby zmian w dyskursie, dostosowania sposobu mó-
wienia o konstrukcji ustrojowej Rzeczypospolitej do rzeczywistej sy-
tuacji politycznej. Przez cały wiek XVII polska myśl polityczna tkwi-
ła, jak to określił Robert Frost, w „więzieniu arystotelesowym”102, czy, 
jak chce Urszula Augustyniak, „w gorsecie schematu”103. Dotyczy to 
nie tylko myślenia, ale i mówienia o polityce. Uczestnicy debaty po-
litycznej nie tylko byli przekonani „o niezmienności modelu ustro-
jowego RP”104, ale opisywali go niemal tymi samymi słowami, co ich 
przodkowie w wieku XVI. Przy czym to, co kiedyś nie tylko umożli-
wiało trafny opis rzeczywistości, ale także formułowanie postulatów 
na przyszłość, co było przedmiotem sporów i dyskusji, w drugiej po-
łowie wieku XVII jest formą niemal całkowicie skostniałą. Nikt nie 
kwestionował wówczas zalet rządu mieszanego ani tego, że realizują 
go trzy stany Rzeczypospolitej, ale też po Fredrze właściwie nikt go 
nie analizował. Z dawnych emocji pozostała chyba tylko niemal ob-
sesyjna obawa naruszenia równowagi, przede wszystkim przez czyn-
nik monarchiczny, czyli króla dążącego do absolutum dominium. 
Zresztą to właśnie spór inter maiestatem et libertatem budził w tym 
czasie znacznie większe zainteresowanie niż konstrukcja forma mi-
xta, choć, powtórzmy to jeszcze raz, nikt jej nie kwestionował105. 

Pierwszym, który miał przełamać tę stagnację, a zarazem pierw-
szym, który zdecydowanie zakwestionował zalety ustroju Rzeczy-

102 „In Aristotelian prison”, R. Frost, “Liberty without Licence?”. The Failure of Pol-
ish Democratic Thought in the Seventeenth Century, w: Polish Democratic Thought 
from the Renaissance to the Great Emigration: Essays and Documents, eds. M. B. Bi-
skupski, J. S. Paula, New York 1990, s. 54.

103 U. Augustyniak, Wazowie, s. 36.
104 Ibidem.
105 Zbigniew Ogonowski zwrócił uwagę, że koncepcję ustroju mieszanego odrzu-

cił w swoim łacińskim traktacie De officiis libri tres Łukasz Opaliński (Z. Ogo-
nowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europej-
skiej, Warszawa 1992, s. 151). Jednak te uczone rozważania, adresowane raczej 
do czytelników zagranicznych, trudno uznać za przykład szlacheckiego dyskur-
su politycznego, co więcej – zarówno ich język, jak i koncepcje odbiegały także 
od tego, co Opaliński pisał w innych publikacjach, w których, jak już była o tym 
mowa, posługiwał się koncepcją monarchia mixta.
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pospolitej właśnie jako ustroju mieszanego, był Stanisław Karwicki. 
Zaczął co prawda swój wywód od powtórzenia potrójnego obrazu 
stanów Rzeczypospolitej, znanego, jak stwierdził zgryźliwie, „nawet 
ślepym i golibrodom”106, ale dalszy wywód mógł zaskoczyć nie tyl-
ko balwierzy. Otóż autor stwierdził, że jest to de facto pomieszanie 
dwóch porządków: „u nas w Polszcze jest i królestwo i rzeczpospo-
lita”107, których jego zdaniem połączyć się nie da. Jego opinia sta-
nowiła być może jakieś dalekie echo teorii zachodnioeuropejskich, 
w pewnym sensie przedmiotem jego krytyki była bowiem podzie-
lona suwerenność108, choć nie posługiwał się tą kategorią. Z tym że 
w przeciwieństwie do Bodina i jego uczniów autor Egzorbitancyi ta-
kie rozwiązanie uznawał nie tyle za niemożliwe z punktu widzenia 
teorii, co za niedające się zrealizować w praktyce. Zakwestionował 
przy tym podstawowy aksjomat równowagi różnych elementów skła-
dających rząd mieszany – taka równowaga była jego zdaniem absolut-
nie niemożliwa, tu przy okazji dostało się senatorom, którzy nie tylko 
nie stanowili wedle niego czynnika stabilizującego, ale – przeciw-
nie – przyczyniali się do narastania konfliktu i zamieszania109. Nie 
była to jeszcze jakaś radykalna zmiana języka, ale jednak propozycja 
odbiegająca od tradycji monarchia mixta. Odejście od tej koncepcji 

106 S. Dunin Karwicki, Egzorbitancyje we wszystkich trzech stanach Rzeczypospolitej 
krótko zebrane, w: idem, Dzieła polityczne z początku XVIII wieku, tłum. i wyd. 
A. Przyboś, K. Przyboś, Kraków 1992, s. 25; O potrzebie urządzenia Rzeczypo-
spolitej (De ordinanda Republica), w: ibidem, s. 91.

107 Idem, Egzorbitancyje, s. 26, w  tekście łacińskim wywód jest dłuższy, a  przez 
to bardziej rozmyty (s. 91–98), skutkiem czego nowatorstwo Karwickiego jest 
mniej widoczne, stąd tu będziemy się odwoływać do Egzorbitancyi.

108 I chyba jej nie znał, choć pisał, że iura maiestatis miał zarówno król, jak i pozo-
stałe dwa stany, ibidem.

109 „Właśnie jak w  owej kołysce z  umiarkowanego we środku drzewa zrobionej, 
raz tego, drugi raz owego końca ruszając, w ustawicznych dyfidencyjach i mie-
szaninach domowych państwo to niby perpetuum mobile trzymali dla swoich 
nieszczęśliwych prywatnych interesów, albo uraz”, ibidem, s. 29; por. J. Michal-
ski, Z problematyki republikańskiego nurtu w polskiej reformatorskiej myśli po-
litycznej w  XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1983, s. 330; J. Poraziński, 
Ordo intermedius?, s. 218; C. Wróbel, Glossa do artykułu: „Idea Opatrzności a cy-
kliczność dziejów – rozumna natura człowieka i możliwość reform politycznych 
w poglądach Stanisława Dunin-Karwickiego”, „Historyka” 2011, t. 41, s. 188.
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niewątpliwie ułatwiło Karwickiemu zarówno postawienie diagnozy, 
jak i sformułowanie propozycji zmian w Rzeczypospolitej110.

Ujęcie Karwickiego miało wpłynąć na język polityczny, ale do-
piero Konarskiego. Wcześniej, o ile w ogóle dyskutowano o kształ-
cie Rzeczypospolitej, czyniono to na ogół, w dalszym ciągu posłu-
gując się klasycznym obrazem formy mieszanej, równie tradycyjnie 
chwaląc ją za harmonię składających ją członków111. Nawet au-
tor najciekawszej propozycji reform pierwszej połowy wieku, czyli 
Leszczyński, posługiwał się jeszcze tradycyjną wizją „trzech stanów 
złączonych” w ich klasycznym rozumieniu. O tym, że coś w dyskur-
sie zaczynało się zmieniać, świadczyły w  tym czasie jedynie poja-
wiające się niekiedy określenia ustroju Rzeczypospolitej już nie jako 
mieszany, ale demokratyczny bądź ludowy (popularis)112. 

Wyraźna zmiana miała nastąpić dopiero w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych XVIII wieku. W pewnym sensie zapocząt-
kował ją Konarski, który cały swój program naprawy Rzeczypospo-
litej opisał, właściwie nie używając ani pojęcia, ani koncepcji rządu 
mieszanego113. Jak już powiedziano, można tu chyba dopatrywać się 

110 Co ciekawe, polską wersję swego traktatu uporządkował Karwicki jeszcze wedle 
klasycznej triady „o pierwszym stanie królewskim majestacie”, „o drugim stanie 
senatorskim i możniejszym”, „o trzecim stanie szlacheckim”, dopiero później pi-
sząc o sejmikach, sejmach i innych kwestiach. Układ De ordinanda jest już inny, 
nienawiązujący do trójpodziału, na pierwszy plan wysuwa kwestię sejmików, 
przez sejm, aż do kwestii bardziej szczegółowych. 

111 Tak np. Opisanie krótkie niektórych interesów wewnętrznych Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej Polskiej w roku 1762, wyd. M. Wyszomirska, A. Perłakowski, Kra-
ków 2011, s. 13; S. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa królestw, albo ich smutny 
upadek wolnym narodom przed oczy stawiona na oszacowanie nieoszacowanej 
szczęśliwości swojej, t. 2, Lwów 1764, s. 65.

112 Tak np. W. Bystrzonowski, Polak sensat w  liście, w komplemencie polityk, hu-
manista w dyskursie, w mowach statysta na przykład dany szkolnej młodzi, Lu-
blin 1730, k. K 4 (democraticus regendi modus); [F. Radzewski], F. Poklatecki ps., 
Kwestyj politycznie obojętne, b.m. i r., s. 135 (status popularis).

113 Pojawiła się ona w  O  skutecznym, kiedy pisał o  sejmie złożonym „z  króla 
i z dwóch inszych stanów” (t. 1, s. 173) oraz w t. 2, s. 230, w celach wyraźnie pro-
pagandowych, jednak cały wywód był zbudowany na wizji wolnej rzeczypospo-
litej, „gdzie nie jeden, ale czy więcej z między ludu wybranych, czyli lud wszy-
stek sobą samemi według praw i wszelkiej sprawiedliwości rządzą” (t. 2, s. 166).
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wpływu dobrze mu znanego dzieła Karwickiego114. Jest to podejrze-
nie tym bardziej zasadne, że w początkach jego kariery jako pisa-
rza politycznego jeszcze się tą konstrukcją posługiwał dla opisania 
władzy w  Rzeczypospolitej115. Warto odnotować tu ciekawy para-
doks – Konarski nie wprowadził do swego języka politycznego żad-
nych nowych pojęć, nie znał, a przynajmniej nie używał nowoczes-
nej koncepcji suwerenności narodu ani delegacji władzy, a  mimo 
to udało mu się precyzyjnie opisać je obie, gdy mówił o  posłach: 
„Nie swoją oni mocą, bo żadnej by z siebie nie mieli, ale mocą woje-
wództw, ziem i powiatów na ziomków naszych akredytowanych zla-
ną, o wszystkim radzą i decydują. Toć nie oni stanowią, ale stanowią 
w nich wszystkie województwa, powiaty i ziemie”116. Konarski pomi-
nął w rozważaniach koncepcję rządu mieszanego, natomiast piszący 
niemal w tym samym czasie Jan Nepomucen Poniński ostro ją skry-
tykował. Pozostając pod wyraźnym wpływem pisarzy zachodnich, 
a przede wszystkim Samuela von Puffendorfa, uznał takie rozwią-
zanie za irregulare117, proponując dla Polski arystokrację bez króla, 
która „jest rządem naturalnym, prostym, a przeto najdoskonalszym 
rządzenia sposobem”118. Warto zauważyć, że autor mówił tu o ary-
stokracji, a  nie o  demokracji, dostrzegł zatem inne poza szlachtą 
stany, może nieskładające Rzeczypospolitej, ale mieszkające w tym 
samym państwie119. Pismo Ponińskiego, przypuszczalnie mało zna-

114 Na wpływ Karwickiego na poglądy Konarskiego jako pierwszy zwrócił uwagę 
W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII w. (do Sejmu Czteroletniego), 
Warszawa 1966, s. 36, 184 i passim.

115 „Rzeczpospolita nasza […] wszystkie iura Maiestatis […] przywłaszczyła 
wszystkim trzem stanom królestwa – królewskiemu, seantorskiemu, a osobli-
wie naszemu rycerskiemu”, [S. Konarski], Rozmowa pewnego ziemianina z są-
siadem o teraźniejszych okolicznościach, b.m. 1733, s. 7.

116  S. Konarski, O skutecznym, t. 4, s. 229–230.
117 [J. N. Poniński], Projekt uszczęśliwienia ojczyzny (1763), Biblioteka Czartory-

skich, rkps 2619, s. 203.
118 [J. N. Poniński], Projekt, s. 203.
119 Co zresztą wprost napisał: „nie mamy wcale pospólstwa ani chcącego rządzić, 

ani tak mocnego, ażeby nas do powierzenia mu jakiej części najwyższego rządu 
przymusić mogło”, [J. N. Poniński], Projekt, s. 204; nie był pierwszy, np. Bene-
dykt Chmielowski pisał: „Nasze Królestwo Polskie, że od króla, senatu et questri 
ordine regitur jest regnum monarchico-aristocraticum”, gdy Anglia była według 
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ne120, jest raczej ciekawostką i trudno je uznać za dowód jakichś po-
wszechniejszych zmian w  języku politycznym. Jednak takie zmia-
ny w tym czasie rzeczywiście zaczynały się dokonywać, choć pojęcie 
rządu mieszanego nie od razu miało zniknąć z polskiego słownika 
politycznego. 

Jeszcze w latach siedemdziesiątych XVIII wieku często pojawia-
ło się w rozważaniach o państwie zarówno tych teoretycznych, jak 
i odnoszących się do własnej Rzeczypospolitej. W roku 1782 Win-
centy Skrzetuski pisał: „Po wszystkich tych odmianach, które tu 
krótko z narodowej historyi namieniliśmy, rząd Królestwa Polskie-
go stał się z trzech gatunków złożonym: z monarchii w osobie kró-
la, z  arystokracyi w  senacie, z  demokracyi w  stanie rycerskim”121. 
Podobnie przedstawiali polskie rozwiązania ustrojowe autorzy wy-
dawnictw o charakterze podręcznikowym czy encyklopedycznym122. 
Pojęcie rząd mieszany pojawiało się także w toku aktualnej debaty 
politycznej, jednak raczej jako powtarzane dość automatycznie tra-
dycyjne określenie. Ostatnim, który w pełni świadomie posłużył się 
konstrukcją trójdzielną w brzmieniu (choć nie w treści) zbliżonym 
do tradycyjnego, był Ignacy Łobarzewski, który stwierdzał, że „moc 
prawodawcza zawiera się w trzech stanach”, a nawet używał w tym 
kontekście określenia „prawodawcza Rzeczpospolita”123, więc po-
zornie wpisywał się w dawny dyskurs. W rzeczywistości odszedł już 
od niego bardzo daleko, stosując Monteskiuszowski podział władz, 

niego królestwem monarchico-aristocratico-democraticum, B. Chmielowski, 
Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna, t. 1, b.m. 1745, s. 536.

120 Choć to, że zachowały się dwa egzemplarze (PAU, rkps 320, jako Moralizacja 
nad stanem Rzpltej po śmierci Augusta III; Biblioteka Czartoryskich, rkps 2619 
jako Projekt uszczęśliwienia ojczyzny), zdaje się świadczyć, iż być może autor ja-
koś je rozpowszechniał.

121 W. Skrzetuski, Prawo polityczne, t. 1, s. 41.
122 Zob. m.in. H. Karpiński, Leksykon geograficzny dla gruntownego pojęcia gazet 

i historii, z różnych autorów zebrany, Wilno 1766, wstęp b.p.; T. Waga, Krótkie 
zebranie historyi i geografii polskiej, Supraśl 1767, s. 230; A. Popławski, Zbiór nie-
których materyi politycznych, Warszawa 1774, s. 218, choć on akurat nie był kon-
sekwentny, gdzie indziej uznając, że ustrój RP jest arystokratyczny, bo szlachta 
panuje nad pospólstwem, ibidem, s. 223.

123 [I. Łobarzewski], Zaszczyt wolności polskiej angielskiej wyrównywający, [War-
szawa] 1789, s. 16: „Trzy stany stanowią u nas prawodawczą Rzpltą”.
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ideę samostanowienia narodu i koncepcję delegacji władzy. Jego po-
przednicy nie posługiwali się jeszcze tak nowoczesnym językiem po-
litycznym, jednak w ich wypowiedziach widać jedną wyraźną zmia-
nę w stosunku do opisanej wyżej klasycznej wizji forma mixta – otóż 
w ich ujęciu (i jest to reguła) chodzi o rząd, a nie Rzeczpospolitą. To, 
o czym mówiono i pisano w drugiej połowie wieku XVIII – nawet 
jeśli autor używał tradycyjnego określenia – to już nie forma pań-
stwa, lecz tylko konstrukcja jego rządu124. Warto pamiętać, że cho-
ciaż termin „rząd mieszany” odrzucił Monteskiusz, poniekąd za-
stępując go koncepcją monarchii umiarkowanej, jaka jego zdaniem 
była w Anglii, nie używał go też Jan Jakub Rousseau125, ale wielu fi-
lozofów oświeceniowych wciąż go stosowało, m.in. dość popular-
ni w Polsce Gabriel Mably, Gaetano Filangeri i René d’Argenson126. 
Ich dzieła stały się swego rodzaju wsparciem dla polskich autorów, 
szczególnie rozważań teoretycznych, którzy opisując różne formy 
rządu, zwykle kończyli te wyliczenia uwagą, że możliwe są też formy 
mieszane. Co zabawne, uczynił to nawet tłumacz fragmentów O du-
chu praw zamieszczonych w „Monitorze”, który opisawszy klasyfika-

124 Tak np. H. Karpiński, Leksykon geograficzny, wstęp b.p.; A. Mikucki, Krótkie ze-
branie geografii naturalnej, politycznej i historycznej, Wilno 1776, s. 165; od lat 
sześćdziesiątych jest to określenie obiegowe, wcześniej W. Łubieński, Świat we 
wszystkich swoich częściach okryślony, Wrocław 1740, s. 375: „rząd monarchii 
polskiej złożony z monarchicznego, arystokratycznego i demokratycznego”.

125 Na co obruszył się jego polski polemista: „Tamże [w dziele Rousseau] oświad-
cza się, że jego celem jest objaśnić prawo wolnego rządu w krajach, które do-
tychczas mają to szczęście utrzymać się przy nim, a zatem kraju polskiego. Lecz 
roztrząsnąwszy rzecz dobrze, zmierza nie do objaśnienia prawa wolnego rządu 
przy królu, senacie i stanie rycerskim, ale do demokracyi, to jest do rządu ludu 
całego bez króla, bez senatu”, Niektóre uwagi nad dysertacyją o wolności człowie-
ka z książki francuskiej, Warszawa 1778, s. 4.

126 M. Morel, Le régime mixte, s. 107–108 (także Burlamaqui); A. Grześkowiak-
-Krwawicz, Klasyfikacja form rządów w literaturze politycznej czasów stanisła-
wowskich, w: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 4: Od reformy pań-
stwa szlacheckiego do myśli o nowoczesnym państwie, red. J. Staszewski, Toruń 
1992, s. 53.
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cję zaproponowaną przez francuskiego filozofa, dodał, że w prakty-
ce rządy się mieszają127.

Jednak od połowy lat siedemdziesiątych można już znaleźć au-
torów, którzy bądź odrzucali, bądź (częściej) po prostu nie posługi-
wali się tą terminologią. Bardzo ciekawym przykładem próby szu-
kania nowego języka, a przynajmniej nowej terminologii ustrojowej 
jest znana rozprawka Michała Wielhorskiego O przywróceniu daw-
nego rządu według pierwiastkowych rzeczypospolitej ustaw z  roku 
1775. Jej autor pod wpływem Rousseau zdecydowanie odrzucił kon-
cepcję mieszanej formy rządu identyfikowanej z trzema sejmujący-
mi stanami128, by zastąpić ją dość osobliwą wizją uznającą za stany 
województwa i prowincje, w myśl zasady, że „stany w rządzie wol-
nym są to pewne członki państwa, które wraz złączone najwyższą 
Rzpltej składają udzielność. Własność onych jest wszędzie jednako-
wa, być prawodawstwa uczestnikiem”. Taka wizja stanów Rzeczypo-
spolitej potrzebna była Wielhorskiemu jako argument na rzecz po-
zbawienia króla wpływu na ustawodawstwo. Nie zmienia to jednak 
tego, że była niewątpliwie oryginalną próbą połączenia tradycyjne-
go słownika politycznego z nowoczesną koncepcją suwerenności na-
rodu, jak ją nazwał: „mocą wszechwładztwa i udzielności”129, choć 
ograniczoną wciąż jeszcze tylko do szlachty. Czy była udana, moż-
na mieć wątpliwości, jednak jest faktem, że jej autor całkowicie od-
rzucił tradycyjną koncepcję mieszanego rządu Rzeczypospolitej. Nie 
był w tym czasie wyjątkiem, choć inni zabierający głos, jak np. Józef 
Wybicki, nie podejmowali raczej polemiki z wizją uosobionej w sej-
mie, złożonej z trzech stanów Rzeczypospolitej, po prostu posługi-
wali się już innymi terminami i inną wizją państwa. Mówiąc nieco 
poetycznie, skostniały gorset monarchia mixta zaczynał pękać pod 

127 „Monitor” z 2 lipca 1768, nr 53 (tłumaczem, a przynajmniej nadzorującym tłu-
maczenie był Ignacy Krasicki); szerzej por. A. Grześkowiak-Krwawicz, Klasyfi-
kacja, s. 52 i n.

128 Którą proponował jeszcze w Tableau przeznaczonym dla Mably’ego i Rousseau 
jako informator o ustroju Rzeczypospolitej, por. J. Michalski, Rousseau i  sar-
macki republikanizm, Warszawa 1977, s. 38 i nn.

129 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczy-
pospolitej ustaw, b.m. 1775, s. 68.
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wpływem nowych koncepcji czerpanych z  Zachodu, a  także wraz 
z ożywieniem politycznym i szukaniem nowych sposobów mówie-
nia o problemach państwa. 

Symptomem dokonującej się zmiany jest rozpowszechnienie 
się terminów „rząd wolny”, „rząd republikański”. Pojawiały się one 
już wcześniej, ale od końca lat sześćdziesiątych stały się właściwie 
powszechne zarówno w  rozważaniach bardziej ogólnych, jak i  na 
określenie rządu własnego państwa. Bywało, że odnoszono je jesz-
cze do klasycznej konstrukcji mieszanej130, jednak znacznie częściej 
koncentrowano się na tym, iż w rządzie wolnym „nie jedna osoba, 
ale naród cały jest kraju dziedzicem”131, że tak czy inaczej rozumiany 
naród/lud ma udział we władzy132. Nie była to idea nowa, wpisywa-
ła się w pewnym sensie w tradycyjny obraz Rzeczypospolitej wspól-
noty obywateli, jednak coraz częściej artykułowano ją przy pomocy 
narzędzi, które dało polskiemu dyskursowi oświecenie – koncep-
cji suwerenności ludu, umowy społecznej, wolności politycznej133. 
Jak opisywał rząd wolny Wybicki, obywatele mają w nim wolność 
polityczną, „przeto, iż są członkami ciała najwyższej narodowej 
zwierzchności. Są uczestnikami prawodawczej mocy”134, dla Stani-
sława Staszica rzeczpospolita była tam,

130 „Rząd w królestwie polskim wolny. Prawodawcza władza przy królu i stanach 
senatorskim i rycerskim, której używają podczas sejmu”, A. Mikucki, Krótkie ze-
branie geografii, s. 48; podobnie T. Waga, Krótkie zebranie, s. 84, pisze, iż w Pol-
sce jest „forma rządu republikańskiego”, a dalej (s. 230) opisuje tradycyjną kon-
strukcję trójdzielną.

131 Myśl względem poprawy formy rządu, Warszawa 1790 [wł. 1789], s. 9, „rząd wol-
ny, to jest że król, senat, minister, poseł nie ma swojego chcę, nie chcę, ten ton 
jest tonem powszechnej woli, a ta jest w głosie całego rycerskiego stanu”, ibi-
dem, s. 58.

132 E. Rostworowski, Republikanizm polski i anglosaski XVIII w., „Miesięcznik Li-
teracki” 1976, nr 8, s. 95; J. Michalski, Z problematyki republikańskiego nurtu,  
s. 327–337.

133  Szerzej zob. A. Grześkowiak-Krwawicz, O recepcji idei umowy społecznej w cza-
sach stanisławowskich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2000, t. 52, nr 1–2,  
s. 109–126; eadem, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII 
wieku, Gdańsk 2006, rozdział Wolność darem natury.

134 J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej [1775], wyd. Z. Nowak, Gdańsk 
1986, s. 85.
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Gdzie żaden człowiek nie ma więcej mocy i woli osobistej, tylko ile mu 
prawo pozwala, a  do stanowienia praw wszyscy bez wyłączenia wła-
ściciele należą, gdzie wszyscy tylko wszystkim są powolni i tylko moc 
i wola powszechna, to jest naród, większością głosów sobie prawa wy-
znacza […]135. 

Nie wszyscy posługiwali się tak nowoczesnym językiem jak Staszic, 
choćby nieco wcześniejsza wypowiedź Franciszka Czapskiego, iż 
rząd republikański to taki, „gdzie [obywatele] stanowić i odmieniać 
na siebie samych mogą prawa”136, doskonale wpisałaby się w  dys-
kurs szesnastowieczny. Jednak od lat osiemdziesiątych wizja złożo-
nego z trzech sejmujących stanów mieszanego rządu Rzeczypospoli-
tej niemal całkowicie znika z dyskursu.

Nic dziwnego. Choć określeniem „rząd mieszany” można było 
posłużyć się jeszcze do opisu czy klasyfikacji ustroju politycznego 
Polski, ale już nie jako narzędziem głębszej analizy jego niedoma-
gań. W ramach trójdzielnej nomenklatury nie dawało się ani posta-
wić diagnozy politycznej, ani sformułować reform ustrojowych. Dla 
tych spośród zabierających głos, którzy jak Wybicki, Hugo Kołłątaj, 
Staszic chcieli mówić o całym społeczeństwie, a nie tylko szlachec-
kiej wspólnocie, rząd mieszany, w którym elementem demokratycz-
nym miał być szlachecki „lud”, był pojęciem źle skonstruowanym, 
nieprzystającym ani do teorii, ani do rzeczywistości, jaką opisywali 
i jaką chcieli zmieniać. Ale nawet dla ludzi o mniej radykalnych po-
glądach społecznych rząd mieszany w jego tradycyjnym rozumieniu 
stanowił w tym czasie raczej przeszkodę niż pomoc w artykułowaniu 
programów politycznych. Istotną wadą tej koncepcji pozostawało to, 
że nie operowała ona pojęciem podziału władz. Choć wypowiedzi 
szesnasto- i siedemnastowieczne rozróżniały funkcje przypisywane 
poszczególnym elementom składającym rząd mieszany, był to jed-
nak raczej podział ról, zadań bądź uprawnień, a  nie podział wła-
dzy, jaki miała zaproponować zachodnia myśl ustrojowa już w wie-

135 S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wyd. S. Czarnowski, BN I, 90, 
Kraków 1926, s. 49–50.

136 [F. Czapski], Uwagi treść samą zawierające w sobie, przez co nachylamy się do upad-
ku i jakimi sposobami temu złemu najprędzej zapobiegać trzeba, b.m. [ok. 1787], k. A.



209OD FORMA  MIXTA  D O PODZIAŁU WŁ ADZ

ku XVII137. Kłopoty wynikające z  tego dla teorii politycznej widać 
doskonale we wszystkich propozycjach reformy rządu Polski przez 
cały niemal wiek XVIII – zarówno Karwicki, Leszczyński, jak i Ko-
narski, a często jeszcze autorzy spierający się o reformy polityczne 
w okresie Sejmu Czteroletniego, o  ile umieli dość precyzyjnie opi-
sać podstawy, zadania i ograniczenia władzy sejmu jako organu pra-
wodawczego, zaczynali mieć duży problem z wydzieleniem i opisem 
organów władzy, która „by prawa i rzeczy na sejmach ustanowione 
przez powinność swoję utrzymywała, przypilnowała, doglądała i do 
egzekucyi skutecznie przyprowadzała między sejmem i sejmem”138. 
Wynikł on z rzeczywistości polskiej, z pewnego sposobu patrzenia 
na państwo i władzę, ale też z braku stosownego języka, by kwestie te 
przedstawić. Nie chodzi tu o samo słowo, bo takie w polskim słow-
niku politycznym istniało od dawna i  już w XVII wieku mówiono 
o „władzy egzekucyi praw”, ale o wyrazisty podział na władzę wyko-
nawczą i ustawodawczą, łączący się z precyzyjnym opisem tej pierw-
szej, którego w rozważaniach polskich zabrakło. Zmiana miała się 
dokonać, a przynajmniej zacząć dokonywać, dopiero w  latach sie-
demdziesiątych przede wszystkim pod wpływem teorii Monteskiu-
sza. Jako pierwszy odwołał się do koncepcji zawartej w O duchu praw 
Andrzej Zamoyski w słynnej mowie na sejmie konwokacyjnym 1764 
roku, będącej programem politycznym Czartoryskich. Za francu-
skim mistrzem stwierdził: „W każdym państwie troista znajduje się 

137 Echa koncepcji zachodnich, a konkretnie Grocjusza, którego znał, można do-
strzec u  Łukasza Opalińskiego postulującego, żeby rozdzielić prawodawstwo 
i sądownictwo, czyli wyrzucić sądy z sejmu, Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 49 (Gro-
cjusza przywołuje na s. 37).

138 Jak określił ją Konarski, O skutecznym, t. 4, s. 165; o trudnościach Konarskie-
go z wydzieleniem władzy wykonawczej por. W. Konopczyński, Polscy pisarze, 
s. 194–195. O problemach innych autorów osiemnastowiecznych por. J. Malec, 
Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Kraków 1986, passim; o  kłopotach 
z  określeniem roli władzy wykonawczej w  początkach Sejmu Czteroletniego 
por. W. Szczygielski, Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad recepcją 
społeczną reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego), „Przegląd Nauk 
Historycznych” 2003, t. 2, nr 1, s. 65–87; idem, Z badań nad początkami obrad 
Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, t. 7, nr 1, s. 21–85.
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władza, to jest stanowienia, egzekucyi i sądów”139 – i konsekwentnie 
potraktował to twierdzenie jako podstawę do reformowania rządu 
polskiego. Zamoyski odwołując się wiernie do triady Monteskiusza, 
był raczej wyjątkiem. Mimo dużej popularności zaproponowanej 
przez tego filozofa wizji państwa trójpodział władzy w nakreślonej 
przez niego postaci znalazł odbicie przede wszystkim w podręczni-
kach i u autorów czerpiących wprost z jego dzieła140. Bardzo niewie-
lu uczestników dyskusji politycznych zainteresowało się kwestią są-
downictwa jako osobnej władzy, może dlatego, że nie był to w tym 
czasie główny przedmiot sporów, a może dlatego, że istnienie Try-
bunału poniekąd czyniło tę kwestię oczywistą141. Znacznie większe 
zainteresowanie wzbudziły pozostałe dwie władze, a więc te, które 
europejska teoria państwa rozdzieliła o wiele wcześniej. Przy czym, 
o  ile pojęcie władzy prawodawczej zaadaptowano do polskich wa-
runków szybko i  bezproblemowo, niemal automatycznie przeno-
sząc je bądź na ogół szlachty zgromadzonej na sejmikach, bądź na 
jej przedstawicieli w sejmie lub na trzy sejmujące stany, o tyle z wła-

139 A. Zamoyski, Mowa na sejmie convocationis dnia 16 maja 1764 roku w Warsza-
wie miana, b.m. [1764], w: Historia Polski 1764–1795. Wybór tekstów, wyd. J. Mi-
chalski, Warszawa 1954, s. 68, jako władzę wykonawczą proponował radę przy 
królu złożoną z ministrów, senatorów i wybranych posłów.

140 Historyja polityczna państw starożytnych, od pewnego towarzystwa napisana, 
Warszawa 1772, wstęp K. Wyrwicz, s. 90, 126 (tu wprost cytuje O duchu praw  
ks. XI, 6); K. Wyrwicz, Geografia powszechna czasów teraźniejszych, wyd. 2, 
Warszawa 1773, s. 632; [I. Łobarzewski], Zaszczyt, passim; por. W. Smoleński, 
Monteskiusz w Polsce, Warszawa 1927, s. 65–68 (Wyrwicz), 80 i n. (Łobarzew-
ski) i passim.

141 Tak traktował np. A. Popławski, Zbiór, s. 186. Pojawił się w dyskusji po usta-
nowieniu Konstytucji 3 maja, która przynajmniej od strony formalnej wyraź-
nie wydzielała trzecią władzę, choć też na marginesie głównego sporu; na czym 
polega władza sądownicza, tak naprawdę rozumieli chyba tylko Ignacy Potoc-
ki (Na pismo któremu napis O Konstytucyi 3 maja […], w: Za czy przeciw Usta-
wie rządowej. Walka publicystyczna o  Konstytucję 3 Maja, wyd. A. Grześko-
wiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 119) i  Hieronim Stroynowski (Mowa […] 
o  Konstytucji rządu ustanowionej dnia trzeciego i  piątego Maja 1791, czyta-
na na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia 1 lipca R. 1791,  
b.m. [1791], b.p.), i jednak Tadeusz Czacki (O Konstytucyi Trzeciego Maja 1791 
do JWW Zaleskiego trockiego i Matuszewica brzeskiego, litewskich posłów [War-
szawa 1791], w: Za czy przeciw, s. 94).
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dzą wykonawczą, jak już powiedziano, miano spore kłopoty i to za-
równo w kwestii, kto ma ją realizować, jak i w odniesieniu do jej za-
dań oraz zakresu jej uprawnień. Wątpliwości i spory budziło, czy ma 
to być władza kolegialna i  jak bardzo kolegialna, czy powierzyć ją 
jednej instytucji/osobie, czy podzielić między kilka organów, gdzie 
wyznaczyć granice jej wpływów i jak je zabezpieczyć, w jakim stop-
niu i czy w ogóle podporządkować ją prawodawstwu itd. Różnorod-
ność opinii widać już w wypowiedziach z  lat siedemdziesiątych142, 
ale najlepiej ilustrują ją dyskusje Sejmu Czteroletniego, poczynając 
od sporu o Radę Nieustającą, którą jej zwolennicy przedstawiali jako 
wzorcową realizację władzy wykonawczej, a przeciwnicy jako narzę-
dzie despotyzmu królewskiego143, aż po spór wokół Ustawy rządo-
wej. Często zabierający głos nie w pełni rozumieli, na czym ta wła-
dza ma polegać, jaka ma być jej funkcja i miejsce w systemie. W toku 
utarczek politycznych pojawiały się nieraz kuriozalne pomysły, jak 
np. ten władzy dozierającej, powołanej wyłącznie po to, by pilno-
wała egzekutywę144. Zdarzały się jeszcze czasem głosy kwestionują-
ce w ogóle jej potrzebę145. Te ostatnie były już jednak rzadkie, wydaje 
się, że zasada podziału władz weszła już w tym czasie na trwałe do ję-
zyka politycznego146. Nawet jeśli nie do końca ją rozumieli, to posłu-
giwali się nią zarówno zwolennicy zmian ustrojowych, jak i obrońcy 
tradycyjnych rozwiązań147.

142 Choćby gdy zestawić poglądy Wielhorskiego i  Popławskiego, M. Wielhorski, 
O przywróceniu, s. 310–311; A. Popławski, Zbiór, s. 174, 177 i passim.

143 A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka poli-
tyczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000, s. 99–108.

144 W. Szczygielski, Sejm gotowy, passim; J. Łukowski, Disorderly Liberty. The Politi- 
cal Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century, 
London 2010, s. 176–177.

145 Najdalej szedł tu Dyzma Bończa Tomaszewski w swoim gwałtownym ataku na 
artykuł VI Ustawy rządowej, identyfikując zresztą władzę wykonawczą z kró-
lem, D. Bończa Tomaszewski, Nad Konstytucją i rewolucją dnia 3 maja roku 1791 
uwagi, w: Za czy przeciw, s. 175–177.

146 Tak też sądził W. Smoleński, Monteskiusz, s. 81–82. 
147 Przykładowo Seweryn Rzewuski, choć postulował: „władzę prawodawczą, są-

downiczą i wykonywającą naród sam niech posiada”, zarazem wyraźnie oddzie-
lał władzę ustawodawczą od pozostałych, S. Rzewuski, Punkta do formy rządu, 
b.m. [1790], k. A 5.
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Co ważne, zmiana języka politycznego pozwoliła zaproponować 
daleko idące zmiany w strukturze władzy Rzeczypospolitej. Przede 
wszystkim – rozwiązać problem senatu, który po rezygnacji z kon-
cepcji rządu mieszanego i wprowadzeniu podziału władz przestawał 
jawić się jako element niezbędny dla funkcjonowania całego syste-
mu, co pozwalało albo całkowicie zrezygnować z tej instytucji, albo 
ostatecznie zrealizować postulat uczynienia z niego ciała przedsta-
wicielskiego, drugiej obok poselskiej izby sejmu. Jednak ciekaw-
szy jest wpływ, jaki zmiana języka wywarła na dyskusje o miejscu 
króla w systemie rządów Rzeczypospolitej. W tym wypadku właś-
nie wprowadzenie nowych pojęć pozwoliło niektórym przynajmniej 
autorom całkowicie zmienić sposób postrzegania jego roli i miejsca 
w państwie. 

Zmiana była tu zresztą nieunikniona. Odrzucenie tradycyjnej 
koncepcji rządu mieszanego złożonego z trzech elementów sprawiło, 
że król przestał być postrzegany jako składnik niezbędny dla funk-
cjonowania, a w pewnym sensie dla istnienia Rzeczypospolitej. Po-
został natomiast aktualny jego obraz jako jej konkurenta i  stałego 
zagrożenia wolności. Skrajnym wnioskiem z takiego ujęcia była pro-
pozycja rezygnacji z monarchy wysunięta przez Ponińskiego, a póź-
niej przez kilku autorów w okresie Sejmu Czteroletniego148. Mniej 
skrajny, za to znacznie częstszy był pomysł całkowitego pozbawie-
nia go władzy, jak widział to Karwicki i jego liczni następcy, aż po 
obrońców elekcji i przeciwników Konstytucji w  latach 1788–1792. 
Jednak odwołanie się w dyskursie do zasady podziału władz pozwa-
lało ponownie włączyć króla w  system rządów, z  tym że jego rolę 
opisywano w zupełnie innych kategoriach niż wcześniej. Nie był już 
ani elementem konstrukcji Rzeczypospolitej, ani jej groźnym kon-
kurentem – był, tak jak widział go m.in. Monteskiusz, po prostu jej 
organem wykonawczym lub jednym z  organów wykonawczych – 
najwyższym urzędnikiem149. Wyraźnie inspirowane doktryną Mon-

148 Szerzej A. Grześkowiak-Krwawicz, Czy król potrzebny jest w republice. Polscy 
pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej. Za-
rys problematyki, w: Dwór a  kraj między centrum a  peryferiami władzy, red.  
R. Skowron, Kraków 2003, s. 471, 483.

149 Por. J. Michalski, Rousseau, s. 38 i nn.
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teskiusza próby zmiany podejmowano w tym aspekcie od lat siedem-
dziesiątych. Zaczęli je Popławski i Wybicki150, kontynuowali Kołłątaj, 
Staszic i mniej znani czytelnicy O duchu praw, a zarazem zwolenni-
cy usprawnienia rządu151. Kołłątaj przekonywał swoich czytelników, 
iż „król w narodzie, który zna prawa swoje, nic innego nie jest, tylko 
pierwszy spółobywatel co do władzy prawodawczej, tylko najwyższy 
urzędnik co do władzy wykonawczej”152, Staszic sądził zaś, że król 
w republice powinien być „pierwszym urzędnikiem i pierwszym słu-
gą narodu”153. Ten dyskurs mieli kontynuować obrońcy Ustawy rzą-
dowej, „król w takim rozumieniu nie powinien być uważany tylko 
jak pierwszy minister udzielnego pana, to jest narodu” – pisał An-
toni Trębicki154. Trzeba tu mocno podkreślić, obraz króla-urzędnika 
nie zdominował dyskursu politycznego, wciąż bardzo silnie dawała 
o sobie znać obawa przed jego dążeniem do despotyzmu, znajdując 
poniekąd wsparcie w nieufności wobec egzekutywy bardzo w Polsce 
popularnego Rousseau155. Jednak te właśnie próby zmiany obrazu 
króla i miejsca przyznawanego mu w systemie władzy Rzeczypospo-
litej pokazują chyba najdobitniej, jak bardzo zmiana instrumenta-
rium pojęciowego funkcjonującego w dyskursie mogła wpływać na 
koncepcje polityczne, a co najmniej – jak bardzo mogła stanowić ar-
gument w sporze politycznym. Czym innym była wszak władza nie-

150 Popławski wyraźnie za Monteskiuszem uznawał „egzekucyję” za „własny przy-
wilej” powagi królewskiej, A. Popławski, Zbiór, s. 177, podobnie s. 184; J. Wybic-
ki, Myśli, s. 100 i passim.

151 Warto tu przywołać nieco zapomnianego Jana Ferdynanda Naxa, który zda-
niem Smoleńskiego najgruntowniej przeczytał i zrozumiał Monteskiusza, por. 
W. Smoleński, Monteskiusz, s. 77–79; J. F. Nax, Uwagi nad Uwagami […], War-
szawa 1789, s. 85 i passim.

152 H. Kołłątaj, Uwagi nad pismem, które wyszło w Warszawie w drukarni Dufour- 
owskiej pt. Seweryna Rzewuskiego […] o sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, 
Warszawa 1790, s. 20.

153 S. Staszic, Uwagi, s. 65.
154 A. Trębicki, Odpowiedź autorowi prawdziwemu Uwag Dyzmy Bończy Toma-

szewskiego nad Konstytucyją i Rewolucyją dnia 3 maja 1791, w: Za czy przeciw,  
s. 238, podobnie s. 226.

155 J. Michalski, Rousseau, s. 92 i n.; por. też A. Grześkowiak-Krwawicz, Czy król,  
s. 478–482.



214 ROZDZIAŁ 4

bezpiecznego konkurenta, nieustająco dybiącego na wolność „ludu”, 
czym innym władza podporządkowanego temuż ludowi urzędnika.

Koncepcja respublica mixta w wieku XVI pozwoliła trafnie opi-
sać otaczającą uczestników dyskusji o państwie rzeczywistość poli-
tyczną, co więcej, pomogła im wyartykułować ich postulaty i  ma-
rzenia polityczne oraz zbudować spójną wizję państwa, którą chcieli 
zrealizować i  po części niewątpliwie zrealizowali. Jednak w  jakiejś 
mierze koncepcja ta przeżyła samą siebie. Związana nierozdzielnie 
z konkretną konstrukcją polityczną „sejmujących stanów”, niewzbo-
gacana nowymi ideami, które w XVII wieku rozpowszechniały się 
coraz bardziej w Europie, w którymś momencie stała się raczej prze-
szkodą niż pomocą w opisywaniu świata politycznego i wizji poli-
tycznych. Była swego rodzaju reliktem, spadkiem po przodkach, do 
którego wciąż żywiono głębokie przywiązanie, ale o którym niewiele 
dyskutowano. Nic dziwnego, że wraz z ożywieniem dyskusji o pań-
stwie, a także większym otwarciem na koncepcje proponowane na 
Zachodzie, idea ta może nie tyle została odrzucona, co zapomniana. 
W pewnym sensie pozostawiła jednak po sobie dziedzictwo – prze-
cież doktryna podziału władz, tak jak ją widział Monteskiusz, a tak-
że jego polscy naśladowcy, wyrosła właśnie z idei rządu mieszanego.



5
Zgoda – concordia

Pojęcie będące przedmiotem analizy w tym rozdziale nie jest może 
tak fundamentalne, jak pojęcia omawiane wcześniej. Zgoda nie 
jest niezbędna dla opisania funkcjonującej w  dyskursie politycz-
nym I Rzeczypospolitej koncepcji państwa czy społeczeństwa w tym 
stopniu, w jakim niezbędne są takie pojęcia-idee, jak Rzeczpospoli-
ta, wolność czy prawo. Jednak nie sposób jej pominąć, chcąc zrozu-
mieć zasady, czy wręcz podstawy funkcjonowania owego państwa 
bądź wspólnoty, tak jak je widzieli uczestnicy dyskusji politycznych 
epok dawnych. Stąd, nawet jeśli nieco, podkreślmy – tylko nieco, 
mniej ważna, jest godna uwagi, już np. jako ilustracja odmiennej od 
dzisiejszej wizji świata politycznego. Wizji mniej mechanicystycznej, 
w większym stopniu uzależniającej funkcjonowanie organizmu pań-
stwowego od postaw uczestników wspólnoty. Co nie mniej istotne, 
zgoda stanowiła jedną z najwyżej cenionych wartości politycznych, 
a choć nie zawsze poświęcano jej tyle samo uwagi, co kluczowym 
pojęciom, były okresy, kiedy znajdowała się w centrum zaintereso-
wania uczestników dyskusji politycznych. Stanowiła też nośny ar-
gument polityczny, aczkolwiek może nie aż tak popularny, jak mi-
łość ojczyzny i wolności (lub jej brak). Uczestnicy kolejnych sporów 
podkreślali swoje starania o zgodę, zarazem oskarżając przeciwni-
ków, iż non salutem publicam procurat, sed perturbat et convellit1, że 
„ad publicam discordiam ojczyznę przywodzą”2. Zarówno szlacheccy 

1 Cum in convocatione Varsoviensi, w: Pisma polityczne z czasów pierwszego bez-
królewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906 [dalej: Czubek I], s. 561, tu konkretnie 
oskarżenie odnosiło się do Konfederacji Warszawskiej i jej twórców.

2 List prawie senatorski do jednego z wielkich urzędników koronnych podczas elek-
cyjej confidenter pisany [1648], w: Pisma polityczne z  czasów panowania Jana 
Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały, 
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obywatele, jak i ich władcy deklarowali „pilne staranie około tej mi-
łej zgody, która jest gruntem najpewniejszym całości każdej rzeczy-
pospolitej”3, czasem sugerując nawet, że jest ona ich jedynym celem. 
Tak przynajmniej miał twierdzić w roku 1704 Stanisław Leszczyński, 
wyjaśniając, iż gdy przyjmował koronę z  rąk szwedzkich, „nie tak 
żądza panowania nim powodowała, jak że tym sposobem pragnął 
doprowadzić do powszechnej zgody”4. Co, trzeba przyznać, było, 
zważywszy okoliczności, stwierdzeniem dość śmiałym. Nie bardziej 
jednak niż zapewnienia Jerzego Lubomirskiego w roku 1666, że jego 
zamiarem jest „spólnym rozróżnionych animuszów między stana-
mi zjednoczeniem RP chcieć uspokoić”5. W  tym wypadku jednak 
nie szczerość autorów jest istotna, ale znaczenie, jakie przywiązywa-
li do wartości zgody, i ich przekonanie, że deklarowanie troski o nią 
zyska im życzliwość odbiorców ich wystąpień. Nikt nie chciał być 
postrzegany jako turbator Reipublicae6 czy źródło „dyfidencyi w oj-
czyźnie”7, chętnie takie postawy i działania przypisywano natomiast 
przeciwnikom politycznym. Choć z  czasem, jak się wydaje, miej-
sce zgody w dyskursie straciło na znaczeniu, jednak do końca istnie-
nia Rzeczypospolitej pozostała argumentem w dyskusjach politycz-

t. 1: 1648–1660, wyd. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1989 [dalej: Ochmann-Staniszewska], s. 17.

3 Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach skąd in Republica urosły, i o po-
stępku sejmu 1606, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–
–1608, t. 2, wyd. J. Czubek, Kraków 1918 [dalej: Czubek II], s. 373 (Czubek wysu-
nął hipotezę autorstwa Szczęsnego Kryskiego, jednak bez dowodów).

4 [S. Szczuka?], Zaćmienie Polski światu powszechnemu wykazane przez Szczero-
tę Prawdzickiego (1709), wyd. i przekład F. Kluczycki, Kraków 1902, s. 107 i da-
lej: „gdzie bowiem ta nie dojdzie pod przewodnictwem jednej głowy, tam za-
wsze rozpaczać przychodzi o powszechnym zbawieniu; ona tak dla obywateli, 
jak dla postronnych najwyższą jest zasadą” – jest to cytowany przez autora frag-
ment wystąpienia Leszczyńskiego do wojska kwarcianego.

5 J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności manifest, Bogu, światu i ojczyźnie przez… 
podany… Roku Pańskiego 1666, b.m. 1666, s. 121.

6 „Takeś się stał […] turbator Reipublicae!”, Z. Myszkowski do M. Zebrzydowskie-
go, Czubek II, t. 2, s. 33.

7 „Po województwach latają pisma, listy i mowy pełne plotek i złości, które dyfi-
dencyi w ojczyźnie przymnażając, zgubę narodowi naszemu przyśpieszają”, List 
pana Reklewskiego cześnika sendomierskiego 27 octobris 1663, Ochmann-Stani-
szewska, t. 2, s. 190. 
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nych. Co ciekawe, przypomniano sobie o jej roli pod koniec istnienia 
wspólnoty Obojga Narodów, w roku 1791, gdy rzecznicy Konstytucji 
3 maja wzywali do zgodnego poparcia nowo przyjętej Ustawy rządo-
wej niemal takimi samymi słowami, jakimi posługiwano się w wie-
ku XVI.

Nawoływania do zgody, podkreślanie jej zalet i błogosławionych 
skutków są szczególnie mocno obecne w wypowiedziach z wieku XVI 
i początków XVII. Badacze od dawna zwracają uwagę na znaczenie 
zgody dla uczestników życia politycznego w  tym właśnie okresie8. 
Edward Opaliński stwierdził, iż „upatrywano w niej ideę, na której 
zbudowane są stosunki społeczne i polityczne kraju”9. Nic dziwnego, 
że odwołania do niej pojawiają się często w dyskursie w tym okre-
sie. Jak pisze Janusz Tazbir: „uroczyste wzywania do zgody i jedności 
w  obliczu czyhających na Rzeczpospolitą niebezpieczeństw stano-
wiły ulubiony motyw staropolskiej publicystyki politycznej”10. Nie 
tylko zresztą publicystyki, także mów sejmowych i  sejmikowych, 
kazań, z kazaniami sejmowymi Piotra Skargi na czele, poezji, rów-
nież tej najwyższego lotu, jak poświęcony jej poemat Jana Kocha-
nowskiego. Pojawiała się nawet w oficjalnych aktach prawnych. Akt 
unii mielnickiej otwierała deklaracja, iż jej celem jest właśnie zgoda, 
przy czym powoływano się na słynną maksymę Salustiusza: Concor-
dia enim res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur11. Przy-
pomnienie aktu z  1501 roku każe poczynić jedno istotne zastrze-
żenie – choć przedmiotem tych rozważań jest dyskurs polityczny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a  więc w  zasadzie wypowiedzi 
powstałe po roku 1569, jednak zgoda jawiła się jako wartość poli-
tyczna, czy może szerzej, społeczna, znacznie wcześniej, a data unii 
lubelskiej czy pierwszej wolnej elekcji niczego nie zmieniła w miej-

8 E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 
1995, s. 94–96; J. Ekes, Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady 
„ustroju mieszanego” w staropolskiej myśli politycznej, Siedlce 2001.

9 E. Opaliński, Kultura, s. 94; J. Ekes, Trójpodział, s. 67.
10 J. Tazbir, Węgry jako symbol i przestroga w literaturze staropolskiej, „Odrodzenie 

i Reformacja w Polsce” 1992, t. 36, s. 153.
11 Volumina legum, t. 1, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 131.
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scu przyznawanym jej w  uniwersum politycznym12. Dyskurs poli-
tyczny Rzeczypospolitej wpisywał się tu we wspólną tradycję euro-
pejską, sięgającą starożytności, rozwiniętą w duchu chrześcijańskim 
przez Ojców Kościoła, a  później przypomnianą przez humanizm. 
Ową wspólnotę ilustruje przywołany w akcie mielnickim cytat z Sa-
lustiusza, nawiasem mówiąc, powtórzony niemal dosłownie przez 
św. Tomasza13. Niesłychanie popularny w całej Europie pojawiał się 
także wielokrotnie w polskich i litewskich wypowiedziach w wieku 
XVI i następnych. Zresztą ich autorzy, szczególnie w  stuleciu XVI 
byli w pełni świadomi uczestnictwa we wspólnym dziedzictwie idei 
zgody, powołując się nie tylko na Salustiusza, ale również na Plato-
na, Cycerona czy Plutarcha, a także – choć znacznie rzadziej – na au-
torytety teologiczne14.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czym dla uczestników ówczes-
nych dyskusji politycznych była zgoda i jaką rolę jej przypisywano, 
trzeba zacząć od wprowadzenia pewnego porządku terminologicz-
nego, od wyjaśnienia, o czym właściwie będzie mowa. Wbrew pozo-
rom nie jest to takie oczywiste. Badacze zajmujący się tą problematy-
ką już dawno dostrzegli, że polskie słowo obejmuje dwa bynajmniej 
nie jednoznaczne pojęcia łacińskie – concordia i consensus15. Tak więc 
tym samym terminem określano ideał postaw członków społeczno-
ści oraz konkretną zasadę ustrojowo-prawną, czy wręcz rozwiązanie 

12 Por. P. Węcowski, Ze studiów nad ideologią polityczną Kazimierza Jagiellończy-
ka. Wątek pokoju i  zgody w  państwie, „Średniowiecze Polskie i  Powszechne” 
2013, t. 5 (9), s. 169–183.

13 E. Jarra, Historia polskiej filozofii politycznej 966–1795, Londyn 1968, s. 130; Sa-
lustiusz, Bellum Iugurthinum I, 10; św. Tomasz, Summa Theologica, w wyd. pol-
skim t. 16 (http://katedra.uksw.edu.pl/suma), 2.2, zag. 37, art. 2, 3 (concordia ma-
gnae res crescunt et per discordiam dilabuntur).

14 Obok Salustiusza najczęściej przywoływano Apophtegmata Plutarcha; odwoła-
nia do Pisma św. i Ojców Kościoła poza kazaniami pojawiają się nader rzadko, 
do wyjątków należy pismo przypisywane czasem Szymonowi Budnemu Elekcy-
ja króla krześcijanska (1573), którego autor odwołał się do Biblii i św. Grzegorza 
z Nazjanzu, a obok tego dał cały przegląd klasycznych pochwał zgody od Plato-
na, przez Empedoklesa, Gorgiasa, po Cycerona, Czubek I, s. 292–294.

15 „Zgoda jako przedmiot zdolny wywoływać przymus moralny, to po łacinie con-
cordia, gdy zgoda jako przyzwolenie formalne, to consensus”, J. Ekes, Trójpo-
dział, s. 75 i passim.
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proceduralne. Zgoda – consensus to termin niemal techniczny, opi-
sujący sposób podejmowania decyzji w sejmie i na sejmikach16, to 
zarazem, jako zgoda (aprobata, akceptacja) wszystkich – consensus 
omnium podstawa ustrojowa Rzeczypospolitej. Właśnie tak rozu-
miana zgoda jest chyba lepiej znana i opisana, już choćby dlatego, że 
dostrzegano w niej – trudno powiedzieć, jak dalece słusznie – źródła 
późniejszych kłopotów polskiego parlamentaryzmu z  liberum veto 
na czele. Również dlatego, że istnieje gruntowne studium jej miej-
sca w polskiej myśli politycznej przełomu wieków XVI i XVII, pióra 
Janusza Ekesa17. Jednak trochę tak jak w przypadku wolności, obok 
mającej konkretne odniesienia w  rzeczywistości politycznej zgody 
trzech sejmujących stanów, koła poselskiego czy sejmikującej szlach-
ty, a może ponad nią funkcjonowała w dyskursie pewna ogólna idea 
zgody, jako wartości społeczno-politycznej, swego rodzaju idealnej 
wizji życia wspólnoty, ideału, do którego należało bezwzględnie dą-
żyć, choć trudno było go osiągnąć18. Ta idea zawierająca się w łaciń-
skim słowie concordia jest niejako pierwotna wobec zgody – konsen-
susu. Bez realizacji zawartego w niej nakazu etycznego osiągnięcie 
zgody w jakiejkolwiek sprawie było niemożliwe. Najkrócej rzecz uj-
mując, można powiedzieć, że celem uczestników życia publicznego 
powinno być dążenie do zgody – concordia, co m.in. powinno po-
zwolić osiągnąć zgodę – consensus w decydowaniu o konkretnych 
sprawach w ramach istniejących instytucji ustrojowych.

To zgoda/concordia co najmniej do połowy wieku XVII stano-
wiła ważny składnik wizji Rzeczypospolitej. Jednogłośnie podkre-

16 E. Opaliński, Kultura, s. 94–95.
17 J. Ekes, Trójpodział, cała część druga książki jest poświęcona właśnie zagad-

nieniu zgody; wcześniej także niepublikowana rozprawa doktorska J. Ekes, 
„O państwo zgody. Z dziejów ideologii politycznej w Polsce w latach 1587–1605”, 
Warszawa 1974 (IH UW). Niedawno powstała praca Beaty Raszewskiej-Żu-
rek traktuje pojęcie zgody bardzo szeroko, aspektowi politycznemu poświęco-
no w niej niewiele miejsca, a ustalenia autorki nie wnoszą tu akurat nic nowe-
go w dotychczasowe badania, bo też jej rozprawa jest poświęcona problemom 
ściśle językoznawczym, B. Raszewska-Żurek, Zgoda w rozumieniu Polaków cza-
sów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), Warszawa 2016.

18 Zwraca na to uwagę zarówno J. Ekes, Trójpodział, s. 76, jak i E. Opaliński, Kul-
tura, s. 94–96.
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ślano jej znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty. Goślicki pisał: 
Est enim concordia quovis muro firmius munimentum19. Anonimo-
wy Miłośnik ojczyzny za klasycznymi autorytetami powtarzał: „żad-
ne bowiem bogactwa, żadne dochody, żadne cła, nie tak pomnażają 
i bezpieczną czynią każdą RP, jako to, gdy obywatele są z sobą zgodni 
ku zachowaniu jej”20, a Wacław Kunicki stwierdzał za Polibiuszem: 
duo sunt quibus omnis Repub. servatur: in hostes fortitudo et domi 
concordia21. Można powiedzieć, że o  ile prawo uznawano za duszę 
Rzeczypospolitej, w  zgodzie dostrzegano jej fundament22. Wprost 
sformułował to Augustyn Rotundus: „zgoda obywateli jest prawie tą 
jedyną, która stanowi fundament Rzeczypospolitej i zabezpieczenie 
prawdziwej wolności”23. Choć może trafniej jej funkcję przedstawił 
Andrzej Maksymilian Fredro, gdy swoje rozważania o zgodzie za-
czął emblematem przedstawiającym kamienne sklepienie z senten-
cją z Seneki casura nisi cohereant24, co opatrzył komentarzem: „je-
śli obywatelom zabraknie zgody, nie utrzyma się żadna republika ani 
królestwo”25. Rzeczywiście, zgoda w  dyskursie politycznym, szcze-
gólnie w  tym wcześniejszym okresie, jawi się jako element spaja-
jący całą konstrukcję Rzeczypospolitej, a więc nie tyle fundament, 

19 W. Goślicki, De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, k. 63v.
20 Philopolites to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-

nie dobrze chcącego i onę miłującego krótki traktat, Kraków 1588, k. B 2.
21 W. Kunicki, Obraz szlachcica polskiego, Kraków 1615, k. F 2v–F 3.
22 J. Ekes, Trójpodział, s. 67 i n.; jak przedstawił to Jan Januszowski, opisując cia-

ło Rzeczypospolitej: „nogi tego ciała i głowy, ktoremi chodzą i stoją, jest zgo-
da i miłość”, J. Januszowski, Wzór Rzeczypospolitej rządnej do ciała człowiecze-
go przystosowany, krótko spisany (Kraków 1613), wyd. J. Kiliańczyk-Zięba: „Wzór 
Rzeczypospolitej rządnej” Jana Januszowskiego, „Politeja” 2009, t. 12, s. 524.

23 A. Rotundus, List do Wolana, w: A. Wolan, De libertate politica seu civili. O wol-
ności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, 
Warszawa 2010, s. 263.

24 A. M. Fredro, Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta. Fragmenty 
pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp 
i przypisy M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2014, s. 735, por. przypis 416 wydaw-
ców na s. 830.

25 Idem, Scriptorum, s. 739, tłumacz niezbyt szczęśliwie przełożył concordia jako 
„jednomyślność”, stąd pozwalam sobie poprawić w tym miejscu przekład (łac.  
s. 736, 738).
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co zaprawa murarska, bez której gmach państwa popadłby w ruinę, 
a wspólnota zmieniłaby się w zbiór skłóconych jednostek. „Żadna 
insza cnota nie ma takiej mocy ku zachowaniu każdego miasta, jako 
zgoda” – deklarował anonimowy uczestnik dyskusji roku 157326. Uj-
mując rzecz mniej alegorycznie, zgoda była niezbędna, by w aspek-
cie społecznym zapewnić pokój, zatem i bezpieczeństwo tworzących 
społeczność jednostek, a  zarazem trwałość i  siłę Rzeczypospolitej, 
a  w  aspekcie politycznym sprawne funkcjonowanie czy po prostu 
funkcjonowanie jej instytucji. 

Choć pokój i wynikające z niego bezpieczeństwo zarówno jed-
nostek, jak i wspólnoty z czasem zaczął może nie tyle znikać z dys-
kursu, co zajmować w nim mniej eksponowane miejsce, ustępując po 
trosze periculosam libertatem, jednak w początkach Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów w dyskusjach politycznych jawił się on jako jed-
na z najwyższych wartości. Często, bardzo często łączono go właśnie 
ze zgodą – concordia et pace to typowe połączenie w szesnastowiecz-
nych głosach w dyskusji politycznej27. Podobne wypowiedzi wpisy-
wały się, przynajmniej w  ujęciu autorów rozważań bardziej teore-
tycznych, w  tradycję postrzegania rzeczypospolitej jako wspólnoty 
dobrego życia, w  sprawiedliwości, pokoju i  „społecznej miłości”, 
a więc zgodzie28. Łączyło się z tym humanistyczne marzenie o har-
monii, w stosunkach społecznych identyfikowanej z pokojem, a nie-
osiągalnej bez społecznej zgody. Jak wyrażał tę nadzieję anonimowy 
uczestnik debaty przedelekcyjnej w roku 1573: „a porzuciemy onę 
kość [sc. prywatę], która was wadziła, będzie między nami miłość, 
pokój i zgoda”29. Po części autorzy podobnych wypowiedzi nawiązy-
wali, niekoniecznie świadomie, do myśli św. Tomasza, który wręcz 

26 [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 292.
27 Dostrzegł to połączenie Edward Opaliński, ale chyba trochę nie docenił, stwier-

dzając, że „miało to niewątpliwie wzmacniać jej siłę perswazyjną”, E. Opaliński, 
Kultura, s. 96; zresztą także wcześniej połączenie to było bardzo popularne, por. 
P. Węcowski, Ze studiów, passim.

28 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku 
a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, passim.

29 Rozmowa senatora koronnego z ślachcicem, Czubek I, s. 543; o ideale pokoju por. 
I. Kąkolewski, Melancholia władzy. Problemy tyranii w europejskiej kulturze XVI 
stulecia, Warszawa 2007, s. 123.
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identyfikował te dwie wartości30. Polscy uczestnicy dyskusji politycz-
nych nie zawsze szli tak daleko, ale także w ich wypowiedziach po-
kój, szczególnie pokój wewnętrzny, pozostawał w  ścisłym związku 
ze zgodą, czasem traktowany jako jej nieodłączny towarzysz, cza-
sem jako jej skutek. „Azaż kto widział, żeby w niezgodzie mógł być 
jaki pokój?”31, pytał inny uczestnik dyskusji politycznej w roku 1573 
i było to niewątpliwie pytanie retoryczne. 

Brak zgody, owa, jak ją nazwał Jakub Górski, „różnica domo-
wa”32, a więc spory między obywatelami, mogły prowadzić do zanie-
dbania dobra publicznego – quae enim salus publica sine concordia?33, 
a co gorsza, do zamieszania, rozruchów, w skrajnych wypadkach na-
wet do wojny domowej. Jak ostrzegał Andrzej Wolan: „bo rozterki, 
zwady i wojny pospolicie z  tych przyczyn pochodzą, które roztar-
gnąwszy umysły ludzkie i zgodę podeptawszy, którą samą naraczej 
wszytkie sprawy ludzkie stale trwają, wszytkę rzeczpospolitą gubią 
i wywracają”34. „Niezgoda to robi rostyrki domowe / Co stąd za upa-
dek ledwie kto wypowie”, cytował Wergiliusza w swoim dość swo-
bodnym przekładzie nieznany z  nazwiska, ale niewątpliwie uczo-
ny Miłośnik ojczyzny w rozdziale swojej książeczki zatytułowanym 
wymownie O rozruchach domowych, jako są wielce szkodliwe każdej 
rzeczypospolitej35. 

30 Św. Tomasz, Summa Theologica, 2.2, zag. 29, art. 1.
31 S. Reszka, Konfederacyjej w Warszawie roku 1573 in interregno uczynionej a sta-

rym poprzysięgłym przeciwnej rozbieranie, Czubek I, s. 574.
32 „Żadna rzecz nie straci prędzej państwa żadnego, jako różnica domowa. Daj 

Boże, by i nas samych taż nieszczęsna różnica upadku i niewolej kiedy nie na-
bawiła”, [F. Ceriola], tłum. J. Górski, Rada pańska 1597, wyd. W. Czermak, Kra-
ków 1892, s. 87.

33 Cum in convocatione Varsoviensi, s. 561; „domowa niezgoda, przez którą prze-
szłych czasów wielkie i  sławne rzplte, a  takie, których moc nieprzyjacielska 
przełomić nie mogła, do gruntu upadły, gdy miasto pokoju, którym stoi i kwit-
nie każde państwo, mordy i krwie rozlania, miasto wolności i swobód tumul-
ty, a za nimi zguba i niewola następowała” – tu pojawiało się wyliczenie Grecji, 
Rzymu, Francji, Holandii i Węgier, Z. Myszkowski, Zdanie J.M. Pana marszałka 
koronnego na sejm… in anno 1607 pro die 7 mai, Czubek II, t. 3, s. 295. 

34 A. Wolan, O wolności, s. 111.
35 Philopolites, k. O; Bukoliki, ekloga I, podana również po łacinie.
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Choć kwestie te, jak już powiedziano, najwięcej miejsca w dys-
kursie zajmowały w  wieku XVI i  w  początkach XVII, jednak naj-
plastyczniej drogę od niezgody do upadku przedstawił autor osiem-
nastowieczny, i  to piszący w  drugiej połowie stulecia: „z  niezgód 
zamieszanie, z  zamieszania bezkarność, z  bezkarności rozpusta, 
z rozpusty bezrząd, z bezrządu pełna wzgardy słabość, a z tej hańba, 
niewola i upadek”36. Michał Wielhorski, bo o nim tu mowa, odniósł 
swój opis do rzeczywistości Rzeczypospolitej i nie był tu bynajmniej 
pierwszy. Na „rozerwanie [przez niezgodę] na części tego ciała RP 
około którego długo przodkowie nasi pracowali, niż je do jakiej jed-
ności przywiedli”37, narzekano już w wieku XVI. Jednak jeśli chcia-
no w całej pełni ukazać niebezpieczeństwa niezgody, przestrogą były 
w  tym czasie raczej inne kraje. Czasem przypominano opłakane 
skutki niezgody w starożytnych republikach greckich i w Rzymie, ale 
znacznie częściej wydarzenia współczesne. W okresie wojen religij-
nych nietrudno było przywołać przykłady „rozruchów domowych”: 

Widzieliście niemiecką ziemię krwią domową obficie oblaną, widzie-
liście angielskie i szkockie prodycyje […], widzieliście chłopskie woj-
ny w  szwajcarskiej ziemi, widzieliście chłopów na ślachtę, ślachtę na 
książęta, książęta na cesarza szkodliwe a  nieszczęśliwe zbuntowa-
nia, widzieliście już dawno Grecyjej niewolstwo, węgierskiej ziemie 
rozszarpanie38.

Ten ponury obraz Europy dla jego autora, przeciwnika Konfederacji 
Warszawskiej, miał być co prawda raczej ostrzeżeniem przed „róż-
nością wiar”, nie zmienia to faktu, że był to zarazem opis skutków 
niezgody z owej różności wynikłej. Jednak chcąc pokazać, jak fatal-
ne skutki może mieć brak zgody, najczęściej sięgano po przykład wę-

36 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczy-
pospolitej ustaw, b.m. 1775, s. VII i n.

37 [P. Grabowski?], Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598 
wystawione, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 7, tu konkretnie autor pisał 
o niezgodzie wynikłej z braku porozumienia między województwami, będące-
go skutkiem zniesienia sejmików generalnych.

38 De confoederatione Varsoviensi in causa religionis Christianae et patriae salutis 
cupida sententia, Czubek I, s. 559.
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gierski. Przypadek Królestwa Węgier dobitnie potwierdzał przeko-
nanie, że pogrążone w waśniach państwo nie tylko nie gwarantuje 
swoim mieszkańcom bezpieczeństwa wewnętrznego, ale traci siły 
niezbędne dla obrony zewnętrznej. Jak ostrzegał rokoszan anoni-
mowy regalista w roku 1606: „A ten ci jest jeden osobliwy między 
inemi domowych rozterków pożytek, że każdy nieprzyjaciel, przed-
tem nieśmiały, zatem się ośmieliwa, a których się przedtem bał, tych 
w  domowej niezgodzie znieważa”39. Było to przekonanie nienowe, 
sięgające starożytności, a wspierane często anegdotą z Apophtegma-
tów Plutarcha o scytyjskim (w niektórych wersjach tatarskim) kró-
lu Scylurusie i strzałach – nieprzełamanych, gdy w wiązce, i nader 
kruchych pojedynczo40. Anegdotę, nawiasem mówiąc, funkcjonują-
cą w różnych wariantach po dziś dzień w całej kulturze europejskiej. 
Węgry były już nie alegorycznym, ale realnym dowodem prawdzi-
wości zasady łączącej zgodę i siłę państwa, odwoływano się też do 
nich nader chętnie. Jak wykazały badania Janusza Tazbira41, od teo-
retyków państwa po mówców sejmowych i sejmikowych, nie wspo-
minając o poetach i kaznodziejach, wszyscy zgadzali się, że „węgier-
ska ziemia w niezgodzie zginęła”, że „Węgrowie” „stracili królestwo 
niezgodą swoją”42, co zresztą bywało argumentem w bardzo różnych 
sporach politycznych, od kwestii religijnych (rozróżnienie w  wie-
rze przyczyną niezgody), ustrojowych (elekcja tronu przyczyną nie-

39 Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach, s. 383 (regalista), w zasadzie całe 
pismo to właśnie opis niezgody i jej skutków.

40 W. Goślicki, De optimo, k. 63v; [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 292 (tu „Scilu-
rus Tatarzyn”); Philopolites, k. B2 i B2v, „król tatarski Scylurus” z odesłaniem 
do Plutarcha; P. Skarga, Kazania sejmowe i wzywanie do pokuty, wyd. M. Ko-
rolko, Warszawa 1999, s. 78, „Sylvius Scyta” z odwołaniem do Plutarcha; Consi-
derationes de exeptione Ich M[iłoś]ciów Panów duchownych contra securitatem 
dissidentium in religione po sejmie anno 1632, w: Państwo świeckie czy księże? 
Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta 
III Wazy. Wybór tekstów, wyd. U. Augustyniak, Warszawa 2013 [dalej: Augusty-
niak], s. 607 (bohater nosi imię Misyp, ale anegdota jest ta sama). 

41 J. Tazbir, Węgry, s. 147–161.
42 Pierwszy cytat z indeksu do S. Petrycy, Przydatki do polityki Arystotelesowej, cyt. 

za: J. Tazbir, Węgry, s. 155; drugi Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z Włochem o wol-
nościach i prawach polskich (1616), w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warsza-
wa 1961, s. 339, mówi Polak, broniąc elekcji.
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zgód i zamieszania)43, po nawoływanie o zaprzestanie aktualnych spo-
rów – wątek ten pojawił się np. w czasie rokoszu Zebrzydowskiego, 
odwoływali się do niego, jak łatwo się domyślić, przede wszyst-
kim regaliści44. O wynikłej z konfliktów wewnętrznych klęsce Wę-
grów pamiętano jeszcze długo, wspominając o niej nawet w wieku 
XVIII45. Niezależnie od konkretnych celów, w jakich sięgano po ich 
przykład, wszyscy zabierający głos zgadzali się, że „zguba wszyst-
kich królestw, a osobliwie i Królestwa Węgierskiego […] nie skąd-
inąd ma swoje początki, tylko z domowej niezgody”46. Przykład wę-
gierski był doskonałą ilustracją przekonania, że „żadna moc i żadne 
dostatki nie są tak trwałe, aby ją w  całości zachować miały, gdzie 
umysły obywatelów między sobą są rozróżnione i tam i sam waha-
ją się i do jednego celu niezmierzające”47, a zarazem, że tylko zgo-
da daje państwom i narodom siłę do skutecznej obrony przed nie-
przyjacielem zewnętrznym. Nic dziwnego, że wspierano nim własne 
wezwania do zgody i ostrzeżenia przed „rozerwaniem”. A  jednych 
i drugich było w dyskursie niemało. Szczególnie widać je w chwilach 
napięcia, niepewności politycznej, jak elekcje, konfederacje czy, nie 
daj Bóg, rokosze. Cum Poloni sumus, magno unanimi et publico con-
sensu regnum Polonorum tradendo48 – apelowano od pierwszej wol-
nej elekcji. „Trzeba nam szczyrej zgody i  braterskiej miłości w  oj-
czyźnie”49, powtarzano w następnych latach, tym gorliwiej, im mniej 

43 Tak Warszewicki i Górnicki. 
44 Poza cytowanym już Myszkowskim np. [P. Skarga?], Otóż tobie rokosz, Czubek II, 

t. 2, s. 38, autorstwo Skargi przekonująco zakwestionował ostatnio K. Koehler, 
Boży podżegacz. Opowieśc o Piotrze Skardze, Warszawa 2010, s. 289–292; por. też 
recenzja z tej książki I. Hryniewicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2013, 
t. 57, s. 262.

45 „Duch niezgody ogromne narody Węgrów, Czechów, Greków pozbawił tej wol-
ności, którą jedność i odwaga obdarzyła Szwajcarów…”, M. Karpowicz, Kazanie 
o zgodzie i jedności obywatelów, Wilno 1786, k. Dv.

46 List pana Reklewskiego, s. 190.
47 Philopolites, k. B2.
48 De rege novo ex sua gente eligendo oratio, Czubek I, 347; podobnie Zebranie róż-

nych sentencyi na propozycyją uniwersału kaskiego, Czubek I, 234; [S. Budny?], 
Elekcyja króla, s. 293 i wiele innych wezwań.

49 [J. D. Solikowski], Votum szlachcica polskiego ojczyznę wiernie miłującego o za-
łożeniu skarbu Rzeczypospolitej i o obronie krajów ruskich, napisane od autora 
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tej zgody było. W czasie rokoszu Lubomirskiego główny bohater za-
mieszania publicznie stwierdzał, iż ojczyzna „upadająca przez nie-
zgody, przez suspicyje […] tylko per contrarium, to jest zgodę i jed-
ność animuszów [może] być uleczona”50. 

Powiązanie zgody z pokojem, a zarazem z siłą i trwałością pań-
stwa bądź wspólnoty stanowiło połączenie charakterystyczne dla 
całego dyskursu europejskiego, można je było odnieść do każdego 
państwa, niezależnie od jego ustroju politycznego, co zresztą czy-
niono. Jednak w przypadku, gdy o funkcjonowaniu Rzeczypospolitej 
miała decydować nie jednostkowa wola mniej czy bardziej absolut-
nego władcy, ale tak czy inaczej rozumiana wola zbiorowa, kwestia 
zgody nabierała dodatkowego znaczenia. Zwolennicy rozwiązań od-
biegających od klasycznego modelu monarchicznego musieli pora-
dzić sobie z dość powszechnym od starożytności przekonaniem, że 
„towarzystwo ludzkie” „dopiro w  ten czas będzie spólne, gdy jed-
nakim umysłem i  jednaką wolą będzie rządzone”51, i wynikającym 
z niego wnioskiem, że lepiej oddać rządy jednostce. Rozwiązaniem 
tego problemu, swego rodzaju odpowiedzią zwolennikom monar-
chii była właśnie koncepcja zgody – spajającej w  jedność umysły 
i wole uczestników życia politycznego. Tak też widział to zagadnie-
nie cytowany tu szesnastowieczny autor. Odnosił on rozważania do 
ogólnie rozumianej zgody między członkami społeczności politycz-
nej, a więc była to łacińska concordia. Na poziomie instytucji własnej 
Rzeczypospolitej i zgody – consensusu najlepiej dał wyraz tej kon-
cepcji Jakub Zawisza z Kroczowa:

[…] prawa święte na kształt Bożych ex consensu omnium, za jakimi 
my idziemy, pochodzą: takich praw, które nie ex libitu panów, ale z sa-
mej zgody – a zgoda wszystkich niebieska rzecz jest – nikt sprawiedli-
wie ganić nie może; o trudności do stanowienia praw takowych każ-
dy powiedzieć może, ale irritować legitime nikt, bo ci je sobie z świętej 

roku 1589, a  teraz między ludzie podane (1596), wyd. K. J. Turowski, Kraków 
1859, s. 10.

50 J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności, s. 112.
51 Philopolites, k. B2v.
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zgody stanowiąc, rozumieją, co im zdrowo; a bez pochyby, że to lep-
sze prawo, co je sobie consensus omnium postanowi, a niż to, co je je-
den tyran poda52. 

Nieco podobnie, choć mniej konkretnie, a  w  bardziej wzniosłych 
słowach opisywał „wspólnotę umysłów” (animorum societas) sej-
mujących stanów Andrzej Maksymilian Fredro53. Zgoda wszystkich 
często identyfikowana z  jednością – unanimitas była w  takim uję-
ciu odpowiednikiem jednostkowej woli monarchy54. Wymowne jest 
porównanie, którym posłużył się w tym kontekście cytowany wyżej 
Miłośnik ojczyzny, uznając zgodę za „panią i królową państw i kró-
lestw”55. Zgoda uczestników życia politycznego56 (w obu jej znacze-
niach) była nieodzownym warunkiem nadania realnego kształtu 
woli Rzeczypospolitej. Jak ujął to anonimowy regalista w czasie ro-
koszu Zebrzydowskiego: „Sejm a zgoda prawa czynią, psują i napra-
wiają”57. „Waśni, niezgoda niech na stronie będą, bo z tym nie spra-
wiemy nic” – apelował przed sejmem jeszcze za Zygmunta Augusta 
nieznany z  nazwiska senator58. Z  tego typu apeli można by złożyć 
osobne wydawnictwo. Od wieku XVI po XVIII wezwania do zgo-
dy powtarzały się na sejmikach, sejmach, w instrukcjach dla posłów, 

52 J. Zawisza z  Kroczowa, Wskrócenie prawnego procesu koronnego (1613), wyd.  
A. Winiarz, Kraków 1899, s. 14–15; J. Ekes, Trójpodział, s. 82.

53 A. M. Fredro, Praerogativa popularis status representatur, tłum. T. Włodarczyk: 
O wyższości rzeczypospolitej nad monarchią, w: Filozofia i myśl społeczna XVII 
wieku, t. 1, wyd. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 332 (łac.: A. M. Fredro, Mi-
litarium, seu axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo, 
tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp i przypisy M. Tracz-Tryniecki, War-
szawa 2015, s. 716).

54 Por. J. Ekes, Trójpodział, s. 82.
55 Philopolites, k. B 3.
56 Dla tych rozważań jest kwestią mniej istotną, czy gdy mowa o  zgodzie po-

wszechnej, chodzi o zgodę trzech sejmujących stanów, czy ogółu województw 
i  ziem bądź zgoła ogółu szlacheckich obywateli, co jest niewątpliwie ważne, 
kiedy bada się funkcjonowanie systemu politycznego czy kulturę polityczną 
szlachty.

57 Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach, s. 391.
58 Senatora anonima deliberacyje o  królu, panach, radzie i  urzędnikach, sejmie 

i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 174.
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którym nakazywano: „Aby zgody i  miłości wszem przestrzegali, 
a  rozterkom i  niesnaskom zabiegali”59. Równie często, a  z  czasem 
częściej ubolewano, iż zgody takiej nie ma. Przy czym niemal jed-
nym tchem mówiono o jej braku zarówno w organach decyzyjnych, 
na sejmie i sejmikach, jak i wśród niechętnych sobie obywateli. Kwe-
stii tych nie rozdzielano, bo też w koncepcji wolnej rzeczypospoli-
tej nie dałoby się ich rozdzielić. Nawet prywatne konflikty między 
jednostkami mogły w niej doprowadzić do opłakanych skutków dla 
zbiorowości. Najtrafniej ten mechanizm opisał Andrzej Zamoy-
ski: „w rządach Rzeczypospolitej, gdzie z prywatnych interesów po-
wstające dyferencyje między osobami, stają się z czasem dyferency-
ją między ich familią, a dyferencyje między familiami już sprawują 
zamieszanie w publicznych interesach”60. Wypowiadając się w roku 
1764, kanclerz wielki koronny posiłkował się opiniami oświeco-
nych filozofów, jednak było to echo bardzo dawnego przekonania. 
Sto sześćdziesiąt lat wcześniej, w roku 1598 anonimowy autor Zwier-
ciadła Rzeczypospolitej Polskiej narzekał: „nieprzyjaźni i waśni mię-
dzy ludźmi sieją […] aby za rozróżnieniem animuszów i w sprawach 
Rzeczypospolitej większe rozróżnienie było, a za niechęciami pręd-
sze zamieszanie”61. Niezgoda, zawsze niebezpieczna dla państwa, 
stanowiła znacznie większe zagrożenie w sytuacji, gdy jego funkcjo-
nowanie zależało od zbiorowych decyzji członków wspólnoty poli-
tycznej. Jak pisze badacz angielski: „republicans generally condemned 
discord”62. Dodajmy, iż nie czynili tego bez przyczyny. Zgoda nie tyl-
ko była, jak w monarchiach, gwarancją pokoju i potęgi państwa, ale 

59 [P. Grabowski?], Zwierciadło, s. 20, propozycja instrukcji dla posłów.
60 A. Zamoyski, Mowa na sejmie convocationis dnia 16 maja 1764 roku w Warsza-

wie miana, b.m. [1764], w: Historia Polski 1764–1795. Wybór tekstów, wyd. J. Mi-
chalski, Warszawa 1954, s. 71.

61 [P. Grabowski?], Zwierciadło, s. 8.
62 B. Brugger, Republican Theory in Political Thought. Virtuous or Virtual?, Bas-

ingstoke 1999, s. 38, oczywiście z wyjątkiem Machiavellego, co wydaje się niezłym 
argumentem przeciwników uznawania go za republikanina; o znaczeniu zgody 
w  republikańskiej wizji państwa por. też H. G. Koenigsberger, Republicanism, 
Monarchism and Liberty, w: Royal and Republican Sovereignty in Early Mod-
ern Europe. Essays in Memory of Ragunild Hatton, eds. R. Oresko, G. C. Gibbs,  
H. M. Scott, Cambridge 1997, s. 44.
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też od niej zależało funkcjonowanie systemu politycznego. Bez niej 
nie dało się podejmować decyzji politycznych, nie mogły funkcjono-
wać instytucje i prędzej czy później musiała runąć konstrukcja mo-
narchia mixta. Najprzenikliwiej te właśnie skutki niezgody opisał 
Łukasz Opaliński, ostrzegając rodaków: 

Do czego lubo nie wojna was i  gwałt przymusi, tedy sama niezgoda 
przywiedzie. Dla której nie mogąc podołać sprawom publicznym, nie 
znajdując żadnego z waszych konsultacyi skutku, musicie rząd ten pu-
ścić komu inszemu…63

Zresztą o  niebezpieczeństwach wynikających z  niezgody, a  grożą-
cych funkcjonowaniu instytucji wolnej Rzeczypospolitej, a  zatem 
także jej samej, ostrzegano znacznie wcześniej: „w takim rozerwaniu 
i niezgodzie naszy bez wątpienia te nasze sejmy, które dla dobrego 
i opatrzenia Rzeczypospolitej są postanowione, na skazę jej i na swój 
upadek obróciemy”64 – uprzedzał rodaków cytowany tu już senator, 
a podobne głosy powtarzały się przez następne wieki. 

Opisano tu w miarę dokładnie znaczenie zgody dla Rzeczypo-
spolitej, tak jak je postrzegano w jej dyskursie politycznym, szcze-
gólnie w stuleciach XVI i XVII. Pozostaje jednak jeszcze jedno pyta-
nie, a w zasadzie dwa: czym owa zgoda właściwie była i jak można ją 
było osiągnąć. Warto może przywołać tu nieco obszerniejszą defini-
cję zgody zaproponowaną przez Wawrzyńca Goślickiego: 

concordia, quae nihil aliud est, quam civilis amicitia: haec autem 
consistit in conspiratione omnium ordinum, ad retinendam libertatem, 
leges, iustitiam, fidem, religionem, ut omnem Ripub[licae] tranquillita-
tem. Est haec una spes conservandae civitatis, cum in omnibus rebus, 
atque adeo omni tempore, invicem omnes consentiunt, consiliaque et 
res suas concordes tractant65. 

63 Ł. Opaliński, Rozmowa plebana z ziemianinem [1641], w: idem, Pisma polskie, 
wyd. L. Kamykowski, Warszawa 1938, s. 6.

64 Senatora anonima, s. 174.
65 W. Goślicki, De optimo, k. 63v.
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Można sądzić, że wszyscy uczestnicy dyskusji politycznych zgodzi-
liby się z tą definicją, choć mało kto wdawał się w tak szczegółowe 
analizy. Bo też, prawdę powiedziawszy, wyliczenie zaproponowane 
przez autora De optimo senatore sprowadzało się do jednego – tro-
ski o wspólną Rzeczpospolitą i  jej wolność. Ujmując rzecz najkró-
cej, zgoda była rezygnacją z „prywaty”, a więc interesów indywidu-
alnych lub grupowych, na rzecz dobra wspólnego. Jak postulował 
uczestnik pierwszej wolnej elekcji: „a w ten czas by już contemptus 
między wszemi stany ustał, a affectus wszech stanów musiałby się do 
tego ścięgać, żebyśmy jednako o Rzeczypospolitej i o wolności naszej 
omyślawali”66, a inny apelował:

[…] niech ustaną odia, contentiones, inimicitiae, które mamy darować 
Rzeczypospolitej, illa cupiditas commodorum [ma] ustać privatorum, 
któremi rzeczami rectum iudicium et constientia everitur […] a najwię-
cej rozerwania strzedz, aby nie było, ale jedność, społeczność, miłość 
i przywrócenie do pierwszych obyczajów i spraw, za któremi kwitnęła 
Rzeczpospolita nasza67. 

Uczestnicy sporów politycznych chętnie deklarowali, że poświęcają 
prywatne cele bądź urazy właśnie w imię dążenia do zgody, tak jak 
autorzy pisemka z czasów konfederacji gołąbskiej w roku 1672, któ-
rzy stwierdziwszy: „nie trzeba nam tego wywodzić, jako jest potrzeb-
na reunio disunitorum animorum; bo mala, które z tego emanarunt 
rozróżnienia, nie tylko widzimy, ale sentimus”, obiecywali darować 
wszystkie prywatne krzywdy pro bono publico et tranquillitati ojczy-
zny68. Niemniej często o takie poświęcenie apelowano: „[narodzie] 
przywróć sobie zupełną poufałość i ufność. […] Niech wole i chę-
ci jednę mocnią siłę. Niech was mieczem krwawym nie uzbraja am-

66 Przestroga z pokazaniem niepożytków z wzięcia pana z pośrzodku siebie, Czubek I, 
s. 395.

67 „Iż na społecznym zjeździe panów rad koronnych w Kaskach” [inc.], Czubek I, 
s. 248.

68 Krótko zebrane praeiudicia Reipublicae universae, w: Pisma do wieku i  spraw 
Jana Sobieskiego, t. 1, cz. 2, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1881, s. 1210.
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bicyja. Niech was jeden interes ojczyzny łączy”69. Bądź narzekano, iż 
„miasto tego, co by trzeba w jedności Rempublicam curare, każdyby 
wprzód rem privatorum ocalić starał się, stąd partium divisio, stąd 
aemulatio”70. To tylko przykładowe cytaty wybrane z ogromnej licz-
by podobnych zapewnień i apeli. Jak słusznie zauważył Janusz Ekes, 
tak rozumiana zgoda nie wykluczała różnicy poglądów, a nawet spo-
rów71. Spory te powinny jednak wynikać nie z „prywaty”, ale z dąże-
nia do odkrycia, jakie decyzje należy podjąć dla dobra wspólnego. 
Jak ujął to jeden z uczestników debaty politycznej roku 1573: „i każ-
dy civis patriae nie jedno to, co inszy powinien przynosić ku dobre-
mu ojczyzny swej, ale też i co swego, co by baczył być z dobrem i po-
żytecznem ojczyzny swej”72. 

Warto tu zwrócić uwagę na pewien aspekt takiego rozumienia 
zgody, ważny, a chyba do tej pory niedoceniony. Otóż, mówiąc naj-
krócej, zgoda nie była kompromisem73. Może to brzmieć dziwnie 
w odniesieniu do kraju, którego istnienie i funkcjonowanie opierało 
się de facto na nieustannym kompromisie. Badacze od dawna piszą 
o tym, że przynajmniej w okresie, kiedy system polityczny Rzeczy-
pospolitej funkcjonował dobrze, jego podstawę stanowił kompromis 
między uczestnikami życia politycznego. Czy były to trzy sejmujące 
stany, czy koło poselskie, czy sejmikująca szlachta, „ucieranie mate-
ryi” pozostawało podstawą procesu podejmowania decyzji politycz-
nych. Nie zmienia to faktu, że język polityczny, jakim się posługiwali, 
pojęciem kompromisu nie operował. Ideałem politycznej zgody 
w obu jej łacińskich znaczeniach nie było osiągnięcie porozumienia, 
które zadowalałoby w  jakimś stopniu różne uczestniczące w  wal-

69  J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 1984,  
s. 111.

70 Refleksyje A. S. Dembowskiego biskupa płockiego [czerwiec 1742], w: M. Ski-
biński, Europa a Polska w dobie wojny o sukcesję austriacką, t. 2: Źródła, Kra-
ków 1913, s. 33, dla Dembowskiego był to argument przeciwko zawiązywaniu 
konfederacji.

71 J. Ekes, Trójpodział, s. 70, Ekes odróżnia zgodę jako akt woli i jedność jako stan 
umysłów.

72 Rzecz o mającej nastąpić konwokacyjej, Czubek I, s. 216.
73 O tym ostatnim pojęciu szerzej por. A. Fumurescu, Compromise. A Political and 

Philosophical History, Cambridge 2013.
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ce politycznej siły, ale podjęcie zgodnej decyzji w  interesie dobra 
wspólnego, ojczyzny, Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że idea 
kompromisu tak jak ją dziś rozumiemy, nie mieściła się w odziedzi-
czonej po starożytnych wizji świata politycznego, w której jedynym 
kryterium oceny decyzji politycznych, a  zarazem jedynym celem 
zgody miało być bonum publicum. Między teorią a  praktyką poli-
tyczną następował w ten sposób wyraźny rozziew, w pewnym sen-
sie można odnieść wrażenie, że taki, a nie inny słownik polityczny 
był jednym z czynników utrudniających opisanie zarówno rzeczywi-
stości politycznej, jak i propozycji bardziej nowoczesnych rozwiązań 
w funkcjonowaniu instytucji Rzeczypospolitej. 

Przyjęcie określonej koncepcji zgody, choć nie potępiało a priori 
sporów, wykluczało jednak trwałe podziały między uczestnikami 
życia politycznego, przybierające formę stronnictw czy partii poli-
tycznych. Z założenia były one czymś złym, uniemożliwiającym zgo-
dę w  imię prywaty, a więc niebezpiecznym dla wspólnoty. Szesna-
stowieczny Miłośnik ojczyzny pisząc o „fakcjach” wprost, ostrzegał: 
„Lecz gdzie jeden do drugiego przymieszawa się, przy nim opowia-
da i zastawia, już tam bez niebezpieczeństwa ojczyzna być nie mo-
że”74. Jednym z  poważniejszych oskarżeń w  sporach politycznych 
było stwierdzenie, że przeciwnik jest civis factiosus. Posługiwano się 
nim często, mając, jak się wydaje, pewność, że w ten sposób skutecz-
nie zdeprecjonuje się adwersarza75. W czasie pierwszej wolnej elekcji 
ostrzegano, „aby Respublica nie miała perniciosos cives, którzy practi-
cis et factionibus pokój pospolity mieszają i turbują”76. Podczas roko-
szu sandomierskiego narzekano, iż rokoszanie „chcą fakcyje między 
nami poczynić takie, jakie we Włoszech Gwelfów i Gibelinów były, 
czego w  Koronie Polskiej nigdy szlachecka cnota nie dopuszcza-

74 Philopolites, k. O; por. J. Ekes, Trójpodział, s. 71–72; wcześniej Goślicki opisu-
jąc podstawy szczęśliwej rzeczypospolitej, wymieniał m.in.: si cives […] invicem 
amici, et nullis factionibus distracti, W. Goślicki, De optimo, k. 44.

75 J. Ekes, Trójpodział, s. 71, Ekes zwraca uwagę, że określenie to oznaczało zara-
zem „obywatela wichrzyciela i obywatela należącego do stronnictwa”.

76 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 247.
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ła”77. Podobne oskarżenia pod adresem koła poselskiego już wcześ-
niej wysuwał biskup Stanisław Karnkowski: „koło poselskie poro-
dziło monstrum in Repub[lica] nostra, które okrzczono partisant”78. 
Najbogatsze językowo wyliczenie pochodzi z czasów Jana Kazimie-
rza, gdy króla i stronnictwo francuskie oskarżano, iż szykują „periu-
ria, praktyki, fakcyje, korupcyje, caedes, fałsze, niezgody, suspicyje, 
dyfidencyje, praeiudicia, insidias, invidiam, egestatem publicam, za-
mieszanie narodów”79. Nie zawsze był to argument w sporze. Często 
chodziło po prostu o przestrogi przed podziałami wśród obywateli. 
Zdaniem Krzysztofa Warszewickiego Węgry upadły właśnie przez 
spory: „na Węgrzech, gdy wreszcie w całym królestwie rozszalało się 
tyle różnych grup i  fakcji – czy mogło państwo ostać się nietknię-
te tak wewnątrz, jak na zewnątrz”80. Anonimowy „szlachcic” w cza-
sie rokoszu widział tu ogólną regułę, sądząc, iż „mało nie wszystkie 
inne państwa niezgodą, fakcyami et privatis odiis poginęły”81. Wśród 
czynników, które rujnują rzeczypospolite bądź tylko Rzeczpospoli-
tą, fakcje wymieniano przez cały wiek XVII i znaczną część XVIII. 
Ładnie ujął to Benedykt Chmielowski, który „niezgodę, fakcyje, nie-
chęci” wymienił jako drugą z przyczyn upadku państw (pierwszą był 
brak sprawiedliwości), dodając: „Polska nasza Korona byłaby boga-
ta i wielkiego u świata szacunku, gdyby nie schodziło na klejnocie 
unionis, niezgoda, ciężki to u nas carnifex”82. W niechęci do fakcji 
szlacheccy obywatele przypominali po trosze Anglików, którzy dłu-
gi czas potępiali podziały polityczne niemal tymi samymi słowami, 
jednak uporali się ostatecznie z tym problemem w pierwszej poło-

77 Hieronim Jazłowiecki do Stanisława „Diabła” Stadnickiego, 24 Junii 1606, 
Czubek II, t. 2, s. 170.

78 [S. Karnkowski], Eksorbitancyje i naprawa koła poselskiego, Poznań 1596, k. B 2, 
i dalej: „Będąc posłem wziął ktoś coś, et ex illo semine conceptus est i narodził się 
partisant”.

79 List ab anonimo do konfidenta swego pisany die 20 Decembris 1665, Ochmann-
-Staniszewska, t. 3, s. 92 (gorąca obrona Jerzego Lubomirskiego).

80 K. Warszewicki, De optimo statu, s. 374 (łac. s. 207).
81 Votum szlachcica polskiego na sejmiki i sejm roku pańskiego 1606, Czubek II, t. 2, 

s. 231, autor nawołuje do zgodnego i skutecznego obradowania na sejmie.
82 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna, t. 1, b.m. 

1745, s. 456.
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wie wieku XVIII83. Tymczasem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
niemal do końca jej istnienia język polityczny potępiał wszelkie po-
działy partyjne, właśnie jako fakcje, uniemożliwiające leżącą w inte-
resie dobra wspólnego zgodę. Pewnych zmian można się dopatrzyć 
dopiero w okresie Sejmu Czteroletniego. Jednak, jak się wydaje, tak-
że wówczas rzeczywistość polityczna dość już wyraźnych stronnictw 
politycznych wyprzedzała dyskurs, w którym pojęciem stronnictwa 
stosowano jeszcze raczej ostrożnie. Pierwszym autorem dostrzega-
jącym zalety istnienia partii politycznych był chyba Jan Ferdynand 
Nax, który opisywał „polityczne ligi, które się w wolnych narodach 
między obywatelami kojarzą końcem pomnożenia powszechne-
go lub prywatnego dobra”, co ciekawe – uważał, że te właśnie „ligi” 
w potrzebie łatwiej pogodzić, by osiągnąć jedność84. Nie miał on jed-
nak raczej następców. Wciąż lepiej było zastrzec, że jest się patriotą, 
nie partyzantem85. Gdy patrzyć na siedemnasto- i osiemnastowiecz-
ne fakcje magnackie czy stronnictwa, których głównym wyróżni-
kiem było źródło finansowania przez to lub inne mocarstwo, nie 
sposób odmówić niejakiej racji tej niechęci. Jest jednak faktem, że 
w  ten sposób zabrakło aparatu pojęciowego umożliwiającego opi-
sanie nowocześniejszych rozwiązań ustrojowych. W  jakimś sensie 

83 H. T. Dickinson, Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Century 
Britain, Methuen 1979, s. 179–180 i passim; zresztą nie tylko Anglików, o oba-
wie szesnastowiecznych republikanów przed skutkami walk fakcyjnych por. 
H. G. Koenigsberger, Republicanism, Monarchism and Liberty, s. 44.

84 „W tych wolnych rządach, gdzie większość głosów decyduje, każdy członek to-
warzystwa sam przez się nieskończenie mało waży, zaczym czy jaką ustawę po-
pierać, czy też zniszczyć pragnie, to na dokazanie tego musi formować party-
je; te ligi w dobrej, czy złej intencyi skojarzone rodzą przyjaźn i zjednoczenie; ta 
potrzeba cudzej pomocy, te różne prywatne związki za sobą ciągnie, a te często 
przeciwne sobie ligi, łatwiej w potrzebie pogodzić, jeżeli miłość ojczyzny jeszcze 
zupełnie nie wygasła i prawa wigoru nie utraciły, jak wszystkie samotne umy-
sły do zupełnej jedności przywieść”. Jest to bodaj pierwszy w polskiej literaturze 
politycznej opis systemu partyjnego, J. F. Nax, Uwagi nad uwagami […], War-
szawa 1789, s. 373–375.

85 Jak głosił tytuł pisemka z roku 1776 Myśli obywatela patrioty nie partyzanta 
1776 anno, b.m. i r., Biblioteka Czartoryskich, rkps 2619; por. J. Michalski, Pu-
blicystyka i parapublicystyka doby sejmu 1776 roku, „Kwartalnik Historyczny” 
1998, t. 105, s. 42 i n.
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odnosi się to także do podstawowej kwestii pluralitas czy unanimi-
tas. Jeśli identyfikować zgodę z kompromisem, przyjęcie zasady gło-
sowania większościowego da się zaakceptować, jednak jeśli koncep-
cję tę odrzucić, jedynym rozwiązaniem chroniącym przed fakcjami 
była jednomyślna zgoda wszystkich86. Oczywiście nie można spro-
wadzać jednego z najważniejszych problemów funkcjonowania or-
ganów szlacheckiego państwa tylko do kwestii zasobu pojęć, który-
mi wówczas się posługiwano, jednak język polityczny nie ułatwiał 
opisu ewentualnych propozycji dalej idących zmian w procedurach 
podejmowania decyzji politycznych. Nie jest chyba przypadkiem, że 
w  dyskursie pierwszego zdecydowanego zwolennika zasady więk-
szościowej, jakim był Stanisław Konarski, pojęcie zgody niemal się 
nie pojawia. Jerzy Łukowski przypisał to jego realizmowi, uznaniu 
jej za ideał niemożliwy do osiągnięcia87. Jednak miało tu chyba zna-
czenie także rozumienie tego terminu. Konarski w przeciwieństwie 
do swoich następców, mimo dość rewolucyjnych propozycji reform, 
nie próbował raczej tworzyć nowego języka politycznego, przedsta-
wiając własne koncepcje w  dawnych ramach pojęciowych. Zgoda 
polityczna w jej dawnym znaczeniu (a  innego nie znał) stanowiła-
by raczej przeszkodę niż pomoc dla sformułowania jego programu, 
stąd pominął ją milczeniem. 

Pytanie „większość czy zgoda wszystkich” odnosi się do zgody 
jako podstawy funkcjonowania instytucji, jednak, jak starano się tu 
pokazać, zgoda to także podstawa – spoiwo funkcjonowania całej 
wspólnoty Rzeczypospolitej. W związku z tym pojawia się kwestia, 
jak dalece mogli różnić się między sobą członkowie owej wspólno-
ty i ewentualnie, jak mimo różnic osiągnąć zgodę w państwie. Pyta-

86 „I teraz niewygodę pluralitas łatwie ludzie upatrują, iż stronnictwom daje ona 
podstawę…”, mowa Szczęsnego Herburta na sejmie 1593, cyt. za: J. Ekes, Trój-
podział, s. 113, tamże analiza wizji pluralitas jako generującej podziały fakcyjne, 
choć Ekes analizuje te kwestie raczej w aspekcie zalet (i wad) proceduralnych 
obu rozwiązań, jak je widziano w wieku XVI.

87 J. Łukowski, Stanisław Konarski – polski Machiavelli?, w: W cieniu wojen i roz-
biorów. Studia z  dziejów Rzeczypospolitej XVIII i  początków XIX wieku, red.  
U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, s. 181–196, s. 185; S. Ko-
narski, O skutecznym rad sposobie, t. 2, Warszawa 1761, s. 91, 102.
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nia te, stawiane przez teoretyków państwa od starożytności, zada-
wali także uczestnicy debaty politycznej w I Rzeczypospolitej, przy 
czym nie była to dla nich kwestia tylko teoretyczna, ale problem jak 
najbardziej realny. Odpowiedź na drugie z nich była po części zgod-
na z tradycją antyczną, kontynuowaną przez chrześcijaństwo, a za-
wierała się w słowie „miłość”. Pojęcie to niezbyt kojarzy się z dys-
kursem politycznym, a jednak, szczególnie w wieku XVI, pojawia się 
w nim często. Apelowano: „abychmy między sobą uprzejmą miłość 
i  stateczną zgodę zachowali”88, napominano: „trzeba nam szczerej 
zgody i braterskiej miłości w ojczyźnie”89, wytykano przeciwnikom, 
iż „zły przykład niemiłości i niezgody braterskiej podają światu i tu-
dzież ad publicam discordiam ojczyznę przywodzą”90. Przytoczone tu 
cytaty, wybrane spośród wielu podobnych, pochodzą z aktualnych 
wypowiedzi uczestników konkretnych dyskusji politycznych. Jest 
to o tyle interesujące, że wyraźnie są echem wielkiej tradycji filozo-
ficznej ukształtowanej w odniesieniu do myśli Arystotelesa, w któ-
rej wspólnota społeczna powinna stanowić jedność, a przynajmniej 
do jedności dążyć, drogą do osiągnięcia tego celu była właśnie mi-
łość, która „łączy serca wielu ludzi ku czemuś jednemu”91. Z trady-
cji tej korzystali autorzy rozpraw teoretycznych – nie czym innym 
niż odwołaniem do klasyków była wszak prowadząca do zgody civi-
lis amicitia Goślickiego92, podobnie jak „sprzyjaźliwość” stanów Łu-
kasza Górnickiego, który zresztą wsparł się tu Platonem93. Niektó-

88 [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 293.
89 [J. D. Solikowski], Votum szlachcica, s. 10.
90 List prawie senatorski, s. 17.
91 To akurat sformułowanie św. Tomasza, Summa Theologica, 2.2, zag. 37 „O nie-

zgodzie”. Akwinacie chodziło o miłość Boga i bliźniego, ale wyraźnie nawią-
zywał w  swoim ujęciu do Arystotelesowej wizji jedności społecznej; por.  
I. Andrzejuk, Filozofia przyjaźni w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Etyki Ni-
komachejskiej Arystotelesa, Warszawa 2007, s. 51, http://katedra.uksw.edu.pl/pu-
blikacje/izabella_andrzejuk/filo_przyjazni_ksiazka.pdf, dostęp 22.10.2016.

92 W. Goślicki, De optimo, k. 63v.
93 „Powiada Plato, iż ta rzeczpospolita, w której stany nie są sprzyjaźliwe, źle jest 

postanowiona, i ten prawodawca jest niedobry, który nie obmyśla, żeby wszyst-
kie stany rzeczypospolitej [tu rozumiane społecznie] były zachowane w  zgo-
dzie i miłości”, Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 349 – informacji o Platonie nie ma 
w  przygotowanym przez synów wydaniu krakowskim dziełka, jest ogólne 
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rzy z nich – Wolan, Górnicki – odnosili ową prowadzącą do zgody 
miłość/przyjaźń do całego społeczeństwa i wszystkich stanów Rze-
czypospolitej94. Dla większości autorów wypowiedzi na tematy poli-
tyczne była to raczej miłość między uczestnikami życia publiczne-
go bądź po prostu „miłość braterska” w ramach stanu szlacheckiego. 
Nie zmienia to faktu, że w połączeniu ze zgodą było to przywoła-
nie ideału klasycznego. Połączenie takie zdecydowanie częściej moż-
na spotkać w wypowiedziach szesnastowiecznych95. Wpłynęło na to 
zapewne humanistyczne wykształcenie wielu uczestników dysku-
sji politycznych, co zdaje się potwierdzać fakt, iż co prawda wątek 
wzajemnej miłości prowadzącej do zgody mimo różnic między oby-
watelami pojawiał się także później, jednak działo się to coraz rza-
dziej. Trwalszy okazał się inny aspekt związku miłości i zgody, mia-
nowicie miłość dobra wspólnego – ojczyzny, prowadząca do zgody 
z jednej strony dlatego, że concordia sama w sobie była podstawą jej 
pomyślności, z drugiej, ponieważ bonum publicum mogło być tylko 
jedno, a więc troska o nie stanowiła element jednoczący. Właśnie jej 
skutkiem powinien być często przewijający się w dyskursie consen-
sus animorum, zwany po polsku jednością animuszów. Jak zauwa-
żył Janusz Ekes, w takim ujęciu zgoda była jednością woli obywateli 
(by działać na rzecz ojczyzny), ale nie musiała oznaczać jedności po-
glądów96. O miłości dobra publicznego będzie w tej książce jeszcze 
mowa, tutaj ważne jest to, że miłość – czy była uczuciem żywionym 
przez obywateli wobec siebie, czy do Rzeczypospolitej (co po części 
oznaczało to samo) – pozwalała wierzyć w osiągnięcie zgody nawet 
mimo poważnych różnic między nimi, a  przynajmniej jej nie wy-
kluczała. 

sformułowanie „powiedają mądrzy ludzie”, por. ibidem, s. 349 (przypis 91); zob. 
też E. Jarra, Historia polskiej filozofii politycznej, s. 104.

94 A. Wolan, O wolności, s. 111.
95 Choć odwołania do niej z rzadka pojawiały się i później, nawet w wieku XVIII, 

por. S. Sienicki, Sposób nowoobmyślony konkludowania obrad publicznych dla 
utwierdzenia praw kardynalnych wolności liberis sentiendi et iuris vetandi, t. 1, 
Łowicz 1764, s. 25.

96 J. Ekes, Trójpodział, s. 70.
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Nie brakowało jednak opinii, że owe różnice im większe, tym 
niebezpieczniejsze dla rzeczypospolitej, w sposób nieunikniony po-
wodują konflikty i utrudniają bądź uniemożliwiają osiągnięcie zgo-
dy. Wiązały się z  tym coraz dalej idące postulaty jedności. Jak już 
powiedziano, miłość, szczególnie w  rozumieniu wzajemnej miło-
ści członków społeczności, często jest przywoływana w wieku XVI 
i  na początku XVII. Z  czasem jej obecność w  dyskursie wyraźnie 
się zmniejsza. Jak się wydaje, jej miejsce, przynajmniej do pewne-
go stopnia, zajmuje jedność. Przy czym nie ograniczała się ona tyl-
ko do jedności w działaniu i decyzjach politycznych, coraz częściej 
odnoszono ją także do jedności poglądów i postaw. Mogła np. doty-
czyć obyczajów, jak w rozważaniach Pawła Piaseckiego, który zale-
cał: „swoje polskie obyczaje nad insze obyczaje sobie upodobać, za 
tym by przyszła spólna ufność, zjednoczenie zmysłów i przy tym ła-
twa zgoda na obronienie wolności, boby je już zarówno wszyscy mi-
łowali i wszyscy bronili”97. Jednak najwyraziściej problem jedności 
jako nieodzownego warunku zgody pojawia się w sporach o prawa 
różnowierców. Właśnie na przykładzie tych dyskusji można obser-
wować swego rodzaju zderzenie dwóch koncepcji osiągania zgody 
w Rzeczypospolitej. Warto na chwilę zatrzymać się przy tym zagad-
nieniu, z pełną świadomością, że będzie to jedynie zarysowanie jed-
nego z aspektów znacznie szerszego problemu. 

Problem zgody w kontekście „rozróżnienia w wierze” jest jed-
nym z trwalszych elementów dyskursu politycznego Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, pojawił się w nim bardzo wcześnie, praktycznie 
wraz z owym rozróżnieniem, i miał wracać aż po wiek XVIII. Przy 
czym istniały tu przynajmniej potencjalnie dwa kierunki interpreta-
cji. Jeden, którego wyrazem już nie w dyskursie, ale w decyzji praw-
nej była Konfederacja Warszawska, nawoływał do ochrony swo-
bód wszystkich wyznań w myśl założenia, iż „różność wiary między 

97 P. Piasecki, Responsum de absoluto dominio, wyd. W. Czapliński, w: Miscellanea 
staropolskie, t. 4, red. R. Pollak, Wrocław 1972, s. 252, w podtekście zawierała się 
aluzja, że winne niezgody są cudzoziemskie obyczaje, bo każdy inne wzory chce 
naśladować, co w efekcie prowadzi do sporów.
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nami jest, a zgody nam in Republica potrzeba”98; „Nie jest to articu-
lum religionis et fidei, ale politicus, bo jest articulus pacis et tranquilli- 
tatis publicae, żebyśmy my, bracia pokój między sobą zachowali 
i o wiarę się nie bili”99. Dla jej zwolenników Konfederacja jawiła się 
niemal jako kwintesencja zgody – z jednej strony będąc jej skutkiem: 
„pewna to, że zgoda i dobra wola i miłość ku Ojczyźnie zaciągnęła 
ich była w taką między sobą konfederacyję”100, z drugiej, była gwa-
rancją zgody, przedstawiano ją nawet jako tę, która „zgodę i miełość 
między obywatel[a]mi, matkę pokoju wnętrznego posieła”101. Kwe-
stia dyskusji o Konfederacji i walki o przestrzeganie jej postanowień 
ma już ogromną literaturę przedmiotu102, tu istotne jest to, że przez 
jej obrońców, a szerzej, przez obrońców praw dysydentów, wolność 
wyznawania różnych wiar była przedstawiana właśnie jako gwaran-
cja pokoju i  zgody w Rzeczypospolitej: „Tejże wolności sumnienia 
i nabożeństwa potrzebuje koniecznie całość ojczyzny, która na po-
koju i zgodzie domowej zawisła”103, pisał w roku 1627 anonimowy 
obrońca praw dysydentów, a inny w tym samym czasie stwierdzał, 
że przez ich prześladowanie „wszystkie inne państwa concordiae de-
cus utraciły […]. Sama tylko Korona Polska i WXL żyli moderatio-
ne et iuris aequalitate między rozróżnionemi religiami pokój i zgodę 
zatrzymała”104. Warto zwrócić uwagę, że w tej ostatniej wypowiedzi 

98 Ślachcica polskiego do rycerskiego koła braciej swej miłej o obieraniu króla krótka 
przemowa, Czubek I, s. 287.

99 Rozmowa o rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 135.
100 Głos anonima ewangelika do Króla Jego M[ił]ości i do stanów Rzeczypospolitej na 

sejmie anni 1631 zgromadzonych, Augustyniak, s. 480.
101 J. Sienieński, Repliki krótkie na obiekcyje contra proces konfederacyjej [1602], Au-

gustyniak, s. 165; „środek zgody a miłości zobopólnej między różnymi w wie-
rze” podany za łaską Boga, Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swo-
bód polskich zebranie, przez tego, który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej 
roku 1587, 12 februarii, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 53.

102 M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół Konfederacji War-
szawskiej w latach 1573–1658, Warszawa 1974; najkompletniejszy i najaktualniej-
szy wykaz publikacji na ten temat por. Augustyniak, bibliografia.

103 Racyje tego, iż pax et tranquillitas inter dissidentes de religione ma być nienaru-
szenie zatrzymana [1627], Augustyniak, s. 438.

104 Uniżona prośba do Króla Jego M[ił]ości i Rzeczypospolitej na sejm MDCXXVII 
pisana, Augustyniak, s. 390.
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pojawił się jeszcze jeden wątek ważny dla idei zgody, tak jak ją poj-
mowano w Rzeczypospolitej, mianowicie równość, tutaj przywołana 
jako równość praw105. Zgoda inter dissidentes, tak jak ją opisywano, 
to wzorcowy przykład zgody mimo różnic, w  imię miłości wspól-
nego dobra i wzajemnej miłości szlacheckich obywateli. Motyw ten 
wracał czasem także w późniejszych sporach wokół praw dysyden-
tów106, jednak coraz rzadziej i coraz mniej śmiało. 

Zresztą od początku istniała tu alternatywa, a właściwie potęż-
na konkurencja dla takiej interpretacji. Była nią zgoda już nie mimo 
różnic, ale dzięki ich brakowi. W takim ujęciu niebezpieczne oka-
zywało się wszystko, co mogło prowadzić do podziałów wśród oby-
wateli: „Nie może być, mówi Plato, nic lepszego miastu abo rzpltej 
nad to, co ją jednoczy, ani nic gorszego nad to, co ją rozdziela”107. Tę 
myśl można by uznać za wątek przewodni większości ataków na dy-
sydentów. Obrońcy jedności religijnej kierowali się przekonaniem 
wyrażonym przez Rotundusa: „Jeśli bowiem jakakolwiek rzecz łączy 
swoim węzłem społeczność i  zacieśnia związki między ludźmi, to 
z pewnością jest nią religia”108. I tak jak on pytali, z góry znając odpo-
wiedź: „W różności zaś odmiennych i przeciwnych sobie poglądów 
religijnych jakaż może być zgoda? Jakież mogą być więzi między 
ludźmi? Jakaż miłość obywatela do obywatela?”109. Mieli tu wsparcie 
nie tylko autorytetów klasycznych, ale też przykład opłakanych skut-

105 Na powiązanie zgody i równości w szlacheckim dyskursie politycznym zwrócił 
uwagę E. Opaliński, Kultura, s. 94.

106 Na przykład w  1669 roku król zaprzysięgając pacta conventa, „bierze koronę 
i panowanie, daje wolności i prawa. Mieli je z dawna i mają dissidenci, powinien 
im Król J. Mć dotrzymać, póki Rzpta dotrzymuje i woli błąd sądom Boskim za-
chowany w niewielu osobach dissimulare, aniżeli pacem, quietem et securitatem 
publicam perturbare”, List szlachcica polskiego do sąsiada po sejmie coronationis, 
z Krakowa A. 1669, w: Pisma do wieku i spraw, t. 1, cz. 1, s. 473–474 (atak na Mi-
chała Korybuta).

107 Egzorbitancyja powszechna która Rzeczpospolitą królestwa polskiego niszczy, 
zgubą grożąc (Warszawa 1628), wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 7, sam po-
czątek tekstu, zdaniem autora, jednoczą miłość Boga, posłuszeństwo władcy 
i wzajemna sprawiedliwość.

108 A. Rotundus, List do Wolana, w: A. Wolan, O wolności, s. 263, autor zarzuca Wo-
lanowi, że całkowicie pominął w swoim dziele kwestię religii.

109 Ibidem. 
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ków rozróżnienia w wierze w postaci wojen religijnych trawiących 
znaczną część Europy. Jak apelował, a zarazem ostrzegał anonimowy 
przeciwnik postanowień Konfederacji Warszawskiej: „Zgody, zgody 
by trzeba, a wierę przodkiem w wierze; gdzie jej w wierze nie masz, 
w innych rzeczach i sprawach nadziewać się jej nie trzeba. Niezgoda 
w wierze Niemcom serce, i sprawę, i męstwo starodawne odjęła, taż 
Węgry zgubiła, taż Inflanty”110. Nie da się zaprzeczyć, że to nie ide-
ał zgody ponad podziałami, ale postulaty „jedności w wierze” w imię 
utrzymania jedności politycznej, pokoju i zgody w państwie, wpisy-
wały się w dyskurs europejski. Katoliccy rzecznicy ideału jedności 
religijnej w Rzeczypospolitej mieli zdecydowanie łatwiejsze zadanie 
niż ich dysydenccy przeciwnicy. Przekonanie, że różnice wyznanio-
we prowadzą nieuchronnie do konfliktów wewnętrznych, było w Eu-
ropie niemal powszechne, nawiasem mówiąc, wśród przedstawicieli 
wszystkich wyznań. W  Rzeczypospolitej wykorzystali je, tak jak 
i gdzie indziej, reprezentanci wyznania dominującego, a więc katoli-
cy. O tym, że doceniono ten argument, świadczy jego trwałość. Nie-
mal tymi samymi słowami co Rotundus postulowano „wiary świętej 
jedność”111 przez cały wiek XVII i znaczną część XVIII. Jak wyjaśniał 
w początku stulecia XVIII autor Eclipsis Poloniae:

[…] nawet i  dla zachowania państwa w  ścisłej jedności, trzymać się 
jej [religii] należy. Za jej rozdarciem w rozmaitości stają przeciwko so-
bie sprzeczne w jednych i tychże samych sprawach publicznych umy-
sły: ci wiarę, ci dobra powszechnego dogodności popierają, i  nigdy 
nie dojdzie do zupełnej pomiędzy odszczepieńcami a  katolicyzmem 
przyjaźni112.

110 Komornik a burmistrz, Czubek I, s. 652, przeciw Konfederacji Warszawskiej.
111 Tu akurat określenie Starowolskiego: „wiary świętej jedność, zgoda obywatelów 

i miłość wzajemna, posłuszeństwo prawom, wierność panom, mierność […] 
cnoty, którymi przodkowie naszy Rzeczpospolitą kwitnącą aż dotąd świąto-
bliwie zatrzymali…”, S. Starowolski, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 
1650, s. 6.

112 [S. Szczuka?], Zaćmienie, s. 131.
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Pogląd ten podzielali właściwie wszyscy – od gorących obrońców 
wiary katolickiej113, po oświeconych reformatorów. „Że jedna tylko 
w kraju każdym panująca wiara być może, nie jest to chimerą, ale 
jasną, w polityce dowiedzioną prawdą”, stwierdzał, opierając się na 
oświeceniowych autorytetach Franciszek Bieliński114. W takim uję-
ciu nie była to już zresztą dawna idea zgody, ale odwołanie do no-
woczesnych koncepcji ujednolicenia społeczeństwa jako gwarancji 
siły państwa. 

Prowadzi to do następnej kwestii – co działo się z  ideą zgody 
z upływem czasu. Choć z rzadka, pojawiały się tu odwołania do teks-
tów późniejszych, jednak analizę tego pojęcia oparto przede wszyst-
kim na źródłach z wieku XVI i pierwszej połowy XVII. Stało się tak 
nie bez przyczyny. W wypowiedziach późniejszych poświęcano jej 
mniej uwagi, nie dodano też już niczego do nakreślonej wcześniej 
koncepcji, da się raczej odnieść wrażenie, że obraz zgody w dyskur-
sie z czasem zdecydowanie zubożał. Nieco upraszczając, można by 
powiedzieć, że nie przestano jej cenić, ale interesowano się nią coraz 
mniej. Ostatnim, który próbował podjąć szersze rozważania teore-
tyczne, czym jest lub powinna być zgoda i jaka jest jej funkcja w pań-
stwie, był Fredro. Po nim nieco obszerniej miał przyjrzeć się temu 
zagadnieniu jeszcze Stanisław Herakliusz Lubomirski, choć zgodnie 
z duchem całej swojej rozprawy w sposób dość paradoksalny i moc-
no ironiczny. Był zresztą sceptyczny co do możliwości jej osiągnię-
cia, a nawet miał pewne wątpliwości, czy każda zgoda jest zbawien-
na dla Rzeczypospolitej: „Znikomość: Ale przez niezgodę upadnie 
Rzeczpospolita. Prawda: Więcej przez ospałą zgodę zginęło”115. Póź-

113 Na przykład S. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa królestw, albo ich smutny upa-
dek wolnym narodom przed oczy stawiona na oszacowanie nieoszacowanej szczę-
śliwości swojej, cz. 3, Lwów 1764, s. 122; B. Chmielowski, Nowe Ateny, t. 1, s. 363, 
z tym że ostrzegłszy, iż z różnych religii wynika niezgoda w państwie, dodawał: 
„Do religii jednak przymuszać nie należy nikogo, perswadować, nie tyranizo-
wać potrzeba”.

114 [F. Bieliński], Sposób edukacyi w XV listach opisany, [Warszawa] 1775, s. 156.
115 S. H. Lubomirski, O znikomości rady, wyd. A. Marylski, Warszawa 1916, s. 75; Va-

nitas: Sed discordiis corruet Respublica. Veritas: Plures desidiosa concordia parie-
runt, S. H. Lubomirski, De vanitate consiliorum, Varsaviae 1712, s. 191. Czyżby 
echo Machiavellego? Por. też A. Probulski, The Rhetoric of Prudence in Stanisław 
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niejsi autorzy poważniejszych rozważań o  Rzeczypospolitej wspo-
minali o niej, podkreślając jej potrzebę i zalety, ale nie wnikali w jej 
podstawy, zapewne uznając je za oczywiste116. Rzadziej, szczególnie 
w wieku XVIII, odwołania do niej pojawiają się także w wypowie-
dziach aktualnych. Choć tu jest jeden wyjątek – narzekanie na opła-
kane skutki niezgody. Kierunek zmian zwiastował po trosze tytuł 
jednego z rozdziałów dziełka Lubomirskiego: De discordiis civilibus 
et unione animorum. Trochę tak jak w kontekście cnoty i jej upadku 
wypowiedzi przedstawiające zalety zgody i apelujące o nią – pod ko-
niec wieku XVII, a zwłaszcza w pierwszej połowie XVIII – są coraz 
częściej zastępowane przez opisy, do czego prowadzi jej brak. Opisy 
czasem mocno rozbudowane: „rozpowszechniły się [po Kliszowie] 
w tak szkaradny sposób nieufność i nienawiść wzajemna, że ani naj-
świętsze związki już nas nie wiązały, ani wiary, ani czci, ani wolno-
ści, ani pokrewieństwa, ani względy przyjaźni”, opisywał ten stan au-
tor Zaćmienia Polski – zaćmienia wynikłego jego zdaniem właśnie 
z niezgody, za którą winił przede wszystkim magnatów117. „Między 
domami możniejszymi wielkie niechęci, między stanami rzeczypo-
spolitej niepoufałość, po województwach, ziemiach i powiatach roz-
dwojenia i rozróżnienia, są to zamachy na zatrząśnienie, jeśli nie na 
obalenie ojczyzny” – to z kolei diagnoza Wacława Rzewuskiego118. 
Podzielał ją po części Jan Stanisław Jabłonowski, przypominając, 
że podziały w kraju wolnym są o wiele bardziej niebezpieczne niż 
w monarchii absolutnej, choć on akurat nie winił za nie możnych119. 

Herakliusz Lubomirski’s “De vanitate Consiliorum”, „Terminus” 2014, t. 16, nr 3, 
s. 309, www.ejournals.eu/Terminus, dostęp 24.04.2016.

116 Dość często wspominał o  niej Leszczyński, przede wszystkim w  kontekście 
„zgody powszechnej i harmonii inter status”, S. Leszczyński, Głos wolny wolność 
ubezpieczający, wyd. S. Rembowski, Warszawa 1903, s. 7, 30, 53; [S. Szczuka?], 
Zaćmienie, s. 111; S. R. [W. Rzewuski], Myśli w teraźniejszych okolicznościach RP 
1756, b.m. i r., k. B2, D 2v; S. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa, cz. 2, s. 217; „Jed-
ność powszechna obywatelów jest tarczą i puklerzem najmocniejszym przeciw 
wszelkim nieprzyjaznej potencyi zamachom”, S. Sienicki, Sposób, s. 10.

117 [S. Szczuka?], Zaćmienie, s. 11, 137, 159 i passim.
118 S. R. [W. Rzewuski], Myśli, k. B 2v.
119 [J. S. Jabłonowski], Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów na-

rodowi naszemu zwyczajnych, a za grzechy nie mianych, Lwów 1730, s. 8, po czę-
ści, bo nie winił za podziały wielkich rodów, ale raczej szlachtę.
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Warto pamiętać, że wszystkie te opisy nie były rozważaniami teore-
tycznymi, ale opisem rzeczywistych sporów, a w przypadku Stanisła-
wa Szczuki i  Jabłonowskiego – wręcz wojny domowej, toczącej się 
na początku wieku XVIII. Autorzy tych i innych narzekań na spo-
ry i podziały w społeczeństwie szlacheckim byli przekonani, że civi-
lis discordia jest objawem, a zarazem przyczyną poważnego kryzysu 
państwa120. „Takie dla nas fatalne z dyffidencyi i domowych rozter-
ków zrodziły się czasy, że powszechnego utyskiwania na nieuchron-
ne konsekwencyje jakbyśmy nie słyszeli, a następującej nieuchron-
nej zguby jakbyśmy nie widzieli” – ostrzegał w roku 1764 Szczepan 
Sienicki, a  kilkanaście lat później anonimowy autor opisywał już 
jako rzecz dokonaną: „Polska zanurzona w niewiadomości, rozko-
szowaniu, […] rozerwana domowymi rozterkami sama siebie na-
chylała ku upadkowi”121. 

Autorzy tych narzekań sprawiają wrażenie stosunkowo bezrad-
nych wobec opisywanej rzeczywistości, w  każdym razie w  żadnej 
z tych ani innych podobnych wypowiedzi nie ma pogłębionej reflek-
sji, czym jest zgoda i jak ją osiągnąć. Dominują w nich dość jałowe 
biadania. Można odnieść wrażenie, że kategoria zgody po części się 
zużyła. Posługując się nią, można było postawić diagnozę politycz-
ną, ale nie dawało się nakreślić programu pozytywnego. Wymowna 
jest wspomniana wyżej rezygnacja z  tego pojęcia w rozprawie Ko-
narskiego. Był to, jak się wydaje, skutek kryzysu dyskursu opartego 
na połączeniu etyki i polityki, o którym będzie jeszcze mowa. Z tym 
że o ile cnota za sprawą Rousseau odzyskała sporo dawnej świetno-
ści, o  tyle zgoda swoją rolę jednego z  najważniejszych pojęć poli-
tycznych utraciła bezpowrotnie. Nie znaczy to, że zakwestionowano 
jej wartość czy potrzebę, szczególnie w państwie wolnym. Jak pisał 
w roku 1789 Ignacy Łobarzewski: „Rzeczypospolite same wszelkim 

120 Za pierwszy „znak”, że wolna rzeczpospolita chyli się do upadku, uznawał właś-
nie civilis discordia, [W. Pęski], Domina Palatii regina libertas, w: J. Dębiński, 
Różne mowy publiczne, sejmikowe i sejmowe, [Częstochowa] 1727, s. 40.

121 Rada patriotyczna dla teraźniejszego stanu Polski od dobrze życzącego krajowi 
swemu publico podana, Warszawa [1775], s. 3; podobnie Suum cuique, b.m. i r.,  
k. A 2, za Augusta II „Polacy tymczasem niebaczni na grożące im niebezpie-
czeństwa [ze strony sąsiadów] w wewnętrznych ujadali się emulacyjach”.
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nawałnościom podpadają, w nich roztropność przodkować powin-
na, w nich niezgoda samym zjawieniem starta być musi”122. Jednak 
w drugiej połowie wieku XVIII zgoda przestała być jednym z naj-
ważniejszych elementów wizji państwa kreślonej przez uczestni-
ków dyskusji politycznych. Nie przestała ona, czy ściślej wezwania 
do niej, być natomiast argumentem propagandowym przywoływa-
nym w sporach politycznych. Takim wezwaniem było Kazanie o zgo-
dzie [1784] księdza Michała Karpowicza, niektóre teksty „Monitora”, 
poezja (szczególnie kręgu królewskiego). Bo też znaczna część pro-
pagandy Stanisława Augusta opierała się właśnie na apelu o zgodę 
(i poniekąd wynikłą z niej jedność). W różnych wariantach przewi-
jał się w niej motyw nakreślony w Suum cuique: „że czas już umorzyć 
nienawiść, że czas wspólnym staraniem pracować koło uspokojenia 
kraju tylo nieszczęśliwościami skołatanego”123. Wpisuje się tu po tro-
sze słynne hasło 3 maja 1791 roku – „król z narodem, naród z kró-
lem”, będące wszak tyleż aprobatą działań i  osoby królewskiej, co 
wezwaniem do jedności i zgody. W tym czasie częściej chyba ekspo-
nowano potrzebę tej pierwszej, a więc jedności. Choć jest to pojęcie 
obecne w  dyskursie Rzeczypospolitej Obojga Narodów od dawna, 
jednak jego rosnąca popularność zdaje się świadczyć o zmianie języ-
ka politycznego pod wpływem dyskursu oświeceniowego, który mó-
wił właśnie raczej o jedności członków „towarzystwa” niż o ich zgo-
dzie. W ujęciu takich filozofów, jak Rousseau i takich jego polskich 
uczniów, jak Stanisław Staszic była to idea dość odległa od tradycyj-
nej koncepcji zgody. Jednak w wypowiedziach z  roku 1791 i 1792 
pojęcia te właściwie są używane zamiennie bądź jedność jest trakto-
wana jako skutek zgody. Zgoda, jednoczenie się wokół nowej Usta-
wy rządowej, to jedno z głównych haseł propagandy prokonstytucyj-

122 [I. Łobarzewski], Zaszczyt wolności polskiej angielskiej wyrównywający, [War-
szawa] 1789, s. 228.

123 Suum cuique, k. B 2v; por. M. Ślusarska, Litewskie kaznodziejstwo trybunal-
skie czasów stanisławowskich „o miłości ojczyzn, zgodzie i jedności obywatelów”,  
w: Lietuvos valstybé XII–XVIII A., red. Z. Kiaupa, A. Mickievičius, J. Sarcevičienè, 
Vilnius 1997, s. 206.
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nej124. Taki kierunek wskazywał już uniwersał marszałków sejmowych 
z 7 maja 1791 roku: 

Przezacni obywatele! Chciejcie pomnieć na to, iż sama tylko jedność 
ocalić nas potrafi od niesprawiedliwej obcej chciwości, do niej przywią-
zane jest całe wasze szczęście, do niej siła i potęga narodu. Dopóki na-
ród będzie z królem i król z narodem, dopóty żadna potęga nie odważy 
się naruszać swobód naszych i całości naszych125. 

O  zgodę narodową apelowano przed sejmikami lutowymi roku 
1792: „Zważcie czym jest dzisiaj kraj wasz, a czymby był, gdyby go 
zmieszano”, „jedność, zgoda, miłość rządu jest waszym szczęściem”126. 
Po nich cieszono się z jej osiągnięcia, kiedy to „przy nowej Konsty-
tucji znalazła się zgoda wszystkich ziem i województw, słowem jed-
ność całego narodu”127. W jej imię przyłączali się do obozu konstytu-
cyjnego niedawni przeciwnicy Ustawy, jak Wojciech Turski, który 
wzniośle deklamował: „Bóstwa opiekujące się wolnymi narodami, 
Jedności i Zgodo, wy, mojej sprzyjając ojczyźnie, natchnijcie duchem 
waszym reszty obywatelów”128. Do zgody wzywano w dramatycznej 
chwili zagrożenia rosyjskiego129. Choć nie stała się, jak w wieku XVI, 
przedmiotem pogłębionej refleksji, jednak jej znaczenie dla wspól-
noty przypominano niemal tymi samymi słowami, co u początków 
szlacheckiej Rzeczypospolitej. 

124 J. Michalski, Wszystko pójdzie wyśmienicie. (O  politycznym optymizmie po  
3 maja), w: Losy Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane profesorowi Stefa-
nowi Kieniewiczowi w  osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987,  
s. 317–329.

125 S. Małachowski, K. N. Sapieha, Uniwersał marszałków sejmowych z 7 maja 1791, 
w: Za czy przeciw Ustawie Rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja, 
wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 27.

126 Do obywatelów mających się zebrać na następujące sejmiki, b.m. [1792], k. 3v i 4v.
127 [A. Linowski], Doniesienie pilne współobywatelom z Warszawy, w: Za czy prze-

ciw, s. 275.
128 W. Turski, Nawrócenie się polityczne, w: Za czy przeciw, s. 271.
129 „Jedność jest teraz najwyższe dla was dobro, przez niejedność ponieśliście szko-

dy i hańbę, nie traćcie tego z pamięci”, A. Linowski, Doniesienie, s. 280. 
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Cnota radą dla Rzeczypospolitej

Próbując przedstawić miejsce cnoty w dyskursie politycznym Rze-
czypospolitej Obojga Narodów, mamy do czynienia z sytuacją dość 
paradoksalną. Gdyby oceniać jej znaczenie tylko na podstawie czę-
stotliwości występowania tego terminu, wydawałoby się ono znacz-
nie mniejsze niż pojęć omawianych wcześniej. Słowo „cnota” poja-
wia się w polskich wypowiedziach od wieku XVI po XVIII, często 
zresztą w narzekaniach na jej brak, jednak o wiele rzadziej niż pra-
wo, wolność czy Rzeczpospolita. Jeśli jednak potraktować je jak swe-
go rodzaju hasło wywoławcze, za którym kryje się cała sfera po-
jęć i idei tworzących spójną wizję wzajemnego stosunku jednostek 
i zbiorowości, to okaże się, że mamy do czynienia z  jednym z naj-
ważniejszych aspektów mówienia i myślenia o państwie, bez którego 
dyskurs ów byłby niezrozumiały, a wszelkie próby jego interpretacji 
wiodłyby na manowce. 

Badacze już od dawna dostrzegali, że integralnym składnikiem 
polskich dyskusji politycznych była kwestia charakteru, obyczajów 
i  postaw uczestników życia politycznego, od dawna też zwracali 
uwagę na obecny w dyskursie „moralistyczny punkt widzenia zagad-
nień ustrojowych”, jak go niekiedy określano1. Czasem, szczególnie 
w odniesieniu do wieku XVIII, łączono to z wyjałowieniem polskiej 
myśli politycznej, grzęznącej w  pasywnym moralizatorstwie i  nie-

1 J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, s. 108; „z po-
jęciem cnoty spotykamy się w każdym niemal dziełku, w każdej broszurze i pi-
semku ulotnym XVI i XVII wieku”, J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty 
polskiej w XVI i początkach XVII wieku, Warszawa 1938, s. 12; por. też B. Sucho-
dolski, Kult przeszłości wśród szlachty polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1927, nr 1, 
s. 5–6.
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zdolnej do zaproponowania reform instytucjonalnych2. Jednak, na 
co zwrócił uwagę już Claude Backvis, a co rozwijają najnowsze prace 
Doroty Pietrzyk-Reeves, Sławomira Baczewskiego, a także Benedic-
ta Wagner-Rundella, jest to znacznie szersze zagadnienie3. Polskie 
dyskusje polityczne wpisują się w sięgającą antyku tradycję rozwa-
żań o państwie, w której postawy jednostek składających wspólnotę 
miały nie mniejsze znaczenie niż jej konstrukcja ustrojowa, kształ-
towanie ludzi było nie mniej ważne od kształtu instytucji, zaś ety-
ka ściśle łączyła się z polityką, a właściwie stanowiła jeden z jej nie-
odzownych składników4.

Po części było to nawiązanie do wielkiej tradycji państwa jako 
wspólnoty dobrego życia. Dla polskich teoretyków w  wieku XVI, 
tak jak dla humanistów w całej Europie, w zgodzie z  tradycją się-
gającą Arystotelesa, a  kontynuowaną przez myślicieli chrześcijań-
skich ze św. Tomaszem na czele, państwo było projektem etycznym, 
miejscem, w którym mogło realizować się „dobre” życie obywateli, 

2 W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII w. (do Sejmu Czteroletniego), 
Warszawa 1966; J. Łukowski, Disorderly Liberty. The Political Culture of the Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century, London 2010, s. 13–31 
i passim.

3 C. Backvis, Główne tematy polskiej myśli politycznej w XVI wieku, w: idem, Szki-
ce o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, Warsza-
wa 1975, s. 549–550; D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl poli-
tyczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, s. 291–334; 
jak ujął to S. Baczewski, w XVI wieku „cnota w wymiarze politycznym stała się 
centralnym składnikiem ideologii państwowej”, S. Baczewski, Szlachectwo. Stu- 
dium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku–XVII 
wiek, Lublin 2009, s. 67; „the concept of virtue as an essential part of a coherent 
ideal of the Commonwealth”, B. Wagner-Rundell, Common Wealth, Common 
Good. The Politic of Virtue in Early Modern Polonia-Lithuania, Oxford 2015,  
s. 11 i passim. 

4 „For all early modern republicans, virtue/virtù was of paramount importance”, 
B. Brugger, Republican Theory in Political Thought. Virtuous or Virtual?, Bas-
ingstoke 1999, s. 39; por. też W. J. Bouwsma, Liberty in the Renaissance and Ref-
ormation, w: The Origins of Modern Freedom in the West, ed. R. W. Davis, Stan-
ford 1995, s. 215; B. Szlachta, Cnota – prawo – uprawnienie, w: Cnoty polityczne 
dawniej i obecnie, red. R. Piekarski, Gdańsk 1997, s. 44, 47; A. MacIntyre, Etyka 
i polityka, red. naukowa A. Chmielewski, Warszawa 2009, szczególnie część 1: 
Ucząc się od Arystotelesa i Tomasza. 
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a co więcej – osiągnięcie owego dobrego, czy wręcz „błogosławio-
nego” życia stawało się jego podstawowym celem5. Taka wizja rze-
czypospolitej najpełniej została rozwinięta przez Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Andrzeja Wolana (w kontekście wolności) i silnie 
związanego z  myślą Arystotelesa Sebastiana Petrycego, jednak ak-
ceptowali ją wszyscy autorzy szerszych rozważań o  państwie, po-
wstałych w drugiej połowie wieku XVI6. Jej echa słychać i to całkiem 
wyraźnie w publicystyce tego okresu, kiedy definicje rzeczypospo-
litej bądź Rzeczypospolitej uwzględniały aspekt etyczny życia we 
wspólnocie, w którą łączono się ad unam pacem et unam salutem ut 
bene beateque vivatur7. Jak ujął to anonimowy autor Naprawy Rze-
czypospolitej:

[…] cel, do którego wszystkie rzeczypospolite zmierzają, ten jest, iż 
człowiek, będąc animal civile, ciągnie się do pospolitego życia i  tego 
pragnie, aby w zgodzie, w miłości, w pokoju, sprawiedliwości obfitu-
jąc wszelkiemi potrzebami wiek swój, jak przystoi uczciwemu człowie-
ku wykonywał8. 

Anonim, człowiek niewątpliwie starannie edukowany, szedł tu zresz-
tą wyraźnie za Arystotelesem. Ale do podobnych wniosków prowa-
dziło też odwołanie się do etyki chrześcijańskiej, biskup Stanisław 
Karnkowski tak przedstawiał błogosławione życie obywatela Rze-
czypospolitej: „Beata civium vita, ut sit opibus firma, copiis locuples, 
gloria ampla, virtute honesta, abo raczej jako nas chrześcijański za-
kon uczy, ut in sanctitate et iustititia, tum libertate et pace christiana, 

5 „Podstawy Rzeczypospolitej miały charakter moralny, a  skazy etyczne mogły 
prowadzić do jej zguby”, S. Baczewski, Szlachectwo, s. 95; I. Honohan, Civic Re-
publicanism, London–New York 2002, s. 13 i rozdział 1.

6 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 294–298, 304–306; o wcześniejszej 
piętnastowiecznej polskiej tradycji takiego patrzenia na państwo por. J. B. Ko-
rolec, Wolność, cnota, praxis, wyd. M. Olszewski, Warszawa 2006, s. 178.

7 „Kto zna, co jest R.P. zupełna i  cała…” [inc.], w: Pisma polityczne z  czasów 
pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906 [dalej: Czubek I], s. 215; 
podobnie, z powołaniem na Cycerona – „Iż na społecznym zjeździe panów rad 
koronnych w Kaskach” [inc.], Czubek I, s. 244.

8 Naprawa Rzeczypospolitej Koronnej do elekcyjej nowego króla, Czubek I, s. 191.
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coram Domino Deo vitam degamus, omnibus diebus nostri”9. Cha-
rakterystyczne jest położenie nacisku na aspekt etyczny – życie we 
wspólnocie państwowej miało być życiem w pokoju, sprawiedliwo-
ści, życiem uczciwym czy, innymi słowy, cnotliwym. Jak pisał Łukasz 
Górnicki: „Cnoty czynią człowieka szczęśliwego i błogosławionego, 
a nie tylko człowieka, ale i Rzeczpospolitą”10. W takim ujęciu brak 
cnoty kazał wprost powątpiewać, czy w ogóle można mówić o rze-
czypospolitej rozumianej jako wspólnota państwowa. Inna rzecz, że, 
w przeciwieństwie do filozofów starożytnych, żaden z autorów pol-
skich nie posunął się tak daleko. Widziano w braku cnoty poważne 
zagrożenie dla Rzeczypospolitej, ale nie zanegowanie jej istoty. Bo 
też kwestię tę rozpatrywano na innym poziomie. Mocno teoretycz-
na i dość abstrakcyjna koncepcja państwa jako wspólnoty ludzi dą-
żących do dobrego życia wywarła silny wpływ przede wszystkim na 
rozważania renesansowych humanistów11 i choć pojawiała się w ak-
tualnych dyskusjach politycznych, jednak to nie ona ukształtowała 
polski „dyskurs cnoty”.

Nie należy zapominać, że równolegle do niej funkcjonowała 
znacznie konkretniejsza wizja Rzeczypospolitej jako wspólnoty wol-
nych obywateli, również mająca korzenie antyczne i również przy-
pomniana przez myśl humanistyczną, szczególnie włoską12. Z cza-
sem to właśnie ona miała zdominować polski dyskurs polityczny. 
Kwestia cnoty okazywała się w niej nie mniej ważna, jednak zajmo-
wała trochę inne miejsce. Nie była ona już celem istnienia państwa, 
bo ten stanowiła przede wszystkim wolność, traktowana zarówno 
jako możliwość decydowania o sobie, jak i bezpieczne cieszenie się 

9 [S. Karnkowski], Eksorbitancyje i naprawa koła poselskiego, 1596, Przedmowa, b.p. 
10 Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z  Włochem o  wolnościach i  prawach polskich 

(1616), w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 453.
11 Por. E. Lasocińska, Recepcja etyki starożytnej w  literaturze renesansu, baro-

ku i wczesnego oświecenia, w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 
2010, s. 21–50.

12 „For Machiavelli and Harrington the primary value of the republic is freedom, 
and virtue is understood in narrower, or more instrumental, terms”, I. Hono-
han, Civic Republicanism, s. 13 i rozdział 2, autorka wymienia tu tylko dwóch au-
torów, ale było to ujęcie charakterystyczne dla całego nurtu określanego przez 
nią jako civic republicanism.
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swoją własnością. Cnota, rozumiana jako określone postawy jedno-
stek wobec wspólnoty i wspólnego dobra, była w takim ujęciu środ-
kiem i to zgoła podstawowym dla tego celu osiągnięcia. Zależało od 
niej funkcjonowanie, bezpieczeństwo, a wreszcie istnienie wspólno-
ty obywatelskiej. „Dotąd tedy będzie trwała RP, póki też w niej będą 
trwały cnoty i świątobliwe postanowienia” – stwierdzał zdecydowa-
nie autor kreślący w XVI wieku wzorzec dobrego obywatela13. Nie 
wszyscy formułowali to przekonanie tak bezpośrednio, ale było ono 
powszechne, niesłychanie trwałe i, jak jeszcze będzie o tym mowa, 
przetrwało do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Badacze zachodni zwracają uwagę, że w myśli włoskiego humanizmu 
cnota miała chronić wspólnotę przed upadkiem nieuchronnie wy-
nikającym z cykliczności dziejów państw i społeczeństw, a przynaj-
mniej oddalić jego termin. Był to, zdaniem niektórych historyków, 
wpływ filozofii stoickiej, swego rodzaju przeniesienie ideału cnoty, 
jako jedynej obrony człowieka w walce z wyrokami losu/fortuny, na 
społeczność14. Podobne ujęcie można dostrzec także w niektórych 
wypowiedziach polskich. Na przykład Łukasz Górnicki chciał po-
wstrzymywać koło fortuny i nieuchronne zepsucie, które jego zda-
niem już dotknęło Rzeczpospolitą, odwołując się właśnie do cnoty15. 
Jednak wydaje się, że na ogół problem ten rozważano mniej alego-
rycznie, a bardziej konkretnie w kontekście funkcjonowania wspól-
noty obywatelskiej, której poszczególni członkowie uczestniczyli 
w  życiu Rzeczypospolitej, podejmowali decyzje polityczne, mieli 
wpływ na funkcjonowanie zbiorowości. Przy czym, co mocno pod-
kreślano, wszelkie działania i decyzje podejmowali lub się od nich 
powstrzymywali dobrowolnie, nie istniał bowiem, poza prawem, ża-

13 Philopolites, to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-
nie dobrze chcącego i onę miłującego, krótki traktat, Kraków 1588, k. P 2. 

14 Zob. m.in. J. G. A. Pocock, Virtues, Rights, and Manners. A Model for Historians 
of Political Thought, „Political Theory” 1981, Vol. 9, No. 3, s. 353–368; Q. Skinner, 
The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1, Cambridge 1978, s. 84–100 
i passim; idem, Machiavelli on “Virtu”and the Maintance of Liberty, w: idem, Vi-
sions on Politics, CUP, Vol. 2: Renaissance Virtues, Cambridge 2002, s. 160–184; 
B. Brugger, Republican Theory, s. 29.

15 Ł. Górnicki, Droga do zupełnej wolności, w: idem, Pisma, s. 480 i nn.
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den czynnik zewnętrzny mogący ich zmusić do takiego, a nie inne-
go postępowania16. W  tej sytuacji kwestia postaw uczestników ży-
cia publicznego stawała się kwestią ze wszech miar polityczną. To od 
ich troski o dobro publiczne zależało, czy Rzeczpospolita bezpiecz-
nie przetrwa wszelkie niebezpieczeństwa zarówno zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne. Warto podkreślić, że byt Rzeczypospolitej zależał od 
działań i  postaw szlacheckich obywateli w  stopniu znacznie więk-
szym, niż wynikałoby ze współczesnej nam idei obywatelstwa, po-
nieważ nie tylko decydowali oni o Rzeczypospolitej, ale ją tworzyli. 
„Pamiętaj na powinności swoje, iż tobą ojczyzna stoi” – zwracał się 
do „syna koronnego” Wacław Kunicki, gdzie indziej podkreślając, 
że na szlachcicu „wszystko jej szczęście i żywot doskonały zawisł”17. 
Jak ujął to w wieku XVIII, nie bez wpływu oświeceniowych teorety-
ków państwa, Józef Wybicki: „Los królestwa jednowładnego zawisł 
od sposobu myślenia jednowładcy. Rzeczypospolitej szczęśliwość od 
duszy obywatelów”18. W tej sytuacji brak cnoty jednostek mógł do-
prowadzić do degeneracji i upadku wspólnoty. Także dlatego, że pro-
wadził do degeneracji podstawowej wartości gwarantowanej przez 
Rzeczpospolitą, a zarazem stanowiącej jej wyróżnik – wolności. Bez 
oparcia w cnocie zmieniała się ona w swawolę niebezpieczną zarów-
no dla państwa, jak i dla obywateli19. 

Nic dziwnego, że kwestia postaw ludzi tworzących wspólno-
tę Rzeczypospolitej na trwałe stała się jednym z podstawowych ele-
mentów rozważań politycznych. W  zgodzie z  tradycją antyczną, 
a  szczególnie z  Cyceronem, oraz z  koncepcjami humanizmu oby-

16 Ł. Opaliński, Obrona Polski przeciw Janowi Barklayowi, w: idem, Wybór pism, 
wyd. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, s. 197.

17 W. Kunicki, Obraz szlachcica polskiego, Kraków 1615, k., G 2, D, podobnie C 4, Gv. 
18 J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 1984,  

s. 232, a w innym miejscu stwierdzał wprost: „Macież na to pamięć, że się wa-
sza wolność nie utrzymuje, tylko przez cnotę?”, ibidem, s. 133; podobnie H. Koł-
łątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne, t. 2, wyd. B. Leśnodorski, H. Wereszyc-
ka, Warszawa 1954, s. 19.

19 „Przy cnocie wolność dobra, oprócz cnoty swawola jest”, Ł. Górnicki, Rozmo-
wa, s. 333; S. Starowolski, Prywat Polską kieruje, w: idem, Wybór pism, wyd.  
I. Lewandowski, Wrocław 1990, s. 274, obaj autorzy odwoływali się tu do tra-
dycji starożytnej.
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watelskiego, a na długo przed Monteskiuszem uznano w nich cnotę 
za zasadę republiki20. Dla autorów poważniejszych traktatów o pań-
stwie stanowiła istotny element, a czasem (jak w przypadku Frycza 
czy Wolana) wprost podstawę ich projektów ustrojowych. Zagadnie-
nie to było jednak także stale obecne w aktualnych dyskusjach po-
litycznych, w których cnota (lub jej brak) z jednej strony stanowiła 
ważne kryterium oceny sytuacji politycznej (aktualnej lub z  prze-
szłości)21, z drugiej – nośny argument propagandowy w sporach. 

Połączenie etyki z polityką miało w polskim dyskursie okazać się 
bardzo trwałe, trwalsze niż w dyskursie europejskim, jednak w spo-
sobie traktowania tych zagadnień można dostrzec pewne zmiany 
w czasie, choć było to raczej przesunięcie akcentów niż próba wpro-
wadzenia nowych koncepcji. Chcąc najkrócej przedstawić, na czym 
te zmiany polegały, można by posłużyć się trzema nieco umowny-
mi hasłami: cnota podstawą Rzeczypospolitej – upadek cnoty – cno-
ta rediviva, przypisując je odpowiednio do okresu od połowy wie-
ku XVI po pierwsze dziesięciolecia XVII, przełomowi wieku XVII 
i XVIII aż do lat sześćdziesiątych tego ostatniego i wreszcie końców-
ce stulecia XVIII od lat siedemdziesiątych. Jest to dość daleko posu-
nięte uproszczenie, ponieważ choćby narzekania na zepsucie oby-
czajów i mało cnotliwe postawy obywateli są równie dawne jak idea 
rzeczypospolitej, niewolne od nich były też polskie dyskusje o pań-
stwie przez cały wiek XVI, z kolei także w okresach późniejszych nikt 
nie odrzucił idei cnoty jako podstawy dobrego funkcjonowania pań-
stwa. Jednak wydaje się, że dobrze oddają pewne tendencje dominu-
jące, a przynajmniej charakterystyczne dla danej epoki. 

20 Podsumowanie badań na temat humanizmu obywatelskiego można znaleźć 
w pracy zbiorowej Renaissance Civic Humanism. Reappraisals and Reflections, 
ed. J. Hankins, Cambridge 2000, tamże we wstępie wydawcy (s. 1–13) przegląd 
wcześniejszych dyskusji na ten temat.

21 Wymownym przykładem, jak ściśle wiązano w  dyskursie sprawy ustrojowe 
i postawy obywateli może być pisemko powstałe po zjeździe w Kaskach w 1573 
roku, którego autor wśród „fundamentów” Rzeczypospolitej wyliczył obok sie-
bie następujące składniki: „Religio, chwała boska. Prawo pospolite i jego jedno-
stajny szafunek. Powaga senatorska […]. Obyczaje pobożne i wzięte z przod-
ków naszych. Skarb pospolity. Sprawa wojenna i  ludzi żołnierskiej”, „Iż na 
społecznym zjeździe…”, s. 238.
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Cnota podstawą Rzeczypospolitej

Warto zwrócić uwagę, że przytaczane do tej pory cytaty pochodzi-
ły przede wszystkim z pierwszego okresu. Nic dziwnego, to wówczas 
nakreślono pewne wzorce postaw, do których miano odwoływać się 
właściwie do końca I Rzeczypospolitej oraz, co tu istotniejsze, wtedy 
też stworzono język, którym z niewielkimi zmianami miano opisy-
wać te wzorce przez następne dwa wieki. To właśnie wtedy powsta-
ły najważniejsze traktaty poświęcone teorii państwa, w sposób inte-
gralny włączające w rozważania ustrojowe kwestie odnoszące się do 
sfery etyki22. W późniejszych okresach, aż do lat siedemdziesiątych 
wieku XVIII dzieł tak spójnie, a zarazem tak twórczo łączących obie 
sfery już raczej próżno szukać. W tym czasie problem postaw uczest-
ników życia publicznego budził żywe zainteresowanie także w nich 
samych, czego odbicie widać w wypowiedziach na aktualne tema-
ty polityczne, w których zagadnienia cnoty, jej braku, pożądanych 
i niepożądanych zachowań i  ich skutków dla wspólnoty pojawiały 
się bardzo często, czasem przybierając formę dość rozbudowanych 
rozważań, częściej ograniczając się do krótkich, niejako hasłowych 
wzmianek. Pośrednim dowodem tego zainteresowania jest na prze-
łomie wieku XVI i  XVII popularność Zwierciadeł obywatelskich, 
swoistych podręczników cnót uczestnika życia politycznego. Zwró-
ciła na nią uwagę Teresa Bałuk-Ulewiczowa, wpisując polskie specu-
la w europejską tradycję literacką23. Jest to jednak zjawisko ważne nie 
tylko w aspekcie literackim, ale właśnie politycznym, pokazujące, jak 
istotnym zagadnieniem była kwestia cech osobowych i postępowa-
nia obywatela. Choć autorzy tego typu rozważań miewali dość różne 
wizje cnoty24, łączyło ich jednak osadzenie opisywanych w ich roz-
prawach wzorów osobowych w kontekście funkcjonowania wspól-

22 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, passim.
23 T. Bałuk-Ulewiczowa, Z dziejów zwierciadła władcy, w: O senatorze doskona-

łym. Studia, red. A. Stępkowski, Warszawa 2009, s. 35–82; K. Meller, Philopolites, 
to jest miłośnik ojczyzny – renesansowe speculum obywatela, w: Literatura i pa-
mięć kultury, red. S. Baczewski, D. Chemperek, Lublin 2004, s. 43–67.

24 Dość zestawić wyraźnie zakorzenionego w ideałach stoickich Philopolitesa [por. 
S. Baczewski, Szlachectwo, s. 94] czy także osadzonego w  tradycji antycznej 
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noty. Takie dziełka, jak Philopolites, abo miłośnik ojczyzny czy Civis 
bonus Kaspra Siemka, opisywały nie wzorzec człowieka poczciwego, 
nie cnoty szlachcica jako idealnego przedstawiciela swego stanu, ale 
ideał aktywnego uczestnika wspólnoty politycznej, od którego zale-
żał jej dobry byt. Nawet Wacław Kunicki kreśląc Obraz szlachcica, 
przedstawiał go jako tego, „na którego ramionach ojczyzna leży, któ-
ry zdrowia jej ustawicznym stróżem jest”25. W połowie wieku XVII 
tego typu utwory już się raczej nie pojawiają26, ponownie można bę-
dzie je odnaleźć dopiero w wieku XVIII po trosze w mowie Stanisła-
wa Konarskiego De viro honesto et bono cive, a później we wzorowa-
nych na tekstach obcych Katechizmach dobrego obywatela27.

Przy okazji Zwierciadeł warto zwrócić uwagę na pewien cieka-
wy aspekt „dyskursu cnoty”, który znalazł swoje odbicie w jednym 
z nich, a mianowicie w rozważaniach Wawrzyńca Goślickiego o do-
skonałym senatorze. Do tej pory była mowa ogólnie o  postawach 
członków wspólnoty tworzącej Rzeczpospolitą, a więc de facto szla-
checkich obywateli. Rzeczywiście, to oni byli adresatami przywoła-
nych Speculów, to ich najczęściej mieli na myśli autorzy pism po-
litycznych. Jednak właśnie w okresie największego zainteresowania 
tymi zagadnieniami pojawiły się wypowiedzi zawężające kwestię 
cnoty do jednej tylko warstwy stanu szlacheckiego – tej, z której wy-
wodzili się ludzie pełniący najwyższe urzędy w państwie – bądź roz-

Kaspra Siemka ze zdecydowanie bardziej nawiązującym do aspektów moralno-
-religijnych Kunickim.

25 W. Kunicki, Obraz szlachcica, k. C 4; moim zdaniem Sławomir Baczewski nie 
docenił tego wątku w swojej analizie książki Kunickiego, zbytnio koncentru-
jąc się na „religijnym aspekcie” jego dzieła i zdecydowanie przesadnie uznając, 
że cechowała go „obojętność wobec ideologii wolności szlachty” (S. Baczew-
ski, Szlachectwo, s. 198–201), wydaje się, że trafniejsza jest ocena Krystyny Sta-
siewicz, która dostrzegła w dziełku Kunickiego także aspekt obywatelski, por. 
K. Stasiewicz, Eques Polonus według Wacława Kunickiego, w: Między Zachodem 
a Wschodem. Studia ku czci Jacka Staszewskiego, t. 2, Toruń 2003, s. 555–569.

26 Kreślone wówczas wzorce osobowe mają bądź wymiar wyraźnie moralny, bądź 
koncentrują się raczej na cnotach rycerskich, tak jak Prawy rycerz Szymona Sta-
rowolskiego, zob. S. Baczewski, Szlachectwo, s. 203–207.

27 A. K. Czartoryski, Katechizm Kadecki, Warszawa 1774; [F. K. Dmochowski], 
O cnotach towarzyskich i występkach im przeciwnych, Warszawa 1787 (przekład 
z francuskiego); Katechizm narodowy 1791, Warszawa 1791 itd.
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różniające wymagania stawiane senatorom i ogółowi szlachty. Cnoty 
senatorskie opisywał Goślicki28, wymieniał je Krzysztof Warszewic-
ki29, obszernie rozwodził się o nich Karnkowski30. Można by tu do-
strzec dalekie echo koncepcji tych autorów włoskich, którzy tworzyli 
osobny kanon cnót dla arystokracji, a osobny dla ludowego skład-
nika rządu mieszanego31. Jednak wydaje się, że w  większym stop-
niu wynikało to z wybranej przez wymienionych autorów koncepcji 
ustrojowej. Nie należy zapominać, że cnoty polityczne były potrzeb-
ne tylko ludziom mającym wpływ na decyzje polityczne i  tylko 
w odniesieniu do nich je rozważano – stąd popularność Zwierciadeł 
królewskich czy książęcych w  Europie Zachodniej32. Wszyscy wy-
mienieni autorzy byli zwolennikami wzmocnienia czynnika arysto-
kratycznego w monarchia mixta, a konkretnie wzmocnienia władzy 
senatu, nic dziwnego, że przykładali wagę do cnót jego członków. 
Inna rzecz, że w ujęciu Goślickiego i Warszewickiego nie różniły się 
one od tych wymaganych od pozostałych członków wspólnoty oby-
watelskiej przez innych autorów, a nawet przez nich samych w in-
nych miejscach ich dzieł. Najbliższy ujęciu włoskiemu był Karnkow-
ski, który rzeczywiście wyraźnie rozróżnił cnoty posłów i senatorów, 
ale też poza miłością dobra pospolitego wyliczył nie tyle cnoty, co 
obowiązki tych ostatnich33. Ostatecznie do podziału cnót politycz-
nych nie doszło, od sprawujących najwyższe urzędy magnatów wy-
magano (przynajmniej w dyskursie politycznym) tych samych po-

28 W. Goślicki, De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, k. 43 i n., choć w innym 
miejscu mówił ogólnie o cnotach obywatelskich (k. 17, 20v i passim).

29 K. Warszewicki, De optimo statu libertatis (O  najlepszym stanie wolności),  
w: Krzysztofa Warszewickiego i  Anonima uwagi o  wolności szlacheckiej, wyd.  
K. Koehler, Kraków 2010, s. 339 (przekład polski), s. 179 (tekst łaciński).

30 [S. Karnkowski], Eksorbitancyje, k. B 4v. 
31 J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the 

Atlantic Republican Tradition, Princeton 1975, s. 88–91, 117–155. 
32 I. Kąkolewski, Melancholia władzy. Problemy tyranii w europejskiej kulturze XVI 

stulecia, Warszawa 2007, passim.
33 „Przeglądać i zawiadować” stan Rzeczypospolitej, „umieć [sc. znać] prawa ko-

ronne i pacta et foedera z postronnymi”, mówić krótko i prawdę, a wreszcie: uni-
tati, concordiae et paci studere, [S. Karnkowski], Eksorbitancyje, k. B 4v); istot-
nie cnoty posła widział inaczej: temperantia, modestia, humilitas i szacunek dla 
starszych, ibidem, k. Dv.
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staw, co od szlacheckich uczestników życia politycznego, te same 
cnoty im przypisywano lub zarzucano ich brak34. Co ciekawe, nie 
zmieniło się to nawet w wieku XVII i pierwszej połowie wieku XVIII, 
a więc w okresie, kiedy podziały w społeczeństwie szlacheckim stały 
się bardzo wyraźne, a wpływy polityczne magnatów były bez porów-
nania większe niż pod koniec stulecia XVI35. Skoro (przynajmniej 
w teorii) w dalszym ciągu cała szlachta stanowiła wspólnotę Rzeczy-
pospolitej, to i wymagano od jej przedstawicieli, choćby tylko wer-
balnie, tych samych cnót.

Pora odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, jakich postaw spo-
dziewano się po członku wspólnoty politycznej. Niewątpliwie najważ-
niejszą cnotą była miłość ojczyzny i „dobra pospolitego”, podporządko-
wanie indywidualnych działań i decyzji potrzebom Rzeczypospolitej. 
To w niej zawierały się lub jej miały służyć na dobrą sprawę wszyst-
kie pozostałe. Jest to cnota tak ważna, że poświęcimy jej osobny roz-
dział. W tym miejscu natomiast warto się przyjrzeć bardziej szcze-
gółowo owym składnikom, a  więc swoistemu katalogowi cnót, do 
których odwoływano się w dyskursie politycznym. Trzeba tu zrobić 
jedno ważne zastrzeżenie – celem tych rozważań nie jest opis szla-
checkich wzorców osobowych36, ale jedynie próba zrozumienia, co 

34 Trzeba tu wysunąć jedno istotne zastrzeżenie, odmiennie traktowano cnoty 
magnatów w  panegirykach i  pochwałach pośmiertnych, jednak w  wypowie-
dziach w dyskusjach politycznych takiego rozróżnienia raczej się nie obserwuje. 

35 Jest to swoiste potwierdzenie opinii Janusza Tazbira, iż „rządy oligarchii ma-
gnackiej nie znajdują właściwie żadnego odbicia we współczesnej literaturze 
politycznej”, z tą poprawką, że nie będziemy mówić o oligarchii magnackiej, ale 
o zmianie układu sił, a nawet rzeczywistości politycznej, która w języku odbija 
się bardzo słabo, por. J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, 
„Kwartalnik Historyczny” 1976, t. 83, nr 4, s. 789.

36 Na ich temat pisali m.in.: J. Freylichówna, Ideał wychowawczy; J. Tazbir, Wzor-
ce, s. 796; J. Maciszewski, Kultura polityczna Polski „złotego wieku”, w: Dzieje 
kultury politycznej w Polsce, red. J. A. Gierowski, „Prace XI Powszechnego Zjaz-
du Historyków Polskich”, t. 3, Warszawa 1977, s. 13; B. Rok, Panegiryczne dedy-
kacje z kalendarzy S. Duńczewskiego (Szlachecki ideał sarmaty czasów saskich), 
„Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 1984, nr 2. Najgruntowniej S. Baczew-
ski, Szlachectwo; U. Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica 
w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2017.
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oznaczał w języku politycznym „dobry syn ojczyzny”, civis patriae, 
ale także „prawy szlachcic”.

Najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że był on obda-
rzony cnotami niezbędnymi człowiekowi mającemu wpływ na los 
wspólnoty, którą współtworzył, podejmującemu decyzje politycz-
ne, uczestniczącemu w  życiu publicznym. Choć niejednokrotnie, 
szczególnie w Zwierciadłach obywatelskich wyliczano całkiem dłu-
gi ich katalog, jednak prym wiodły cztery klasyczne cnoty obywa-
tela, identyczne zresztą z kardynalnymi cnotami chrześcijan – mę-
stwo, roztropność, sprawiedliwość i umiarkowanie37. Jak wyjaśniał 
Górnicki: „Z tych głównych cnót ine cnoty następują i jako służeb-
nice za tymi celnymi cnotami idą. Te rodzą obyczaje dobre, a za do-
brymi obyczajami idzie miłość”38. Ów klasyczny kwartet, obecny 
w traktatach humanistów przypominano aż po wiek XVIII. Przywo-
łać go jako jeden z ostatnich miał jeszcze Szymon Majchrowicz, dość 
zresztą konwencjonalnie39. Ostatnim chyba, który nie tylko rozwi-
nął w swoim dziele opis czterech cnót obywatelskich, ale wykorzy-
stał go jako argument polityczny, nieco zresztą przewrotnie, był Sta-
nisław Leszczyński, który przypisał (hipotetycznie) cztery cnoty do 
czterech najwyższych urzędów Rzeczypospolitej, by od razu stwier-
dzić, że są niemożliwe do osiągnięcia, należy zatem zmienić sys-
tem władzy40. Leszczyński dokonał przy tym znamiennej modyfika-

37 Fortitudo, prudentia, justitia, temperantia – zamiast fortitudo pojawia się cza-
sem w  wypowiedziach polskich i  europejskich magnanimitas cnota bardziej 
rozbudowana, której głównym składnikiem było męstwo, ale która zawierała 
w sobie także wspaniałomyślność, wielkoduszność, swego rodzaju szlachetność 
postępków, na zachodzie cnoty tej wymagano szczególnie od władców bądź 
ludzi możnych, w Rzeczypospolitej pojawia się także jako cnota obywatelska. 
O cnocie „wielkomyślności” w literaturze por. E. Lasocińska, O pojęciu wielkie-
go umysłu i cnocie wielkomyślności. Stoicyzm i jego związki z etyką Arystotelesa 
w literaturze polskiej XVII wieku, „Barok” 2002, nr 1–2, s. 97–115.

38 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 453.
39 S. Majchrowicz, Trwałość szczęśliwa królestw, albo ich smutny upadek wolnym 

narodom przed oczy stawiona na oszacowanie nieoszacowanej szczęśliwości swo-
jej, cz. 4, Lwów 1764, s. 345, obok cnót teologicznych.

40 Hetmanowi przypisał męstwo, kanclerzowi „prudencyję”, podskarbiemu „tem-
perantię”, a marszałkowi „vigilantię”, S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubez-
pieczający, wyd. S. Rembowski, Warszawa 1903, s. 27.
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cji, zastępując sprawiedliwość czujnością, troską o dobro publiczne. 
Jest to zmiana dość charakterystyczna. Arystotelesowa (i Tomaszo-
wa) cnota cnót – sprawiedliwość, choć wysoko ceniona jako war-
tość polityczna, często łączona z prawem, pojawiała się w kontekście 
postaw obywatelskich rzadziej, podobnie jak mierność/umiarkowa-
nie. Cnotą najważniejszą była tylko dla renesansowych teoretyków, 
szczególnie Modrzewskiego41, choć mocno eksponował ją także Wo-
lan, jednak w  wypowiedziach bardziej aktualnych nawet wówczas 
pojawiała się rzadziej. Wymieniali ją wśród innych przede wszyst-
kim autorzy bardziej rozbudowanych opisów cnót, a  więc twórcy 
traktatów i Zwierciadeł42. Bywało i tak, jak w przypadku Górnickie-
go, że przywoływano całą czwórkę, by skupić się tylko na męstwie 
i rozumie43. Z czterech cnót politycznych w dyskursie I Rzeczypo-
spolitej zdecydowanie bardziej eksponowano właśnie te dwie – forti-
tudo i prudentia, które najczęściej stanowiły nierozłączną parę. Może 
dlatego, że pokrywały się z polami aktywności wyznaczonymi szla-
checkiemu obywatelowi – jak będzie o tym jeszcze mowa, miał bro-
nić ojczyzny i radzić o niej. A może dlatego, że te konkretnie cnoty 
w sposób bardziej oczywisty niż pozostałe realizowały się w działa-
niu, a przecież bezsprzecznie działanie, udział w życiu publicznym, 
było podstawowym nakazem obywatela Rzeczypospolitej. 

Warto na chwilę zatrzymać się przy roztropności. W analizach 
ideałów osobowych szlachty cnota ta jest zwykle trochę niedoce-
niana, a badacze eksponują raczej „cnoty rycerskie”, przede wszyst-
kim odwagę militarną44. Tymczasem w dyskursie politycznym roz-
tropność była wysoko ceniona. W  czasie rokoszu Lubomirskiego 
obrońca marszałka wyraźnie chcąc podkreślić jego zalety, pisał, iż 

41 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej, s. 303 i passim.
42 Philopolites, (k. D 2), w typowym kwartecie, uznawał zresztą, że wszystkie czte-

ry są ze sobą złączone: „męstwo bez mierności i  sprawiedliwości, upór jest, 
a  zgoła okrucieństwo”, „sprawiedliwość bez mierności srogość”; Kunicki od 
sprawiedliwości zaczynał, uznając, że bez niej „szlachcic szlachcicem, ale i czło-
wiek człowiekiem być nie może”, W. Kunicki, Obraz szlachcica, k. A 2 (choć cno-
tą główną była dla niego bojaźń Boża, timor Domini).

43 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 453 (wylicza cztery cnoty), s. 329 omawia „wojennych 
ludzi męstwo, a uczonych ludzi rozum”.

44 B. Rok, Panegiryczne, s. 347. 
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„więcej radą, aniżeli szablą dokazywał”45. Nie należy zapominać, że 
szlachecki „rycerz” był też obywatelem – i  jako taki był przedsta-
wiany46. W wieku XVI zdarzały się apologie prudencyi, jak wyjąt-
kowo erudycyjny wywód anonimowego zwolennika „Piasta” z roku 
1573, którego autor uznał ją za matkę wszystkich cnót47. Z kolei au-
tor Zwierciadła królewskiego z przełomu wieku XVI i XVII sądził, 
że „ci w tym rozumieniu bardzo szwankują, którzy te tylko, którzy 
męstwa na wojnie dokazują, wielce sobie ważą, a nie te też, którzy 
doma o pokoju i o dobrym Rzeczypospolitej mądrze radzą”48. Do-
ceniali roztropność uczestnicy sporów politycznych okresu rokoszu 
Zebrzydowskiego, nie zapomniano o niej w czasie rokoszu Lubomir-

45 Skrypt pewny niewinność jm. pana Lubomirskiego ukazujący [1665], w: Pisma 
polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka, 
eksorbitancje, projekty, memoriały, t. 3: 1665–1668, wyd. Ochmann-Staniszewska 
[dalej: Ochmann-Staniszewska], Wrocław–Warszawa 1991, s. 41.

46 Znamiennym przykładem jest Prawy rycerz Starowolskiego przywoływany jako 
najważniejszy przykład zastąpienia etosu obywatelskiego rycerskim, a cnót oby-
watelskich wymiarem religijnym (S. Baczewski, Szlachectwo, s. 203). Tymcza-
sem Starowolski, acz wiele miejsca poświęcił pobożności, jednak w  rozdzia-
le poświęconym cnotom „prawego rycerza” wyliczył cztery klasyczne cnoty, 
w tym roztropność (cywilną i wojskową). Jak wyjaśniał: „Prudentiam civilem 
rycerz polski powinien mieć i  rozumieć, dlatego, że jest w wolności ojczystej 
wychowany, i sposobny przez to do dostąpienia każdego najwyższego urzędu 
w Rzpltej swojej. A toż żeby umiał godnie rządzić ojczyzną, radzić o niej i spra-
wować zleconą sobie prowincyją albo urząd, trzeba mu ćwiczyć się w naukach 
wyzwolonych z młodu, osobliwie w historyjach, polityce, krasomowstwie i pra-
wach ojczystych”, S. Starowolski, Prawy rycerz, wyd. K. J. Turowski, Kraków 
1858, s. 29; o połączeniu cnót rycerskich i obywatelskich w wystąpieniach sej-
mikowych por. J. Choińska-Mika, „Jako miłujący tej ojczyzny synowie” – kilka 
uwag o staropolskim patriotyzmie, w: Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, 
red. J. Kloczkowski, Kraków 2007, s. 20.

47 [S. Budny?], Elekcyja króla krześcijańska, Czubek I, s. 295, autor szedł tu za Bio-
nem z Borystenes, powoływał się też na opinię o roztropności Platona, stoików, 
cytował Cycerona, Scypiona Starszego i Senekę. 

48 [Mikołaj Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło królewskie z  wielu 
miejsc ludzi wielkich zebrane i na polskie przełożone (Kraków 1606), w: Sześć 
broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 
1921, s. 255. 
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skiego49. Pozostaje pytanie, czy równie ceniono ją w okresach póź-
niejszych. Wydaje się, że choć mówiono o niej rzadziej, bo w ogó-
le mniej uwagi poświęcano szczegółowej analizie cnót szlacheckiego 
uczestnika życia politycznego, koncentrując się na trochę innych 
aspektach, to nie miano raczej wątpliwości co do jej potrzeby50. Wy-
mowna jest wypowiedź Walentego Pęskiego: „co tu bez rozumu po-
czniesz? Samą cnotą i szczerością mało się złożysz, męstwem na czas 
się tylko i to nie zawsze obronisz, jeśli przezornej do tego nie będzie 
prudencyi, pewnie decus libertas in difficili et lubrico zostanie”51. Tro-
chę jednak zapomniana cnota roztropności miała wrócić do dyskur-
su politycznego w drugiej połowie XVIII wieku w nieco zmienionej 
szacie rozumu, wiedzy, wreszcie oświecenia52. Wszak nie czego in-
nego, tylko roztropności domagał się Hugo Kołłątaj, gdy pisał: „tym 
bardziej pod wolnym zostając rządem najwięcej oświecenia potrze-
ba, ażeby i sam siebie i drugich mógł przekonywać w tym wszystkim, 
co się ściąga do dobra tak szczególnego, jak i ogólnego wszystkich”53. 

W przypadku drugiej z głównych cnót – męstwa – granica mię-
dzy starożytnym fortitudo a rycerską virtus bellandi54 jest w polskich 
wypowiedziach bardzo płynna, co dobrze ilustrują przywoływa-
ne wzory osobowe: obok walecznych rycerzy z własnej przeszłości 

49 Prócz cytowanego zwolennika Lubomirskiego, anonimowy regalista przekony-
wał, iż rozum jest „prawdziwym gospodarzem w sprawach publicznych”; wyli-
czał, że ludziom uczestniczącym w życiu publicznym trzeba: prudentiam, gravita-
tem, et amorem boni publici (Respons, Ochmann-Staniszewska, t. 2, s. 219).

50  Bardzo interesującą analizę rozumienia cnoty roztropności w traktatcie S. H. Lubo-
mirskiego De vanitate consiliorum przeprowadził Andrzej Probulski, The Rhetoric 
of Prudence in Stanisław Herakliusz Lubomirski’s “De Vanitate Consiliorum”, „Termi-
nus” 2014, t. 16, nr 3, s. 305–321, www.ejournals.eu/Terminus, dostęp 21.04.2017.

51 [W. Pęski], Domina Palatii regina libertas, w: J. Dębiński, Różne mowy publicz-
ne, sejmikowe i sejmowe, [Częstochowa] 1727, s. 9.

52 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej 
XVIII wieku, Gdańsk 2006, s. 269.

53 H. Kołłątaj, Prawo polityczne narodu polskiego, w: idem, Listy Anonima, t. 2,  
s. 246; szerzej A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, s. 269–270.

54 „I spytam się: co jest nobilitas? Odpowie mi ktoś: nobilis est, quem virtus bel-
landi nobilitavit […]. Bo nobilitas primarie virtuti bellicae deferti…”, Ziemianin 
dworzaninowi, Ochmann-Staniszewska, t. 1: 1648–1660, Wrocław–Warszawa– 
–Kraków 1989, s. 75–76.
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odwoływano się nie mniej chętnie do cnotliwych Spartan, a przede 
wszystkim obywateli republiki rzymskiej, niejednokrotnie obok sie-
bie przywoływano przykłady Brutusów, Scewoli, Katonów itd. oraz 
Żółkiewskich czy Chodkiewiczów55. Kwestia ta wymaga dalszych ba-
dań i niewątpliwie jest ich warta, jednak nawet dość powierzchowna 
analiza zdaje się potwierdzać, iż mit „sarmackiego rycerza” – choć po-
pularny w drugiej połowie wieku XVII – w żadnym okresie nie zdo-
minował dyskursu politycznego, że zawsze co najmniej towarzyszył 
mu mężny obywatel, zdolny nie tylko do odwagi na polu walki, ale 
do najwyższych poświęceń dla ojczyzny56. Przy czym męstwo można 
było okazywać na każdym polu, nie tylko wobec zewnętrznych wro-
gów Rzeczypospolitej, także broniąc jej i wolności przed zamacha-
mi wewnętrznymi. Właśnie jako mężni obrońcy ojczyzny i swobód 
przedstawiali się przeciwnicy króla w kolejnych sporach od rokoszu 
Zebrzydowskiego po konfederację barską, a nawet po Konstytucję  
3 maja. Dostrzegano tu zresztą sprzężenie zwrotne – męstwo stano-
wiło cnotę niezbędną wolnemu obywatelowi, ale też tylko on był do 
niego zdolny57. Ten nawiązujący do starożytnych ideałów obraz mę-
stwa okazał się bardzo trwały, wsparty sformułowaniami zaczerp-
niętymi od oświeconych wielbicieli republiki, Jana Jakuba Rousseau, 
Louisa Jaucourta, Gabriela Mably’ego, miał przetrwać upadek szla-
checkiej Rzeczypospolitej i  stać się jednym z naczelnych haseł po-
wstania kościuszkowskiego, którego uczestnicy walczyli „z  mę-
stwem wolnemu tylko człowiekowi właściwym”58.

55 Tak np. K. Siemek, Civis bonus, Kraków 1632, passim, m.in. k. D 3 – E, najpierw 
wylicza zasłużonych mężów rzymskich, potem przyznaje, że cnotę męstwa po-
siadają też obywatele Polski, Wenecji i Holandii (a więc republik), by przejść do 
kardynała Oleśnickiego odważnie napominającego króla Kazimierza.

56 Stwierdzenia Baczewskiego, iż za panowania Jana Kazimierza „wolność, rów-
ność, cnota nie były istotną treścią dyskursu” i że w tym mniej więcej okresie 
zniknął z niego „szlachcic obywatel” na rzecz militans christiani (S. Baczewski, 
Szlachectwo, s. 136, 141, 203 i passim) – w odniesieniu do dyskursu politycznego 
wydają mi się zdecydowanie za daleko idące.

57 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, s. 283 i n.
58 „List ob. Wybickiego pełnomocnika, do RN o potyczce pod Błoniem”, „Gazeta 

Rządowa” z 9 lipca 1794 roku, nr 9; szerzej A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina 
libertas, s. 345 i n.
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Jak już powiedziano, w drugiej połowie wieku XVIII nie odwo-
ływano się już raczej wprost do klasycznego kanonu cnót, innymi 
słowami opisując cechy i postawy niezbędne dobremu obywatelowi. 
Gwoli przykładu powinien on: „w radzie być wierny, w sądach spra-
wiedliwy, na urzędach pożyteczny, w usłudze gorliwy, w pracy pilny 
i ustawiczny”, powinna go cechować „wzniosłość duszy, wspaniałość 
umysłu, wysokość sentymentów, stałość, rzetelność, miłość ojczy-
zny…”59. Była to jednak raczej zmiana terminologii niż ideałów. Nie 
należy zapominać, że także w  odniesieniu do okresów wcześniej-
szych ograniczenie się tylko do dwóch głównych cnót, a nawet do 
wszystkich czterech, stanowiłoby nader ubogi i niekompletny wize-
runek wymagań stawianych obywatelowi w dyskursie politycznym. 
Jak już powiedziano, były one tylko pewnymi elementami składowy-
mi, a może raczej swego rodzaju narzędziami opisu pożądanej po-
stawy „miłośnika ojczyzny”. Nie były to w żadnym wypadku cnoty 
same dla siebie – roztropność oznaczała de facto znajomość spraw 
Rzeczypospolitej, jak określił to Kacper Siemek reipublicae cogno-
scere60, mądre decydowanie o jej losie; męstwo – obronę ojczyzny, jej 
praw i wolności. Bez kontekstu dobra Rzeczypospolitej przestawały 
być cnotami – męstwo zamieniało się w zuchwalstwo i brawurę, mą-
drość mogła stać się chytrością lub „frantowskimi wykrętami”61. Na 
dobrą sprawę wszystkie one zawierały się w cnocie miłości ojczyzny, 

59 C. Kaliszewski, Rozmowa o pierwszym edukacyi celu, w: Rozmowy w ciekawych 
i potrzebnych filozoficznych i politycznych materyjach […], t. 1, Warszawa 1760, 
s. 309; F. Trojanowski, Uwagi na niektóre punkta nowo utworzonego prawa i do-
wody, że mimo wolą J. W. Zamoyskiego musieli być umieszczone, b.m. [1780], b.p. 

60 Reipublicae cognoscere […] tantum ingenia rebuspublicis vero existiose sunt, eo 
dementia ventum sit, ut eam solam sapientiam aliqui appelent, K. Siemek, Civis 
bonus, k. E 2v. 

61 „Prudentia, która non degenerat w polityczne a czasem frantowskie wykręty”, 
„męstwo, które wzbudza sława narodu, obrona ojczyzny, nie nadętość prywat-
nej ambicyi”, S. Leszczyński, Głos wolny, s. 27. Ładnie opisał to uczestnik wal-
ki przedelekcyjnej 1573 roku: „bo w miasto cnoty, jęliśmy się wszystkich vitia, 
w miasto mądrości, zarzuciwszy artes liberales, z której jej nabywają, używamy 
chytrości i praktyk żydowskich […]; męstwem zowiemy zuchwalstwo, którego 
nie nad nieprzyjacielem koronnym, ale wzgardziwszy prawo Boże et leges no-
stras, sami nad sobą używamy”, Rozmowa senatora koronnego z ślachcicem, Czu-
bek I, s. 541.
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rozumianej jako działanie w interesie i dla dobra wspólnoty, przed-
kładanie „dobra pospolitego” nad „prywatę”. Pięknie taką postawę 
opisał Andrzej Maksymilian Fredro:

[…] candor staropolski, bezprzysadną żarliwość, kochanie publiki, 
nieckliwa dokończenia dobrych rzeczy trwałość i statek, fortitudinem 
animi, ne obcaecatam różnymi prywatami prudentiam, a nade wszyst-
ko niepomieszaną – in confluxu tanti populi – w rozumieniu jedność62. 

Polski dyskurs wpisywał się tu w tradycję cnoty obywatelskiej nakreś- 
lonej za wzorami klasycznymi przez humanizm obywatelski63. 

Nasuwają się w związku z tym dwa pytania, wynikające może nie 
tyle z tradycji civic humanisme, co z cech przypisywanych mu przez 
badaczy pod wpływem analizy pism Niccola Machiavellego i  jego 
uczniów. Chodzi po pierwsze o związek (lub jego brak) cnót oby-
watelskich i moralnych oraz o stosunek obowiązków członka wspól-
noty państwowej i religijnej, o coś, co można by określić jako chrze-
ścijaństwo/katolicyzm a  obywatelskość. Machiavelli, jak wiadomo, 
rozdzielił zdecydowanie cnoty człowieka i obywatela, nie był też naj-
lepszego zdania o wpływie chrześcijaństwa na virtù, którą jego zda-
niem znacznie lepiej kształtowały religie pogańskie64. Wydaje się 
zresztą, że niektórzy badacze zbytnio koncentrując się na myśli au-
tora Discorsi i jego najwierniejszych angielskich uczniów, zdecydo-
wanie przeceniali rolę obu wątków w całym nurcie określanym przez 
nich jako republikański65. Od razu można powiedzieć, że w polskim 

62 A. M. Fredro, List do poufałego przyjaciela, Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 239.
63 „Classical civil virtue, then meant the patriotic subordination of one’s personal 

interests to the common welfare”, R. Vetterli, G. Bryner, In Search of the Repub-
lic. Public Virtue and the Roots of American Government, 2nd ed., London 1996, 
s. 20; podobnie T. Pangle, The Spirit of Modern Republicanism. The Moral Vision 
of the American Founders and the Philosophy of Locke, Chicago–London 1988,  
s. 67; E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w  latach 1587–1652, 
Warszawa 1995, s. 92 i n.

64 Q. Skinner, Machavelli on Virtu, s. 180–182; M. Viroli, Machiavelli and the Re-
publican Idea of Politics, w: Machiavelli and Republicanism, eds. G. Bock,  
Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge 1990, s. 169 i n.

65 Przede wszystkim Skinner i  jego uczniowie. Zwrócili na to uwagę R. Vetterli 
i G. Bryner, pokazując, jak silny był wpływ chrześcijaństwa na odrodzeniową 
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dyskursie podobne poglądy nie znalazły właściwie żadnego odbicia. 
Jedynym wyjątkiem był głos Wawrzyńca Goślickiego, który stwier-
dził, iż cnoty dobrego męża i dobrego obywatela są odmienne. Moż-
na by to uznać za wpływ Arystotelesa, który jako pierwszy dokonał 
takiego rozróżnienia66, ale dalszy wywód wskazuje jednak na zna-
jomość dzieła Florentczyka: sic civis etiam bonus in conservanda re-
pub[lica] est astutus, diligens, animosus, non est autem homo iustus, 
temperans, fortis67. Inna rzecz, że Goślicki przypisywał takie rozróż-
nienie przede wszystkim demokracji (status popularis) i bynajmniej 
nie oceniał tej sytuacji pozytywnie68. Zresztą od swego senatora wy-
magał zarówno cnót człowieka, jak i obywatela69. Współcześni mu 
teoretycy państwa w ogóle nie rozdzielali tych kwestii, czasem jak 
Modrzewski i  Wolan łącząc analizę postaw w  aspekcie moralnym 
i politycznym, czasem koncentrując się tylko na drugim zagadnie-
niu, jednak nie w opozycji do cnót moralnych, tylko niejako obok 
nich. Nikt raczej nie miał wątpliwości, że źli ludzie nie mogą być do-
brymi obywatelami70. Niejako na styku obu sfer znajdował się pro-
blem „obyczajów”, „dobrych” bądź „dawnych”, co zresztą wychodziło 
w zasadzie na jedno. Jak pisał anonimowy uczestnik batalii przede-
lekcyjnej w  roku 1573: „Dwiema temi rzeczami stawa się trwała 
Rzeczpospolita, obyczajami a mężami. Bo w dobrze postanowionej 
Rzeczypospolitej mężowie się dobrzy, a od dobrych mężów obycza-
je dobre rodzą”71. Było to poniekąd odwołanie do nader w tym czasie 
popularnego cytatu z Enniusa, otwierającego V księgę De republica 

koncepcję cnoty obywatelskiej, In Search, s. 22; o nietypowości poglądów Ma-
chiavellego na cnotę oraz o  znaczeniu cnót moralnych w  ideologii republi-
kańskiej zob. też B. Brugger, Republican Theory, s. 34–36. Po trosze wynika to 
zresztą także z wcześniejszych rozdziałów klasycznej książki Skinnera, The Foun-
dations, Vol. 1, s. 84–94.

66 Arystoteles, Polityka, ks. III, 1276b.
67 W. Goślicki, De optimo, k. 20; zwrócił na to uwagę S. Baczewski, Szlachectwo, s. 48.
68 W. Goślicki, De optimo, k. 8v i 9.
69 Ibidem, k. 20
70 „Jeśli RP ma być w swej całości zachowana, potrzeba aby źli ludzie byli wyko-

rzenieni, aby inszych swą złością i przewrotnością umysłów nie psowali”, Philo-
polites, k. L. 

71 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 247.
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Cycerona: Moribus antiquis res stat Romana virisque72. Owe obyczaje 
mogły oznaczać właśnie cnoty obywatelskie, ale można je było inter-
pretować szerzej73, najchętniej przywoływano tu, szczególnie w dys-
kusjach wcześniejszych, prostotę obyczajów74 i staropolską szczerość, 
czyli candor, o  którym wspominał nie tylko cytowany tu Andrzej 
Maksymilian Fredro75. Z czasem dyskurs zdominowało narzekanie 
na owych obyczajów upadek, co zresztą także mogło odnosić się tyl-
ko do postaw w  sferze publicznej, ale mogło też obejmować sferę 
moralności, by tak rzec – bardziej prywatnej lub z pogranicza obu 
tych sfer, jak świadczy o tym wypowiedź Stanisława Karnkowskie-
go: „ex corruptis moribus, luxus nastąpił, za tym upór, presumpcia 
górę wzięła, że publica ista functione, privatas rationes dociągano”76. 
Warto może podsumować tę kwestię słowami księdza Szymona Maj-
chrowicza, który mimo całej „osobności” swoich poglądów, tu aku-
rat wpisywał się chyba w dość typowe opinie i dość typowy sposób 
mówienia o tych sprawach: 

72 Przywoływali go w tym czasie m.in. autorzy takich pism, jak: Naprawa Rzeczy-
pospolitej, s. 195; K. Warszewicki, De optimo statu, s. 269 (łac. s. 131), tu w odnie-
sieniu do Polski, że stała, ale już nie stoi; [P. Grabowski?], Zwierciadło Rzeczypo-
spolitej Polskiej na początku roku 1598 wystawione, wyd. K. J. Turowski, Kraków 
1859, s. 8; Votum albo ostatnia decyzyja rokoszowych peroracyi pod Sendomirzem 
szlachcica polskiego, Czubek II, t. 3, s. 62; później m.in. Franciszek Radzewski 
(Kwestyje politycznie obojętne, b.m. i r., s. 34), choć w innym kontekście, zwycza-
jów i procedur politycznych (konkretnie był to argument na rzecz zachowania 
elekcji viritim), podobnie Leszczyński, tyle że on wypowiadał się mocno zgryź-
liwie o rządzeniu się moribus antiquis (S. Leszczyński, Głos wolny, s. 1).

73 Tak np. Ł. Opaliński w  eksportowej wersji swojej opinii o  Rzeczypospolitej: 
„nie ma u nas tej deprawacji i zepsucia obyczajów, którego pełne są umysły in-
nych ludów”, „zamiłowania w uczciwości i pobożności obyczajów, nacechowa-
nych na ogół starodawną cnotą i umiarkowaniem”, Ł. Opaliński, Obrona, s. 181; 
w Rozmowie był zdecydowanie mniej optymistyczny w ocenie obyczajów roda-
ków, por. M. O. Pryshlak, Państwo w filozofii politycznej Łukasza Opalińskiego, 
Kraków 2000, s. 96 i nn.

74 „Owa staropolska prostota, co cnotą słusznie zwać się ma”, Philopolites, k. r 3v.
75 Już wcześniej np. Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 454; Libera respublica quae sit?, Czu-

bek II, t. 2, s. 409 (obaj o uczciwości przodków); ogólnie o szczerości [W. Pęski], 
Domina Palatii, s. 9; candor, S. Leszczyński, Głos wolny, s. 37.

76 [S. Karnkowski], Eksorbitancyje, B2.
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[…] na tym najwięcej należy, żeby byli dobremi ludzie, będą zachowy-
wać prawa, prawami porządek, porządkiem szczęśliwość […]. Jeżeli się 
ludzie popsują, na cóż wyjdą obrady i najlepsze prawa? W księgach le-
żeć będą, ale nie w sercu, nie w obyczajach ludzkich. Mole ich pilnować 
będą, ale nie synowie ojczyzny77. 

Można powiedzieć, cytując tytuł wystąpienia Konarskiego poświę-
conego wychowaniu młodzi, iż szlachecki członek wspólnoty Rze-
czypospolitej powinien być zarówno vir honestus, jak i bonus civis78, 
choć głównym tematem w dyskursie była postawa obywatela.

Inna rzecz, że rozdzielanie, a  tym bardziej przeciwstawianie 
aspektu moralnego – politycznemu jest po trosze nakładaniem na 
dawny dyskurs obcych mu kryteriów. W jeszcze większym stopniu 
odnosi się to do kwestii określanych jako religijne. Co prawda nikt 
spośród badaczy polskich nie posunął się do całkowitego ignorowa-
nia aspektu religijnego politycznych rozważań renesansowych hu-
manistów, zdarzają się jednak próby wyraźnego podziału dyskursu 
cnót na wcześniejszy obywatelski i późniejszy (od ok. połowy wieku 
XVII) moralno-religijny79. Istotnie w drugiej połowie stulecia XVI 
niektórzy autorzy opisujący postawy obywatelskie pomijali aspekt 
religijny – tak czynił anonimowy Philopolites, podobnie Górnicki 
w Rozmowie i Drodze do zupełnej wolności, a przed nim Wolan, choć 
mocno nacechowane etycznie rozważania tego ostatniego nie ogra-
niczały się do cnót politycznych. Nie należy jednak zapominać, że 
niewiele wcześniej powstały np. dzieła Stanisława Orzechowskiego, 
bardzo mocno włączające postawy wobec Boga i Kościoła w dyskurs 
polityczny. Wątek ten był obecny także w bardziej aktualnych wy-

77 S. Majchrowicz, Trwałość, cz. 3, s. 39, autorowi bardziej chodzi o  pobożność 
i cnoty religijne, ale rozumowanie było de facto to samo.

78 „Między ideą czy pojęciem człowieka uczciwego, a dobrego obywatela tę tylko 
proszę uczyńmy różnicę, że będziemy uważać za człowieka uczciwego człowie-
ka samego w sobie, dobrego zaś obywatela za człowieka w stosunku do innych 
ludzi, w stosunku do społeczeństwa ludzkiego”, S. Konarski, Mowa o kształto-
waniu człowieka uczciwego i dobrego obywatela [De voiro honesto et bono cive ab 
ineunte aetate formando], w: idem, Pisma wybrane, t. 2, wyd. J. Nowak-Dłużew-
ski, Warszawa 1955, s. 113.

79 S. Baczewski, Szlachectwo, s. 207 i passim.
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powiedziach. Podkreślano w  nich pobożność przodków, „prostota 
ich opatrzna była, pobożność stateczna, miłość spólna, nieobłudna, 
poważne stanowienie, krótkie słowa, zacne sprawy”80 – pisał o nich 
uczestnik dyskusji roku 1573. Jak wyjaśniał Hieronimowi Jazłowiec-
kiemu, a przy okazji licznym czytelnikom Stanisław Stadnicki zwa-
ny „Diabłem”, „staroświecka cnota” oznaczała „Boga szczerze i we-
dług rozkazania jego, nie według wymysłów ludzkich chwalić, praw 
swobód cale bronić, pospolitemu dobru dogadzać, a prywatny poży-
tek wzgardzać dla dobra pospolitego”81. Przypominano, że „ludźmi 
Pana Boga się bojącemi, mądremi, uważnemi rzeczypospolite sto-
ją”82. W pewnym sensie można powiedzieć, że pobożność jawiła się 
tu jako jedna z cnót dobrego obywatela83. Krok dalej poszedł w roku 
1615 Wacław Kunicki, uznając „bojaźń Bożą” (timor Domini) za 
podstawę wszelkich cnót84. Kunicki był bardzo wyrazisty w formuło-
waniu swoich przekonań, jednak jego tekst trudno uznać za oznakę 
jakiejś poważniejszej zmiany dyskursu. Już w XVI wieku uczestni-
cy sporów politycznych niezależnie od wyznania nie tylko uważali, 
że cnoty chrześcijańskie uzupełniają polityczne, ale także dawali wy-
raz przekonaniu, że miłość do Boga (jakkolwiek rozumiana) jest 
znakomitą podstawą miłości dobra pospolitego. Zmiana, jaka doko-
nała się wraz z cofaniem się reformacji, polegała na uznaniu, że „je-
dynie słuszną” wiarą jest katolicyzm, ale nie na sposobie traktowania 

80 De confoederatione Varsoviensi in causa religionis Christianae et patriae salutis 
Cupida sententia, Czubek I, s. 557.

81 Rozpowszechniany publicznie list S. Stadnickiego do H. Jazłowieckiego, Czu-
bek II, t. 2, s. 179.

82 Votum albo ostatnia decyzyja, s. 230. 
83 Wprost w kanon „wielkich” cnót politycznych włączył ją Fredro, wymieniając: 

justititia, pietas, fortitudo, prudentia, A. M. Fredro, Scriptorum seu togae et belli 
notationum fragmenta. Fragmenty pism, czyli uwagi o  wojnie i  pokoju, tłum. 
J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp i przypisy M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 
2014, s. 572.

84  „U kogo bojaźń Boża, u tego cnoty być muszą”, W. Kunicki, Obraz szlachcica, 
k. B 2v, była to podstawa całego jego wywodu, nawiązującego zresztą do Quin-
cunxa Orzechowskiego; co ciekawe, chodziło mu tu w ogóle o pobożność jako 
taką, bo odwoływał się też do przykładu Rzymu, który miał być pobożniejszy 
niż inne ludy i za to został nagrodzony od Boga potęgą, (k. C) wspominał też 
w tym kontekście o Sparcie i Atenach.
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tej kwestii. Przez cały wiek XVII i znaczną część XVIII podkreślano, 
że „zelus wiary” sprzyja kształtowaniu aktywnego członka wolnej 
społeczności, dobrego – cnotliwego obywatela. Jak pisał już w wieku 
XVIII Stanisław Leszczyński: „Wiara święta i same przykazania bo-
skie powinny nas do cnót politycznych, tak potrzebnych do dobre-
go królestwa rządu sposobić”85. Jan Stanisław Jabłonowski pociągnął 
to rozumowanie dalej, poniekąd je odwracając i uznając grzechy po-
lityczne za grzechy również w sensie teologicznym86. Związek wiary 
i cnót obywatelskich dostrzegano aż do końca wolnej Rzeczypospo-
litej – jeden z gorliwych republikanów Sejmu Czteroletniego Adam 
Wawrzyniec Rzewuski zdecydowanie podkreślał, właściwie wbrew 
swemu genewskiemu mistrzowi, że „religia jest źródłem i gruntem 
cnoty, która jedna narody uszczęśliwia”87.

Trzeba tu wysunąć istotne zastrzeżenie: aczkolwiek bardzo waż-
na „stateczność w  wierze” ani w  wieku XVII, ani w  pierwszej po-
łowie XVIII nie zdominowała w  dyskursie politycznym opisów 
dobrego syna ojczyzny. Zarówno w wypowiedziach uczestników ak-
tualnych sporów, jak i  w  większych rozprawkach można bez tru-
du znaleźć teksty ograniczające się do cnót stricte politycznych. Nie 

85 S. Leszczyński, Głos wolny, s. 9; por. E. Rostworowski, Respublica Christiana 
i republikańsko-pacyfistyczna myśl oświecenia, w: idem, Popioły i korzenie, Kra-
ków 1985, s. 44 i n.

86 „Ale prócz grzechu przeciwko polityce, jest w tym i prawdziwy grzech na du-
szy”, [J. S. Jabłonowski], Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów 
narodowi naszemu zwyczajnych, a za grzechy nie mianych, Lwów 1730, s. 7 (tu 
konkretnie o rozsiewaniu fałszywych nowin), z tym że Jabłonowski był świadom 
nietypowości takiego rozumowania, choć miał już poprzednika. W czasach Jana 
Kazimierza anonimowy autor nawoływał, by nie wracać do występków „theologi-
cae do grzechów, a polityce do eksorbitancyi”, Votum sejmikowe o eksorbitancy-
jach Rzeczypospolitej A[nno] 1649, Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 54.

87 A. W. Rzewuski, O  formie rządu republikanckiego myśli, t. 1, Warszawa 1790,  
s. 122, choć w innym miejscu w odniesieniu do nieuniknionych jego zdaniem 
niesnasek i „fakcji” w republikach stwierdzał (poniekąd jak Machiavelli): „a tak 
grzech teologiczny tworzył częstokroć cnotę polityczną”, ibidem, cz. 2, s. 2; sze-
rzej por. R. Butterwick, Chrześcijanin i obywatel w dyskursie politycznym drugiej 
połowy XVIII wieku, w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, 
współpraca J. Axer, Warszawa 2017, s. 175–195.
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była to w  żadnym wypadku próba podważenia roli religii, ale po 
prostu skupienie się na innych problemach. Co istotniejsze, u  au-
torów uwzględniających w wypowiedziach aspekt wiary jest to je-
den z  elementów składających się na obraz „prawego szlachcica”, 
ale nie jedyny. Nawet dla tych najbardziej zaangażowanych w pro-
pagowanie cnót w wymiarze religijnym, jak np. Szymon Starowol-
ski, szlachecki obywatel miał być cnotliwy tyleż w rozumieniu reli-
gijnym, co politycznym. Jeśli pominąć Orzechowskiego tworzącego 
jednak wcześniej, to jedynym chyba autorem, który zbudował całą 
swoją konstrukcję polityczną na przekonaniu, że jej podstawą musi 
być wiara katolicka i  stosowanie się do jej nakazów, był Szymon 
Majchrowicz88 w dziele Trwałość szczęśliwa królestw, albo ich smutny 
upadek wolnym narodom na oczy stawiona na utrzymanie nieosza-
cowanej szczęśliwości swojej (Lwów 1764)89. Jego rozprawa stanowi-
ła jednak wyjątek. Choć z zaproponowanym przez niego powiąza-
niem „dobrego sumienia” i  „katolickiej uczciwości” jednostki z  jej 
troską o wspólne dobro90 zgodziłaby się raczej większość, a najpew-
niej wszyscy zabierający głos w dyskusjach politycznych wieku XVII 
i XVIII (protestanci nie mówiliby oczywiście o uczciwości katolic-
kiej), ale też większość uznawała cnotę w rozumieniu religijnym za 
co prawda niezbędną szlacheckiemu obywatelowi, lecz niewystar-
czającą, musiały jej towarzyszyć lub z niej wynikać postawy niezbęd-
ne dla funkcjonowania Rzeczypospolitej.

88 Należy tu przypomnieć, że przedmiotem analizy nie są w tej książce teksty ka-
zań, literatury pięknej ani dewocyjnej.

89 O poglądach Majchrowicza i jego traktacie por. niepublikowana rozprawa Pio-
tra Sebastiana Ślusarczyka, „Między traktatem historycznym a  publicystyką. 
Studium o  Trwałości szczęśliwej królestw Szymona Majchrowicza”, obronio-
na na Wydziale Polonistyki UW, 2013, http://depotuw.ceon.pl/bitstream/han-
dle/item/655/Piotr%20%C5%9Alusarczyk%20doktorat.pdf?sequence=1, dostęp 
01.06.2015.

90 S. Majchrowicz, Trwałość, cz. 3, s. 39, 99–100 i  passim, inna rzecz, że Maj-
chrowicz martwił się w większym stopniu o zachowanie wiary katolickiej niż 
o przestrzeganie jej nakazów, stąd wszelkie zepsucie łączył z przejściem na pro-
testantyzm i dostrzegał je tylko w krajach innowierczych, Polaków uznając za 
cnotliwych i wolnych.
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Skąd zatem wzięło się przekonanie badaczy o  wyraźnej zmia-
nie dyskursu cnoty, a szczególnie o zanikaniu w nim etosu obywa-
telskiego? Po części z tego, że istotnie problem pożądanych postaw 
członków wspólnoty około połowy XVII wieku zaczął zajmować 
w  dyskursie mniej miejsca. Dotyczy to zwłaszcza aktualnych spo-
rów politycznych – jeśli porównać publicystykę pierwszego bez-
królewia czy rokoszu Zebrzydowskiego z zebranymi przez Stefanię 
Ochmann-Staniszewską pismami z  czasów panowania Jana Kazi-
mierza, to widać, jak mało rozbudowane są w  tych ostatnich rozwa-
żania moralno-etyczne, które czterdzieści lat wcześniej stanowiły je-
den z ważniejszych aspektów pism rokoszowych (i antyrokoszowych)91. 
Nie znaczy to jednak, że dokonała się jakaś radykalna zmiana dyskur-
su, że zaczęto w nim mniejszą wagę przywiązywać do postaw ludzi two-
rzących wspólnotę Rzeczypospolitej. Jest to szerszy problem – w dysku-
sjach tego czasu na pierwsze miejsce wysunęły się aktualne tematy 
i wydarzenia, mniej uwagi poświęcano bardziej ogólnym sprawom 
ustrojowym czy podstawom funkcjonowania wspólnoty. Choć oczy-
wiście kwestie te także się pojawiały, jednak znacznie rzadziej i bar-
dziej hasłowo niż w czasie zaciętej walki o kształt Rzeczypospolitej 
i  jej rządu. W tej sytuacji także zagadnienie postaw obywatelskich, 
jako jeden z elementów rozważań ustrojowych, siłą rzeczy zajmowa-
ło proporcjonalnie mniej miejsca. Zaczęto też mówić o nich w nieco 
inny sposób niż wcześniej.

Upadek cnoty

Ta właśnie zmiana, która dokonywała się w  drugiej połowie wie-
ku XVII, a najwyraźniejsza jest chyba w pierwszej połowie stulecia 
XVIII, wpłynęła, jak się wydaje, na wspomnianą opinię o zarzuceniu 
języka cnót obywatelskich. Otóż w którymś momencie w szlachec-
kim dyskursie politycznym zaczęto mówić coraz częściej nie o cno-
tach, ale o  ich braku, zamiast opisywać pożądane postawy człon-
ków wspólnoty, ubolewano, że nie są one realizowane. Gdy bliżej 

91 Zwrócił na to uwagę S. Baczewski, Szlachectwo, s. 135.
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przyjrzeć się temu aspektowi dyskusji o  Rzeczypospolitej, okazu-
je się, że postawy obywateli wywołują w nich na przełomie wieku 
XVII i XVIII nie mniejsze zainteresowanie niż wcześniej, ale nieja-
ko à rebours. Nie jest to już charakterystyka pożądanych zachowań 
ani wzorców osobowych, ale są to narzekania na powszechne zepsu-
cie i tegoż zepsucia opisy. 

Wydaje się, że ten element dyskursu był do tej pory trochę nie-
doceniony, traktowany dość powierzchownie, jako jałowe biadania 
świadczące o upadku polskiej myśli i kultury politycznej na przeło-
mie wieku XVII i XVIII92. Tymczasem stanowił on ważny składnik 
ówczesnych opisów rzeczywistości politycznej oraz nie mniej waż-
ny argument w sporach politycznych i jako taki godzien jest nie oce-
ny, ale uważniejszej analizy pozwalającej zrozumieć jego znaczenie 
i funkcje. 

Wątek ten acz bardzo charakterystyczny dla wypowiedzi prze-
łomu wieków, a także dla całej właściwie epoki saskiej, nie był jed-
nak niczym nowym. Brak cnoty był ważnym narzędziem ataku na 
przeciwników politycznych w sporach toczonych od wieku XVI. Nic 
w tym dziwnego, skoro cnota to wówczas podstawowy składnik wi-
zerunku obywatela, zarazem pożądany i wysoko ceniony, zarzut jej 
braku stanowił poważne oskarżenie mające zdyskredytować adwer-
sarza w oczach słuchaczy lub czytelników. Kreślono więc odrażają-
ce obrazy „ludzi, jakiemi się przodkowie naszy srodze brzydzieli […] 
brzydząc się zbytnim przestrzeganiem nieużytej prywaty, sprośnej 
niemiłości przeciwko ojczyźnie”93, ze zgrozą wołano, mając oczywi-
ście na myśli przeciwną stronę sporu: „jaka pycha, jakie łakomstwo, 
jaka ambicyja, jakie praktyki, jaka diffidencyja i nieszczerość w lu-
dziach”94. Adresatem takich i podobnych zarzutów mógł być każdy, 
wyliczanie, do kogo je kierowano i jakim konkretnym celom miały 
służyć, mogłoby zająć całkiem pokaźne wydawnictwo. Powątpiewa-

92 Wyjątek stanowi cytowana wyżej książka B. Wagner-Rundella, której autor sta-
rał się zanalizować właśnie „dyskurs cnoty” (i niecnoty), nie ulegając pokusie 
pochopnych ocen.

93 „Gdychżechmy przyszli na ten nieszczęsny wiek…” [inc.], Czubek I, s. 147.
94 Mowa Zamoyskiego na sejmie 1605 [wersja D, według wydawcy falsyfikat roko-

szański], Czubek II, t. 2 s. 93 (opinia o stronnikach króla).
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no o cnocie konkretnych osób95, ale też całych stronnictw lub grup. 
Gwoli przykładu w wieku XVI zwolennicy wzmocnienia władzy se-
natu oskarżali posłów o „upór, zaparcie, hardość, presumpcyję, py-
chę, wielomowność”96, zaś niechętni wysokim urzędnikom dziwili 
się ich „łakomej chciwości a niewstydliwej [z] szkodą Rzeczypospo-
litej ad officia et dignitates”97, co znamienne – wyrzucano im właś-
nie „niecnotę”, a nie np. niekompetencję czy nieskuteczność działa-
nia. Przeciwnicy króla przez następne wieki opisywali zepsucie jego 
otoczenia i  fatalny wpływ dworu na cnotę obywateli, tu wpisywał 
się też znany wątek korumpowania obywateli przez królewskie pra-
wo dystrybuty. Rokoszanie aż po konfederatów barskich wytykali 
brak cnoty regalistom, a regaliści rokoszanom, przedstawiciele „fak-
cji” magnackich, a pod koniec wieku XVIII stronnictw politycznych 
nawzajem oskarżali się o wszelkie możliwe występki, a szlachta za-
rzucała brak cnoty magnatom. Ten ostatni wątek szczególnie rozwi-
nięto w wieku XVIII, szczytowe osiągnięcie stanowiło tu niewątpli-
wie przypisywane Szczuce98 Eclipsis Poloniae, dziełko w zasadzie całe 
będące wielką tyradą antymagnacką99. Był to motyw bardzo trwały, 

95 Najbardziej ujął mnie „niecnotliwy Skarga” z  pisma rokoszan w  roku 1606: 
„niech cię to pisanie tego niecnotliwego Skargi nie obraża, co się niecnotliwie 
uskarża na twe cne sprawy”, Reskrypt ślachcica jednego na ów skrypt, który prze-
ciwko Zebrzydowskiemu, wojewodzie krakowskiemu, jakiś gregoryianek wydał: 
„Otóż tobie rokosz”, Czubek II, t. 2, s. 74.

96 [S. Karnkowski], Eksorbitancyje, k. Dv; podobnie K. Warszewicki, De optimo 
statu, s. 336 (łac. s. 177).

97 „Gdychżechmy przyszli…”, s. 147.
98 Kwestionuje to autorstwo dość przekonująco Jacek Staszewski, ale ostatecznej 

kropki nad „i” nikt nie postawił, J. Staszewski, Jak Polskę przemienić w kraj kwit-
nący… Szkice i studia z czasów saskich, Olsztyn 1997, s. 78–79.

99 Oto próbka: „że im pożądaną jest dowolność łupieżenia bez miary; i że skoro 
silniejsze są do łotrostw niż do cnoty zachęty, dla każdego niegodziwca i hoły-
sza w ten sposób otwartą jest do fortuny droga. Już też i same przodków obli-
cza, i świetnych rodów imiona się pokalały, kiedy pod pozorem obrony dosto-
jeństw i praw, hultajskiemi kupami służalców łupieżą Rzeczpospolitę, a godni 
przedtem obywatele podlą się sięganiem po niegodziwe zyski. Zaczem jakoby 
za najlepsze zasługi wzrastają szalone zachcenia w nieprawych ludziach, mnie-
mających, że nie inaczej uśmierzonym być może ten pożar ohydny, jak ogrom-
nemi nagrodami. I  wielbi często i  wzbogaca tych zbojow nieszczęsna Ojczy-
zna, przyjmując to jakoby łaskę, że ją rozszarpywać przestają”, [S. Szczuka?], 
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rozwijany nader chętnie jeszcze w sporach Sejmu Czteroletniego, ze 
słynną, skierowaną przeciwko „panom” diatrybą Stanisława Staszi-
ca100. Zagadnienie to wychodzi poza ramy tych rozważań i dotyczy 
już nie języka politycznego, ale stosunków społecznych i politycz-
nych w obrębie stanu szlacheckiego, tutaj istotne jest, jak ważnym 
i nośnym argumentem było odwołanie do kwestii z  zakresu etyki, 
a ściślej – jej braku.

Cokolwiek faryzejskie ubolewania nad upadkiem cnoty prze-
ciwników politycznych, choć stanowiły bardzo ważny argument 
propagandowy, są tylko fragmentem szerszego zagadnienia, jakim 
było zepsucie obywateli wolnej rzeczypospolitej i  jego skutki dla 
wspólnoty. Problem zepsucia – corruzione, corruption – i  tego, jak 
go uniknąć, to zagadnienie poruszane od starożytności właściwie 
przez wszystkich autorów rozważań o państwie, a szczególnie tych 
kreślących wizje wolnych rzeczypospolitych, w  których także lud 
miał udział we władzy. Biadania nad upadkiem morale współczes-
nych przeciwstawianych przodkom, którym przypisywano bez za-
strzeżeń wszelkie cnoty, stanowiło swego rodzaju konwencję, w jaką 
wpisywali się także uczestnicy debaty politycznej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Nostris enim vitiis, non casu aliquo, rem publicam 
verbo retinemus, reipsa vero iam pridem amisimus101 – to nie narze-
kania zgorzkniałego szlacheckiego statysty, lecz słowa Cycerona, do-
skonale znane także jego czytelnikom w Rzeczypospolitej. Pasowały 
one tak dobrze do ich języka politycznego, że czasem wprost włącza-
no je do niego, automatycznie przenosząc diagnozę dotyczącą repu-
bliki rzymskiej na własną wspólnotę, jak uczynił to anonimowy au-
tor Naprawy Rzeczypospolitej z roku 1573, powtarzając za Arpinatą: 
„Skąd każdy obaczyć może, że naszemi złemi obyczajmi, nie żadną 
przygodą, ani przypadkiem giniemy (lecz się to nie za naszego wie-
ku zaczęło) tak, iż nazwiskiem tylko rzeczpospolitą mamy, a rzeczą 

Zaćmienie Polski światu powszechnemu wykazane przez Szczerotę Prawdzickie-
go (1709), wyd. i przekład F. Kluczycki, Kraków 1902, s. 99, 101 (oryginał łaciń-
ski na s. 98 i 100).

100 S. Staszic, Przestrogi dla Polski, wyd. S. Czarnowski, BN I, 98, Kraków 1926, s. 76 i n.
101 Cyceron, De republica, 5,2.
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samą jużeśmy ją zgubili”102. Narzekania, że „w miasto cnoty, jęliśmy 
się wszystkich vitia”103, powtarzały się w  aktualnych sporach poli-
tycznych od wieku XVI, stanowiły też w tym czasie ważny fragment 
obszerniejszych rozważań politycznych Modrzewskiego, Augustyna 
Rotundusa104, Wolana, Warszewickiego, po trosze Górnickiego. Jesz-
cze w wieku XVI zaczęły się pojawiać wypowiedzi, których autorzy 
analizując „egzorbitancyje” w  Rzeczypospolitej, koncentrowali się 
przede wszystkim właśnie na postawach jej obywateli. Takim dzieł-
kiem było Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 
1598 wystawione, którego autor wyliczając choroby „w ciele Rzeczy-
pospolitej”, ograniczył się wyłącznie do kwestii związanych z cnotą, 
a przede wszystkim jej brakiem. Jak wzdychał, Pan Bóg „obronił nas 
cudownie od nieprzyjaciół, którzy nas ogarnąwszy poźrzeć chcieli, 
a przepuścił na nas że samych, dawszy jednym głupie, drugim nie-
dbałe, a trzecim złośliwe przeciw ojczyźnie serce”105. Podobną ocenę, 
choć podbudowaną mniej szczegółowym opisem wad rodaków, dał 
trzydzieści lat później autor Egzorbitancyi powszechnej która Rzecz-
pospolitą królestwa polskiego niszczy, zgubą grożąc106 – już tytułem 
wskazywała ona, do czego może doprowadzić porzucenie przez oby-
wateli cnoty. Warto na marginesie zauważyć, że w ten nurt mówie-
nia o sprawach państwa wpisuje się słynna diagnoza Piotra Skargi, 
łącząca upadek morale szlachty z ostrzeżeniami przed klęską Rze-
czypospolitej. Od poprzedników i następców różniła jej autora ra-
czej ostrość oskarżeń i proponowane remedia niż sama koncepcja. 
Można odnieść wrażenie, że na przełomie wieku XVI i XVII najbar-
dziej rozbudowane analizy opłakanych skutków zepsucia obyczajów 
dawali przede wszystkim autorzy będący zwolennikami pewnego 

102 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 195–196.
103 Rozmowa senatora koronnego z ślachcicem, s. 541.
104 Choć u niego był to raczej chwyt polemiczny, kiedy w sporze z Orzechowskim 

krytykował upadek cnoty i  swawolę Polaków, A. Rotundus, Rozmowa Polaka 
z Litwinem, w: Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o rze-
czypospolitej, wyd. K. Koehler, Kraków 2009, s. 185, 188, 194 i passim. 

105 [P. Grabowski?], Zwierciadło, s. 13.
106 Egzorbitancyja powszechna która Rzeczpospolitą królestwa polskiego niszczy, 

zgubą grożąc (Warszawa 1628), wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
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ograniczenia władzy szlacheckich obywateli (Warszewicki, Górnic-
ki, Skarga), a  przynajmniej życzliwi monarsze (autorzy Zwiercia-
dła i Egzorbitancyi), więc w jakimś sensie był to dla nich argument 
w sporze. Ale na kryzys postaw obywatelskich narzekali wszyscy. To 
nie Skarga, ale jeden z rokoszan pisał w roku 1606: 

A teraz tych złych, nieszczęśliwych czasów łakomstwo nienasycone, do-
brego mienia chciwość, powagi pychy, rozkoszy i wczasów wszelakich żą-
dza tak szlachty polskiej serca ujęła barzo, że i cnota i wstyd i wszelka po-
winność, sumnienie, nawet i generositas i animusz męski i pracowitość 
wojenna – wszystko popiołem stanęło, od ognia chciwości pożarte107. 

Mimo wszystko trudno byłoby powiedzieć, że w owym czasie po-
dobne opinie zdominowały dyskurs polityczny. Choć na „zepsucie” 
narzekano dość powszechnie, jednak – poza nielicznymi wyjątka-
mi – to nie te narzekania budują narrację. Wciąż jeszcze, podobnie 
jak w wypadku autorów antycznych i humanistów włoskich, dla za-
bierających głos w toczącej się w Rzeczypospolitej debacie politycz-
nej ważniejszy był opis postaw korzystnych dla niej i sposobów, jak 
je osiągnąć, niż ubolewanie nad ich brakiem. Co więcej, narzekania 
te nie oznaczały bierności ani bezradności wobec opisywanej sytua-
cji, często łączyły się z propozycjami dość daleko idących zmian od-
noszących się nie do postaw, ale do funkcjonowania instytucji (War-
szewicki, Górnicki). 

Zmiana zaczęła się dokonywać, jak się wydaje, w okresie kryzy-
su połowy wieku XVII. Można ją dostrzec w publicystyce tego czasu. 
Opisy zepsucia zaczęły w niej (przynajmniej po części) pełnić inną 
funkcję niż w podobnych wypowiedziach wcześniejszych, w których 
kwestia braku cnoty była przede wszystkim argumentem w sporach, 
oskarżeniem wobec przeciwników, co świetnie widać np. w sporach 
rokoszu Zebrzydowskiego. Wykorzystywano ją w ten sposób także 
później, właściwie do końca wieku XVIII108, ale coraz częściej po-

107 Rozmowa o rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 116, sądząc po wypowiadanych poglądach 
o „lizaniu obrazków” itd., autor był prawdopodobnie protestantem.

108 Na taką jej rolę w sporach pod panowaniem Augusta II zwrócił uwagę Wag-
ner-Rundell: „the political language of corruption has frequently been deployed 
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dobne opisy służyły już nie zdyskredytowaniu adwersarza, ale wy-
jaśnieniu przyczyn aktualnej, złej sytuacji Rzeczypospolitej. W  jej 
kłopotach dostrzegano karę Bożą za grzechy przeciw ojczyźnie 
i współbraciom, a nawet (bardzo rzadko) przeciw poddanym109, ale 
analizowano je także w kategoriach politycznych, jako upadek spo-
wodowany odejściem od cnoty przodków, brak troski o wspólne do-
bro. Biadał po zerwanym sejmie 1666 roku anonimowy regalista:

Brniemy w errory, iż innocentia mentis et consiliorum zginęła; budu-
jemy turrim Babel, zapomniawszy kościołów, ojczyzny, konserwacyjej 
praw; rwiemy compagnem stanów Rzpltej, którą gloriosissime susten-
tabatur Respublica, zgoła prywatnemi interesami zaćmieni, leciem in 
interitum110.

Wtórował mu również nieznany z  imienia przeciwnik Jana Kazi-
mierza, przewidując rychły upadek narodu, „skoro odmieniliście się 
w cnocie i w obyczajach, a poczęliście być nieszczerymi kortezyja-
nami, po prostu mówiąc przewrotnymi ludźmi, łakomymi, prywat-
nikami, niecnotliwymi konsyliarzami, złośliwymi prześladownika-
mi jeden drugiego […]”111. 

Nie była to jedyna zmiana. Nieco upraszczając, można powie-
dzieć, że coraz mniej mówiono o  cnocie jako podstawie Rzeczy-
pospolitej, a  coraz więcej o  niecnocie jako przyczynie jej upadku. 
W ten nurt wpisują się nie tylko liczne wzmianki w publicystyce, ale 
także np. obszerne rozważania Starowolskiego zawarte w Reformacyi 

merely as polemical tool in factional conflicts”, B. Wagner-Rundell, Common 
Wealth, Common Good, s. 44.

109 Pięknym przykładem tej ostatniej interpretacji jest wywód księdza Chądzyń-
skiego, iż Pan Bóg karze Polaków nie za herezję, bo „przecie więcej katolików”, 
nie za pijaństwo, bo i inni piją, ale za występki, takie jak „swawola, osobliwie 
w stanie szlacheckim, opresyja poddanych i samej ślachty uboższej, krzywdy, 
niesprawiedliwości – te w Polszcze nad inne panują”, J. Chądzyński SJ, Dyskurs 
kapłana jednego polskiego […], w którym pokazuje za co Bóg Koronę Polską ka-
rze i jako dalszego karania ujść mamy, Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 185.

110 Relacyja prawdziwa sejmu… zerwanego 23 Decembra 1666, Ochmann-Stani-
szewska, t. 3, s. 177. 

111 Instrukcyja […] na sejmiki teraźniejsze wszystkie posłana […], Ochmann-Stani-
szewska, t. 3, s. 256.
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czy w Lamencie utrapionej matki Korony Polskiej. W pewnym sen-
sie tu właśnie widać jedną z różnic między dyskursem europejskich 
„republikanów” a  dyskursem funkcjonującym w  Rzeczypospolitej. 
Ci pierwsi na ogół rozważali kwestie teoretyczne, stąd koncentro-
wali się na opisach postulowanych postaw niezbędnych ich zdaniem 
w wolnej republice i na zagadnieniu, jak je osiągnąć. Uczestnicy pol-
skich debat odnosząc się do konkretnej rzeczywistości politycznej 
i dostrzegając narastający kryzys, poniekąd wyciągali wnioski z teo-
rii, uznając za jego przyczynę właśnie „zepsucie” jednostek tworzą-
cych wspólnotę polityczną i owo zepsucie opisując. 

Pora odpowiedzieć na pytanie, czym się ono ich zdaniem obja-
wiało. Opisy „niecnoty” bywały nie mniej rozbudowane, a czasem 
nawet bogatsze w szczegóły niż wykazy cnót. Przy czym podobnie 
jak w przypadku tych ostatnich także występki przeciw ojczyźnie po-
strzegano w zasadzie tak samo w całym badanym okresie. Zabierają-
cy głos w dyskusjach wieku XVIII zgodziliby się zapewne z autorem 
szesnastowiecznego Zwierciadła, że wśród ich ziomków „zgasł zelus 
chwały Bożej”, „straciliśmy owo ojcowskie serce do służby ojczyzny 
gorące”, Polacy porzucili obyczaje przodków, wzgardzili „zwierzch-
nością praw i urzędów”, panuje wśród nich łakomstwo, zbytek i nie-
zgoda, wreszcie „nawet tej, którą nas Pan Bóg przed inszemi naro-
dy uczcił wolności, tak obutimur, że jej na obrazę majestatu jego, na 
skazę ojczyzny, ku krzywdzie ludzi dobrych i  spokojnych, ku zgu-
bie skromności i dobrych obyczajów zażywamy”112. Przywołano tu 
obszerniejsze fragmenty pisemka, są w  nich zawarte bowiem nie-
mal wszystkie główne występki przeciw cnocie przywoływane przez 
następne wieki. Nie o  czym innym mówił przecież autor Projektu 
uszczęśliwienia ojczyzny, opisując kryzys po śmierci Augusta III, 
gdy stwierdzał: „jesteśmy bez mocy i  bez jedności, wolność naro-
dowa próżnym jest słowem, wolność obywatelów swywolą, wiara 
powierzchownością, miłość ojczyzny prywatą, cnota wykrętem”113. 
A blisko dwieście lat po autorze cytowanego tu Zwierciadła Kołłą-

112 [P. Grabowski?], Zwierciadło, s. 10–12.
113 [J. N. Poniński], Projekt uszczęśliwienia ojczyzny (1763), Biblioteka Czartory-

skich, rkps 2619, s. 195. 
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taj zwracał się do rodaków: „męstwo ojców waszych zupełnie w was 
wygasło, religia stała się czczym obrządkiem, obyczaje skażone, roz-
wiązłość odebrała wam zdrowie”114. Nieco tylko odmiennymi słowa-
mi mówiono wciąż o tym samym, o tym, że „odmienił się w wielu 
przymiotach charakter dawny Polaków”115, że dawną cnotę zastąpiły 
„praktyki, ambicyje, łakomstwo, pensyje i kapitulacyje prywatne”116, 
„ambicyja”, „emulacyja”, „łakomstwo”, „zgnuśnienie”. Podobnie jak 
w przypadku pożądanych postaw obywateli wyliczone tu ich wady 
sprowadzały się do wspólnego mianownika – przedkładania dobra 
prywatnego nad publiczne, owej odmienianej przez wszystkie przy-
padki „prywaty” oraz do nieposłuszeństwa prawu. Od XVI wieku 
ostrzegano, że brak tak właśnie rozumianej cnoty prowadzi kraj do 
ruiny. 

Nasilające się co najmniej od potopu i rokoszu Lubomirskiego 
narzekania na upadek morale szlachty, na zanik postaw obywatel-
skich, nieposłuszeństwo prawu osiągnęły swoje apogeum w czasach 
saskich. Wciąż pojawiały się w aktualnych sporach117, ale w tym wy-
padku ciekawsza jest analiza większych rozprawek, mających ambi-
cje gruntowniejszego przedstawienia rzeczywistości, w nich bowiem 
widać, jak ważny był to już w tym czasie problem. Dla niektórych 
wręcz podstawowy – najdalej poszedł tu Szczuka, jeśli to on jest au-
torem Eclipsis. Co prawda jego pismo było przede wszystkim ata-
kiem na magnatów, a nie próbą obiektywnej diagnozy przyczyn kry-
zysu, ale całe opierało się na dyskursie cnoty, a ściślej, zepsucia, jego 
autor nakreślił zaś bardzo ponury obraz rzeczywistości. Nikt nie po-

114 [H. Kołłątaj], Krótka rada względem napisania dobrej konstytucyi rządu, War-
szawa 1790, w: Kołłątaj i  inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyd.  
Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 154. 

115 [K. Kwiatkowski], Próbka pióra bezstronnego obywatela nad stanem teraźniej-
szym i przyszłym Polski, Warszawa 1791, wstęp b.p.

116 J. Dzieduszycki, Traktat o elekcyi królów polskich, spisany die 19 Augusti 1707, 
wyd. z  rękopisu T. Wierzbowski, w: Biblioteka zapomnianych poetów i proza-
ików polskich XVI–XVIII w., z. 23, Warszawa 1906, s. 14. Dzieduszycki pisał tu 
konkretnie o skutkach obcych intryg, ale przy okazji wyliczył większość oznak 
zepsucia.

117 B. Wagner-Rundell, Common Wealth, Common Good, passim, właściwie cała 
książka właśnie o tym.
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szedł tak daleko, jednak problem, by tak go nazwać, „kryzysu etycz-
nego” zajmował wiele miejsca także w  pismach Jerzego Dziedu-
szyckiego czy Franciszka Radzewskiego (nieco mniej). Najbliższy 
Szczuce był chyba Jan Stanisław Jabłonowski, tyle że opisywane wy-
stępki i nadużycia przypisywał nie magnatom, a szlachcie. Rozważa-
nia Jabłonowskiego są tym ciekawsze, że stanowią niejako zwiercia-
dło obywatela, wszelako opisujące nie jego postulowane cnoty, ale 
rzeczywiste występki czy, jak je nazwał autor: „grzechy, które dia-
beł w płaszczyk polityki, status, wolności, honorów, fortuny zwykł 
stroić”118. Swego rodzaju zwieńczeniem tego nurtu mówienia o Rze-
czypospolitej i jej problemach była dyskusja tocząca się w pierwszej 
połowie lat sześćdziesiątych XVIII wieku, wywołana po części roz-
prawą Konarskiego O skutecznym rad sposobie. W pewnym sensie 
wciąż był to język cnoty, etyka i polityka wciąż stanowiły w nim nie-
rozdzielną jedność, choć teraz wypadałoby nazwać go chyba raczej 
językiem zepsucia. Wbrew temu, co sądzili niektórzy badacze, nie 
musiał to być język polityczny ludzi całkowicie biernych, niemają-
cych żadnych pomysłów reform instytucjonalnych119, czasem, jak 
np. w przypadku autora Projektu uszczęśliwienia ojczyzny (vel Mora-
lizacji), udawało się w nim sformułować ciekawy (choć niekoniecz-
nie realny) projekt zmian ustrojowych. Jednak rzeczywiście kryło się 
tu pewne niebezpieczeństwo. Kiedy w wieku XVI budowano pod-
stawy szlacheckiej Rzeczypospolitej, kiedy w  początkach XVII to-
czyła się w niej walka o władzę, problem postaw członków wspólno-
ty politycznej, stanowiąc integralny składnik dyskursu, był po prostu 
jednym z elementów opisu sytuacji i projektów ustrojowych. Z cza-
sem dokonało się tu opisane wyżej przesunięcie, język zepsucia, bę-
dący próbą odpowiedzi na pytanie o źródła kryzysu, mniej nadawał 
się do formułowania pozytywnego programu zmian, choć, powtórz-
my to raz jeszcze, nie było to wykluczone. Posługujący się kategoria-
mi etycznymi język polityczny, wbrew temu, o co go czasem oskar-
żano, jest neutralny, pozwala zarówno na całkowicie bierny opis, jak 
i na formułowanie projektów reform. Jednak dla niektórych przy-

118 J. S. Jabłonowski, Skrupuł, s. 5.
119 Przekonująco pokazał to w swojej książce Benedict Wagner-Rundell.
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najmniej uczestników dyskusji politycznej pierwszej połowy wieku 
XVIII stał się on swoistym alibi dla bierności. Kierunek wyznaczała 
już wypowiedź Fredry z połowy XVII stulecia: 

[…] prawa dobre, tylko my sami źli, ledwieśmy Boże przykazania nie 
wynicowali. Jakoż nie tego bym już chwalił, który by Rzeczpospolitą 
[…], ale co by wymyślił, jako nas samych poprawić, bo rzkomo prawa 
poprawując – bardziej one psujemy, na swoje zaś zepsowanie żadnej nie 
szukamy recepty…120

Fredro wpisywał się tu częściowo w dawną tradycję, o której była już 
tu mowa. Na wiele lat przed nim Krzysztof Warszewicki prorokował: 
„Sądzę, że do upadku Rzeczypospolitej […] doprowadzą nie tyle ab-
surdalne prawa czy niedorzeczne ustawy, ale właśnie zepsute oby-
czaje obywateli i herezje”121, co nie przeszkodziło mu proponować 
daleko idącego projektu zmian ustrojowych. Różnica polegała nie 
tyle na języku politycznym, co na wnioskach wyciągniętych z dia-
gnozy w nim postawionej.

Sformułowanie (i przekonanie) „prawa dobre – my źli” stało się 
w jakimś momencie swoistą pułapką, z której nie potrafili, a po praw-
dzie zapewne nie chcieli wyjść obrońcy dawnych rozwiązań, powta-
rzający jak zaklęcie: „Musi bowiem to każdy przyznać, że u nas nic się 
nie zepsowało, tylko prawa zachowanie”122. Doskonale widać to w la-
tach sześćdziesiątych XVIII wieku w czasie dyskusji o  liberum veto. 
W pewnym sensie cała koncepcja veta jako sprzeciwu jednostki nie 
mogłaby funkcjonować, a bez wątpienia nie dałaby się opisać, bez ka-
tegorii cnoty. Niejako z założenia rozwiązanie to, a przynajmniej jego 
skutki były ściśle związane z postawą posługującej się tym prawem 
jednostki i tak też przedstawiali je jego zwolennicy, od Fredry poczy-
nając123. Wymowne są stwierdzenia Szczepana Sienickiego:

120 A. M. Fredro, List do poufałego przyjaciela, Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 237.
121 K. Warszewicki, De optimo statu, s. 349 (łac. s. 188). 
122 Opisanie krótkie niektórych interesów wewnętrznych Najjaśniejszej Rzeczypospo-

litej Polskiej w roku 1762, wyd. M. Wyszomirska, A. Perłakowski, Kraków 2011,  
s. 14 (polemika z Konarskim).

123 Szerzej A. Grześkowiak-Krwawicz, Veto – wolność – władza w polskiej myśli po-
litycznej wieku XVIII, „Kwartalnik Historyczny” 2004, t. 111, nr 3, s. 141–160.
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[…] prawa wolności naszej libertas sentiendi et ius vetandi […] żad-
nej dostatecznej kondycyi nie znają, tylko szczególną miłość ojczyzny 
(podług której Rzeczplta temi prawami rządzić się powinna), a  jesz-
cze miłość nierozdzielną, miłość zobopólną obywatelów wszystkich, 
bo niechaj tylko jeden będzie tej nienawistny, jużci ten jeden całą oj-
czyznę zrujnować może, bo jeden wszystkie obrady publiczne obalić 
potrafi…124

Z czasem zaczęto koncentrować się na owym braku miłości ojczy-
zny, na niecnotliwym wykorzystaniu veta dla osobistych korzyści, 
a nie ku dobru pospolitemu125. Taki był punkt wyjścia książki Sienic-
kiego, która stanowiła obszerną, kilkutomową polemikę z O skutecz-
nym rad sposobie Konarskiego. W takim ujęciu problemy sprawne-
go funkcjonowania instytucji państwa okazywały się niejako wtórne 
wobec zagadnienia postaw posługujących się nimi obywateli. Dla 
Sienickiego, ale także dla innych adwersarzy Konarskiego jednym 
z podstawowych zagadnień było, jak rozróżnić „sprawiedliwą kon-
tradykcyją szczególnie dla publicznego dobra utrzymywaną, od nie-
słusznej, z prywatnego interesu, z niegodziwej passyii własnego re-
spektu pochodzącą”126 i  jak zapobiegać tym ostatnim. Przekładało 
się to w  ich rozważaniach na cały szereg pomysłów, co zrobić, by 
veto „tylko zażyte być mogło na dobro, a nie na szkodę ojczyzny”127, 

124 S. Sienicki, Sposób nowoobmyślony konkludowania obrad publicznych dla 
utwierdzenia praw kardynalnych wolności liberis sentiendi et iuris vetandi, t. 1, 
Łowicz 1764, s. 25, prawo liberum veto jako takie „co do istoty własnej uszczęśli-
wiające ojczyznę”.

125 Anonimowy autor Dyskursu o eksorbitancyjach z roku 1668 narzekał: „Bo by-
wały rwane i superioribus saeculis i za przeszłych panów sejmy, ale się to działo 
palam, libere, ingenue. […] A teraz co się działo? Albo corrupti cives rwali sej-
my, albo ingenui, gdy to necessitati czynili”, Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 346. 
Proces upadku morale obywatelskiego w kontekście zrywania sejmów przed-
stawił Jan Nepomucen Poniński: „zrazu przeciwiano się krolom, ale sejmów nie 
rwano, były niechęci, ale w potrzebie ojczyzny zapominano o nich. Dalej rwa-
no sejmy, ale na dobrym lub wynalezionym prawa gruncie, […] na ostatek rwa-
no sejmy w samych zaraz początkach, nie racząc dać nawet poczciwej tego przy-
czyny”, [J. N. Poniński], Projekt, s. 197.

126 S. Sienicki, Sposób, t. 1, s. 140.
127 [W. Rzewuski], Myśli o niezawodnym utrzymaniu sejmów i liberi veto, b.m. 1764, k. B.
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wśród których nie najbłahszym był postulat przysięgi, iż kontrady-
cent kieruje się wyłącznie dobrem wspólnym, i odpowiedzialności 
karnej za jej złamanie128. Swego rodzaju kontynuatorem, acz nie-
świadomym, tego nurtu miał się okazać Rousseau z jego pomysłami 
kary śmierci za nieuzasadnione użycie veta129. W przeciwieństwie do 
genewskiego filozofa polscy obrońcy veto okazali się właściwie cał-
kowicie bezradni wobec problemów ustrojowych, grzęznąc w coraz 
bardziej skomplikowanych zabezpieczeniach „cnotliwości” jednost-
kowego sprzeciwu. Jak się wydaje, był to symptom bardziej ogólnego 
zjawiska, czyli swoistego wyjałowienia, czy może wypalenia języka 
cnoty. Będąc co najmniej do połowy wieku XVII sprawnym narzę-
dziem kreślenia projektów politycznych i ważnym elementem kon-
cepcji ustrojowych, co prawda nie zniknął z dyskursu, tak jak stało 
się to na zachodzie Europy, ale zaczął zatracać swoje funkcje, raczej 
utrudniać, niż pomagać w  artykułowaniu nowych wizji politycz-
nych czy zgoła w ocenie i  zrozumieniu rzeczywistości politycznej. 
Jest rzeczą znamienną, że najwybitniejsi pisarze polityczni pierwszej 
połowy wieku XVIII korzystali z niego nader umiarkowanie. Nie-
mal całkowicie pominął te kwestie Stanisław Karwicki130, oszczędnie 
wypowiadali się o postawach obywateli autor Głosu wolnego i Stani-
sław Poniatowski, całkowicie innym dyskursem posłużył się piszący 
o  kwestiach gospodarczo-społecznych Stefan Garczyński. Najdalej 
poszedł Konarski, który w swoim najważniejszym dziele jako pierw-
szy rozdzielił zdecydowanie sfery polityki i moralności, przesuwając 
tę ostatnią niejako do innego porządku:

128 Taką propozycje wysunął m.in. Wacław Rzewuski i  bardzo obruszył się, gdy 
nie została doceniona przez Konarskiego, ibidem, k. B 2; [W. Rzewuski], Myśli 
o mądrych uwagach naganiających niezawodny sposób utrzymania sejmów i li-
beri veto R.P. 1764, b.m. [1764], k. A 3 i nn.

129 J.-J. Rousseau, Uwagi nad rządem Polski, tłum. M. Staszewski, w: idem, Umo-
wa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim…, wyd. B. Baczko, Warszawa 1966, 
s. 244.

130 Na co zresztą wskazał, przynajmniej w Egzorbitancyjach, gdy opisawszy „uto-
pienie się w prywatnych interesach i pożytkach, a naprzeciw niedbalstwo o do-
bro pospolite”, stwierdził: to „do dalszej niżej poprawy odłożywszy, teraz do 
polityckich pójdziemy konsyderacyi…”, S. Dunin Karwicki, Egzorbitancyje…,  
s. 24–25.
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Zawsze tedy jedno mówiemy, że rad formę u nas poprawić potrzeba, 
nie ludzi, którzy zawsze jednej są i byli, i będą natury, zawsze dobrzy 
i źli, jedni dobrzy, źli drudzy, ale których poprawę, jako ta naturalna 
jest, nie Rzpltej, nie rozumom ludzkim, ale Bogu samemu i religii zo-
stawić potrzeba131.

Wielokrotnie w  różnych miejscach swojej rozprawy powtarzał, że 
chce poprawiać „rad formę”, a nie ludzi132. Nie wykluczał, że zapro-
ponowane przez niego zmiany wpłyną też (korzystnie) na postawy 
uczestników życia politycznego, ale była to dla niego kwestia wtór-
na133. Główny problem, który chciał rozwiązać, stanowiło pytanie, co 
zrobić, by instytucje działały niezależnie od postaw ludzi. Nie spo-
sób wykluczyć tutaj wpływów dobrze znanego Konarskiemu Mon-
teskiusza, który choć w O duchu praw uznał cnotę za „zasadę” re-
publik, jednak jednocześnie pokazał, że dla zachowania wolności, 
a zarazem siły państwa potrzebna jest nie cnota, ale procedury i roz-
wiązania instytucjonalne134. Wydaje się jednak, że większe znaczenie 
miało uznanie przez autora O skutecznym rad sposobie kategorii cno-
ty za niepotrzebną, a może nawet niebezpieczną w opisie kryzysu in-
stytucji ustrojowych i propozycji wyjścia z niego. 

131 S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, t. 3, Warszawa 1762, s. 252. 
132 Zwrócił na to uwagę w swoich artykułach Jerzy Łukowski, Od Konarskiego do 

Kołłątaja – czyli od realizmu do utopii, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII 
i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, 
s. 184–194; idem, Stanisław Konarski – polski Machiavelli?, w: W cieniu wojen 
i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. 
U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, s. 181–196.

133 Mocno podkreślał, że nie anarchia jest wynikiem braku cnoty, ale brak cnoty 
jest skutkiem anarchii, było to zresztą także odwołanie się do tradycyjnej teo-
rii republikańskiej, por. M. M. Goldsmith, Liberty, Virtue and the Rule of Law, 
1689–1770, w: Republicanism, Liberty and Commercial Society, 1649–1776, ed.  
D. Wotton, Stanford 1994, s. 202.

134 J. N. Shklar, Political Theory and the Rule of Law, w: The Rule of Law: Ideal or 
Ideology, eds. A. C. Hutchison, P. Monahan, Toronto 1987, s. 4. Co prawda Ko-
narski powoływał się wyłącznie na Uwagi o przyczynach wielkości Rzymian i ich 
upadku, jednak z niektórych wzmianek w  jego dziele można wnosić, że znał 
i rozważania z O duchu praw.
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Cnota rediviva

Można by sądzić, że owo odejście od moralistyki będzie tendencją 
trwałą, a  wystąpienie Konarskiego, niesłychanie popularne i  dość 
powszechnie cenione, przyczyni się do ostatecznego zniknięcia 
z polskiego dyskursu języka cnoty. Tak się jednak nie stało, co wię-
cej, u schyłku I Rzeczypospolitej powstało kilka poważnych rozpraw 
włączających w  rozważania polityczne kwestię postaw obywateli 
w  sposób tak integralny, a  zarazem tak rozbudowany, jak nie czy-
nił tego chyba nikt od XVI wieku. W tym wypadku decydujący oka-
zał się wpływ dzieł dwóch oświeceniowych teoretyków państwa – 
Monteskiusza i Rousseau. Obaj, choć w różnym stopniu, odwoływali 
się do cnoty obywatelskiej i obaj byli niesłychanie popularni w Pol-
sce135. Szczególnie drugi z nich posługiwał się językiem politycznym 
ściśle łączącym moralność z  polityką, a  więc niesłychanie bliskim 
jego szlacheckim czytelnikom, co więcej, czynił to m.in. w poświę-
conych Polsce Uwagach. Jednak w  latach siedemdziesiątych to nie 
on, lecz Monteskiusz i  jego dzieła ożywiły polski dyskurs cnoty. 
Właśnie dzieła, bo w  tym wypadku czerpano nie tylko z O duchu 
praw, ale także z Uwag o przyczynach wielkości Rzymian i ich upad-
ku136. Czasem była to już nie inspiracja, ale wręcz zapożyczenie, tak 

135 Monteskiusz był tu dość ambiwalentny, z jednej strony opisywał cnotę niezbęd-
ną w republice i przedstawiał opłakane skutki jej braku w Rzymie (O przyczy-
nach), z drugiej, zbudował wizję państwa funkcjonującego dzięki konstrukcji 
ustrojowej (balance of power) niezależnie od cnoty obywateli lub jej braku, nic 
dziwnego, że do dziś bywa przypisywany zarówno do tradycji liberalnej, jak 
i republikańskiej. O polskiej recepcji ideałów ustrojowych obu autorów wciąż 
brakuje aktualniejszych prac, por. M. Szyjkowski, Myśl Jana Jakóba Rousseau 
w  Polsce XVIII w., Kraków 1913; B. Leśnodorski, Hugona Kołłątaja spotkania 
z  J. J. Rousseau, w: idem, Ludzie i  idee, Warszawa 1972; idem, Idee polityczne  
J. J. Rousseau w Polsce, w: Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczo-
wi, Warszawa 1967; W. Smoleński, Monteskiusz w Polsce, Warszawa 1927; o sta-
nie badań na temat znajomości teorii Monteskiusza w Polsce, a ściślej, o ich bra-
ku: P. Matyaszewski, Montesquieu en Pologne, w: La recherche dix-huitièmiste en 
France et en Pologne. Bilan et perspectives, w: Ewa Rzadkowska 1913–2009 in me-
moriam, éd. I. Zatorska, Varsovie 2012, s. 79–91. 

136 Tłumaczenie Considérations sur les causes de grandeur des Romains et de leur 
decadence Monteskiusza dokonane przez Antoniego Wiśniewskiego ukazało się 
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jak w przypadku Wincentego Skrzetuskiego, który całą swoją mowę 
O cnocie, duszy wolnych rządów oparł wprost na III księdze O duchu 
praw, czego zresztą specjalnie nie ukrywał137. Zarówno Monteskiu-
szowa definicja cnoty jako miłości ojczyzny i  jej praw138, jak i cały 
wywód znakomicie wpisywały się w tradycyjny dyskurs polityczny, 
wychodząc jednak zarazem poza obiegowe frazesy i jałowe narzeka-
nia. Postawy obywatelskie stawały się ponownie przedmiotem po-
głębionej analizy i jednym z elementów programu politycznego. Że 
język cnoty nie przeszkadza ani w kreśleniu projektów ustrojowych, 
ani w  trafnej ocenie rzeczywistości, najlepiej miały pokazać Myśli 
polityczne o wolności cywilnej Wybickiego, który oparł na nim właś-
ciwie w całości rozważania w dwóch z trzech części swojej książki 
(Myśli I i II). W zgodzie z Monteskiuszem, ale też z wcześniejszą tra-
dycją uznał, iż „cnota sama ma dzielność utrzymywać narody”, a re-
publiki są tak długo potężne, jak długo obywatele są cnotliwi139. Po-
stulował, by „lud wolny”

[…] tą tchnął cnotą, która do tej miłości ojczyzny zaprowadza, że tak mu 
jest miłym dobro publiczne, iż dla jego całości z łatwością każdy odsta-
wiłby i zrzekł się własnego; szanował życie aby umarł w potrzebie za oj-
czyznę. Zbierał bogactwa, aby je łożył na obronę publiczną. Męstwo aby 
zakładał w pokonaniu mieczem lub radą nieprzyjaciela kraju140. 

Choć niewątpliwie pod silnym wpływem obu dzieł Monteskiusza, 
był pisarzem znacznie bardziej samodzielnym niż Skrzetuski i kon-
cepcje pana na La Brède włączył we własne projekty, tworząc spój-

pod tytułem Uwagi nad przyczynami wielkości i upadku Rzeczypospolitej Rzym-
skiej, Warszawa 1762. 

137 W. Skrzetuski, Mowy o główniejszych materyjach politycznych, Warszawa 1773, s. 39.
138 „Polityczna ta cnota, do utrzymania rządu wolnego tak istotnie potrzebna, jak 

jest do ożywiania ciała ludzkiego potrzebna dusza, jest miłość ojczyzny i praw 
ojczystych”, ibidem, s. 34.

139 J. Wybicki, Myśl…, s. 112, 121 i  passim; „For Montesquieu, the major cause 
of Rome’s fall, as of her rise, is to be found in the character of the Romans”,  
R. B. Oake, Montesquieu’s Analysis of Roman History, „Journal of the History of 
Ideas” 1955, Vol. 16, No. 1, s. 44.

140 J. Wybicki, Myśli, s. 51.
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ną wizję państwa opartego na cnocie obywateli. Przy czym, mimo 
że brak cnoty uznał za główną przyczynę upadku republik: „upada-
ją narody wolne odbiegłszy od cnoty, zepsute polubiwszy obycza-
je”141, nie ograniczył się do propozycji owych obyczajów poprawy, 
ale przedstawił śmiałą i  rozbudowaną koncepcję reformy ustroju 
politycznego. Wykorzystanie przez Wybickiego i  to z  takim zaan-
gażowaniem języka cnoty jest tym bardziej interesujące, że był on 
pierwszym chyba polskim pisarzem politycznym, który swobodnie 
posługiwał się nowym instrumentarium pojęciowym, zaczerpnię-
tym z współczesnych mu teorii państwa, a więc kategoriami „towa-
rzystwa” (społeczeństwa), umowy społecznej, wolności przyrodzo-
nej i „towarzyskiej”, cywilnej, politycznej itd. Jak się okazało, cnota 
znakomicie pasowała do tego dyskursu. Choć na sposób mówienia 
o niej wyraźnie wpłynęły dzieła Monteskiusza, jednak wciąż był to 
język bliski tradycji i na pewno zrozumiały dla czytelników. 

Podobnie działo się ze swoistym dialogiem, jaki przynajmniej 
niektórzy z zabierających w Polsce głos na tematy polityczno-ustro-
jowe podjęli z  genewskim mistrzem. Doszło do niego dopiero na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Choć do jego 
dzieł odwoływano się już wcześniej, jednak w niewielkim tylko stop-
niu odnosiło się to do kwestii związanych z postawami i obowiąz-
kami obywatela142. Nawet Michał Wielhorski niewątpliwie znający 
świetnie Uwagi o rządzie polskim, bo wszak dla niego zostały napi-
sane, nie wyszedł poza stereotypowe biadania nad upadkiem „sta-
ropolskich cnót”143. W jakimś sensie można powiedzieć, że tak jak 
jego poprzednicy uznał język cnoty za niewystarczające narzędzie 
mówienia o polityce, nie dostrzegając możliwości, jakie dawało wy-

141 Ibidem, s. 121.
142 Pośrednio Mowa o miłości ojczyzny Skrzetuskiego, będąca adaptacją artykułu 

Jaucourta z Encyklopedii, którego autor wyraźnie inspirował się koncepcjami 
Rousseau, W. Skrzetuski, Mowy, Mowa XXI O miłości ojczyzny, s. 302–321. 

143 „Wzgarda praw pierwiastkowych, dawnej szczerości i cnotliwej prostoty zanie-
dbanie wzruszając nieznacznie podwaliny, na których rząd gruntownie zdawał 
się zasadzonym, chylą go ku upadkowi”, M. Wielhorski, O przywróceniu dawne-
go rządu według pierwiastkowych rzeczypospolitej ustaw, b.m. 1775, s. XI.
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korzystanie propozycji Rousseau144. Mieli je dostrzec uczestnicy de-
baty politycznej Sejmu Czteroletniego, przede wszystkim Stanisław 
Staszic i Adam Wawrzyniec Rzewuski. Ich wizje cnoty zasługują na 
osobne omówienie, tu z konieczności ograniczono się do pewnych 
ogólnych uwag. Rzewuski w zasadzie całą swoją rozprawę zbudował 
na opisie cnoty obywatelskiej, którą identyfikował z działaniem dla 
dobra społeczności145, oraz sposobów jej osiągnięcia. Wymowne są 
już tytuły rozdziałów: otwierający całe dzieło O obyczajach, O edu-
kacyi, O nagrodach. Stworzył w ten sposób projekt spójny, w którym 
nawet słabość pomysłów ustrojowych była niejako wpisana w  za-
łożenie o zbędności praw wobec powszechnej cnoty, gdy „obyczaje 
zostaną praw dopełnieniem, czyli raczej miejsce onych zastąpią”146. 
Autor myśli O  formie rządu był pod pewnymi względami najbliż-
szy językowi Rousseau (choć niekoniecznie jego koncepcjom), lecz 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że językiem tym posłużył się do opi-
su dawnych ideałów i szlacheckiego społeczeństwa, nie dostrzegając 
możliwości wyjścia poza tradycyjny dyskurs. Jeśli był to Rousseau, 
to Rousseau z Uwag. Widać to wyraźnie, gdy porównać jego sposób 
mówienia o cnocie z wypowiedzią Staszica. Choć nie była dla tego 
ostatniego kluczowym pojęciem, jednak, szczególnie w  Uwagach 
nad życiem Jana Zamoyskiego, pozostawała bardzo ważna – rozwa-
żania o niej i o możliwościach jej kształtowania otwierały całą książ-
kę. Staszic stawiał obywatelom rzeczypospolitej (bo także on zgadzał 
się, że cnota tylko w niej jest możliwa)147 bardzo wysokie wymaga-
nia, po części podobne tym, jakie miał wobec nich Rzewuski. Jednak 
jego sposób mówienia o cnocie wyraźnie różnił się od tego ostatnie-
go. Po części dlatego, że miał całkiem odmienną wizję społeczeń-
stwa, a przy tym posługiwał się nowocześniejszymi pojęciami, wpi-

144 Choć stwierdzał: „Nie rozległością kraju, lecz cnotą obywatelów, praw mocą 
i dobrym rządem stoją rzeczypospolite” (ibidem, s. VIII), nie kontynuował jed-
nak tej myśli, koncentrując się na rozbudowanych opisach zepsucia (s. V–IX).

145 „Cóż jest cnota, jeżeli nie ciągły zwyczaj pożytecznych społeczności uczyn-
ków?”, A. W. Rzewuski, O formie, cz. 1, s. 29.

146 Ibidem, cz. 1, s. 109.
147 S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wyd. S. Czarnowski, BN I, 90, 

Kraków 1926, s. 182.
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sując w ten dyskurs także cnotę. Również dlatego, że – wprawdzie 
ważna – nie była ona osią jego wywodów. Jednak, co chyba najważ-
niejsze, bardziej konsekwentnie poszedł za Rousseau, ale nie z Uwag, 
tylko z Umowy. Cnota dla Staszica to nie tylko działanie na rzecz do-
bra społeczności, to całkowite roztopienie się w niej czy utożsamie-
nie z nią: „Niech dalsze prawidła tejże moralnej nauki tłomaczą, że 
społeczność jest jedną moralną istnością, której członkami są oby-
watele. Przeto prawdziwe i własne dobro każdego nie różni się od 
dobra towarzystwa całego”148. To już nie antyczna idea troski o dobro 
publiczne we własnym interesie, to Roussowska koncepcja całkowi-
tego rozpłynięcia się woli jednostkowej w woli zbiorowej149. 

Co łączyło obu autorów i na co niewątpliwie wpłynęły koncepcje 
Rousseau, to postulat kształtowania obywatela przez system zaka-
zów, nakazów i nagród. Idea wychowania obywatelskiego była o wie-
le starsza, odnoszono ją jednak raczej do edukacji „młodzi”, kierując 
się zasadą wyrażoną przez uczestnika dyskusji z roku 1573: „chce-
my li Rzeczpospolitą naprawić, stąd ją zacznijmy: siejmy w sercach 
młodych ludzi semen bonorum morum, reformujmy szkoły, kolegia, 
dla uczciwego wychowania młodych ludzi”150. Nie bez przyczyny już 
Modrzewski umieścił w  swoim traktacie księgę poświęconą edu-
kacji, a Starowolski rozdział wymownie zatytułowany: O ćwiczeniu 
młodzi, która źle wychowana wiele szkodzi Rzeczypospolitej151. Głę-
bokie przekonanie, że „takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzie-
ży chowanie”, zaczerpnięto od autorów klasycznych, podobnie jak 
opinię, iż rzeczpospolita wymaga innej edukacji niż monarchia152. 
Kwestia ta, budząca duże zainteresowanie w wieku XVI oraz na prze-
łomie XVI i XVII, w stuleciu XVIII pod wpływem idei oświecenia 

148 Ibidem, s. 18.
149 „Zostać obywatelem jest wyzuć się, czyli oddać swoją wolę i swoją moc osobistą 

towarzystwu całemu”, ibidem, s. 19.
150 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 196.
151 S. Starowolski, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 1650, Zdanie IX.
152 Jak pisał, przytaczając jeszcze antyczną anegdotę autor Egzorbitancyji powszech-

nej: Spartanie nie dali Persom na wychowanie swojej młodzieży z obawy, iż „inak- 
sze mając ćwiczenie, łacno się mogli stać wyrodkami od przodków swych,  
którzy potężnym nieprzyjaciołom przy wolności stojąc odpór dawali”, Egzorbi-
tancyja, s. 8.
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wróciła do dyskusji politycznych, zajmując w nich wiele miejsca od 
lat siedemdziesiątych153, w czasie Sejmu Czteroletniego sporo uwagi 
poświęcił jej m.in. Kołłątaj154. Jednak Staszic, a w jeszcze większym 
stopniu Rzewuski chcieli za swym genewskim mistrzem kształtować 
obywatela przez całe jego życie, proponując przy tym daleko idące 
ograniczenia jego wolności osobistej. Była to w polskim dyskursie 
nowość. Pomysły Machiavellego i  jego uczniów, które współcześni 
badacze nazywają zmuszaniem do cnoty155, znalazły w  Rzeczypo-
spolitej bardzo słabe echo – można się ich dopatrzyć w wypowie-
dziach Wolana, Górnickiego czy Łukasza Opalińskiego156, jednak 
nawet u nich nie stanowiły głównego wątku i nie doczekały się kon-
tynuacji. Wizję permanentnego kształtowania obywatela i zmusza-
nia go do działań zgodnych z dobrem ogółu miano zarysować do-
piero pod wpływem Rousseau. Był to zresztą w polskich dyskusjach 
politycznych wyjątek. 

Żaden z uczestników dyskusji politycznej lat 1788–1792 nie po-
szedł tak daleko za Rousseau, choć jego wpływy można dostrzec za-
równo w wypowiedziach Kołłątaja, jak i w pismach anonimowych 
autorów o różnych poglądach politycznych, jak się wydaje – nieco 

153 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, s. 264–266.
154 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 1, s. 202, 245; t. 2, s. 84 i nn.
155 Q. Skinner, The Republican Ideal of Political Liberty, w: Machiavelli and Repub-

licanism, s. 305 i  n.; P. Gardiner, Rousseau on Liberty, w: Conceptions of Lib-
erty in Political Philosophy, eds. Z. Pelczyński, J. Gray, London 1984, s. 96, 98;  
N. Hampson, Will and Circumstance. Montesquieu, Rousseau and the French 
Revolution, London 1983, s. 32; M. Viroli, The Concept of “Ordre” and the Lan-
guage of Classical Republicanism in Jean-Jacques Rousseau, w: The Languages of 
Political Theory in Early-Modern Europe, ed. A. Pagden, Cambridge 1987, s. 173.

156 Wcześniej podobne rozwiązania sugerował oczywiście Modrzewski, a także Ro-
tundus, który sądził, iż „kto przymusza rzeczypospolitej służyć, nie niewoli”, 
A. Rotundus, Rozmowa, s. 185; „próżnoby się kto uskarżał, żeby mu wolność 
jego była łamana, gdyby do cnoty i przystojnej powinności i z musu był przy-
ciśniony”, A. Wolan, De libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypospolitej 
albo ślacheckiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010, s. 147; 
Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 364–365; Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 19; echo tej kon-
cepcji można dostrzec w  powracających od czasu do czasu pomysłach praw 
oszczędniczych. 



291CNOTA RADĄ DL A RZECZYPOSPOLITEJ

częściej wśród obrońców dawnych rozwiązań ustrojowych157. Żaden 
też nie budował wizji politycznej na cnocie, lecz dla wielu wciąż była 
ona ważnym elementem zarówno języka politycznego, jak i  wizji 
państwa. Widać to dobrze na przykładzie tekstów Kołłątaja, dla któ-
rego postawy obywateli, choć nie poświęcił im tyle uwagi, co Staszic 
czy Rousseau, wciąż stanowiły ważny element składowy jego wypo-
wiedzi, zarówno, gdy narzekał na upadek cnoty, jak i (częściej) gdy 
nawoływał do określonych postaw w myśl przekonania:

W ręku narodu złożone jest jego własne zbawienie. Sam przeto albo się 
podźwignie i stanie na szczycie przyzwoitej mocy, albo upadnie i poda 
dobrowolnie własne ręce w niewolnicze pęta jako niegodny używać da-
rów wolności, któremi niebo cnotliwe tylko społeczeństwa nagradzać 
zwykło158. 

Cnota, rozumiana jako określone postawy obywatelskie, wciąż po-
zostawała istotnym elementem języka politycznego i wartością po-
lityczną, którą przywoływali nawet autorzy dość już odlegli od szla-
checkich ideałów i szlacheckiego dyskursu159. Wciąż też była ważnym 
argumentem propagandowym, używanym poniekąd tradycyjnie, by 
zdyskredytować przeciwników lub podkreślić własne zasługi – po-
sługiwali się nim z  lubością „cnotliwy hetman” Seweryn Rzewuski 

157 Wyraźnie do jego rozważań o cnocie odwoływał się autor anonimowego Bez-
stronnego zastanowienia się nad proponowaną ustawą następstwa tronu w Pol-
szcze, b.m. [1789], znakomicie znający dorobek genewskiego filozofa – powo-
ływał się na Umowę społeczną, Emila, Uwagi nad rządem Polski, znał zresztą 
także O duchu praw, na czele polskich roussoistów umieścił go Marian Szyjkow-
ski, Myśl Jana Jakóba Rousseau, s. 171; dość wyraźne wpływy Rousseau widać 
w dziele Leonarda Wołczkiewicza Olizara, Co uważać ma Rzeczpospolita Polska 
w prawodawstwie tak przed dopuszczeniem jako i po dopuszczeniu składu rządu 
angielskiego, [Studenica 1790], który wiele miejsca poświęcił edukacji politycz-
nej w republice (cały wstęp oraz liczne wzmianki w całej książce); także Woj-
ciech Turski, Odpowiedź na dzieło ks. Hugona Kołłątaja referendarza W. X. Lit. 
Uwagi nad pismem etc., Warszawa 1790.

158 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 1, s. 259.
159 Tak np. Józef Pawlikowski, choć w  swoich wywodach nie uwzględniał raczej 

postaw obywateli, to jednak zaczął swoje rozważania od swoistego „zwierciadła 
radcy”, a więc posła i senatora, [J. Pawlikowski], Myśli polityczne dla Polski, Kra-
ków 1789, s. 1–18, rozdział Co rada dla kraju.
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i  jego poplecznicy oraz nie mniej cnotliwy obywatel Szczęsny Po-
tocki160, ale także wielu innych znanych i nieznanych uczestników 
dyskusji politycznych. Właśnie w  toku najbardziej zaciętych spo-
rów tego okresu, a szczególnie w trakcie sporu sukcesja czy elekcja, 
doszło do dość zaskakującego przeciwstawienia cnoty rozumowi. 
Przeciwnicy sukcesji tronu, a później Konstytucji 3 maja zaczęli się 
przedstawiać jako ludzie prości, ale cnotliwi, pozostający w opozycji 
do może bardziej światłych, ale niecnych adwersarzy161. Była to rzecz 
w  polskim dyskursie nowa. Co prawda od wieku XVI wzdychano 
z tęsknotą za „prostotą” przodków, ale chodziło tu o prostotę obycza-
jów, przeciwstawianą aktualnemu zepsuciu, a nie o antynomię cno-
ta–rozum. Mógł to być wpływ Rousseau, który posługiwał się po-
dobnym przeciwstawieniem162, ale w większym stopniu wynikło to, 
jak się wydaje, z tego, iż oświecenie, rozum stały się nie tylko wysoko 
cenionymi wartościami, ale też argumentem propagandowym zwo-
lenników reform, którzy sugerowali niedwuznacznie, że przeciwko 
nim może występować jedynie ktoś „nikczemnego rozumu”163. 

Trzeba tu wysunąć ważne zastrzeżenie – w  tym czasie, a  więc 
pod koniec lat osiemdziesiątych XVIII wieku język cnoty był waż-
nym składnikiem dyskursu politycznego, ale już nie niezbędnym. 

Co więcej, od lat osiemdziesiątych istniała dla niego alternatywa, 
możliwość całkiem innego sposobu mówienia o państwie. Przykła-
dem takiego dyskursu był traktat Hieronima Stroynowskiego z roku 
1785, którego autor rozpatrywał związek jednostki i państwa (właś-
nie państwa identyfikowanego raczej z władzą, a nie utożsamianego 

160 Biadaniom nad upadkiem cnoty Polaków były poświęcone początkowe akapi-
ty książeczki Rzewuskiego, zakończone okrzykiem „Przebóg! Jakiż duch po-
siada umysły Polaków”, S. Rzewuski, O sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, 
Amsterdam [Warszawa?] 1789, s. 4; z kolei Potocki kreował się na ostatniego 
cnotliwego patriotę, S. Potocki, Odezwa obywatela i posłado narodu przed sej-
mikami… 16 novembris nastąpić mającymi, b.m. [1790].

161 A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka poli-
tyczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000, s. 349–351.

162 Wyraźnie za nim A. W. Rzewuski: „Niechaj nienawidzą tyranów, […] niech nad 
krew własną przenoszą wolność i ojczyznę […] mniejsza o to, że uczonymi nie 
będą”, A. W. Rzewuski, O formie, cz. 1, s. 102.

163 Por. A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu, s. 347–348.
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ze wspólnotą) w kategoriach wzajemnych zobowiązań i uprawnień 
(powinności i  należytości), a  nawet używając pojęcia cnota, rozu-
miał je już całkiem inaczej niż poprzednicy164. Stroynowski nie wy-
warł większego wpływu na dyskurs polityczny, nie był zresztą spe-
cjalnie samodzielny, czerpiąc obficie z teorii i języka fizjokratów. Nie 
był natomiast jedynym, który wyłączył tradycyjnie rozumianą cnotę 
ze swoich wywodów. Podobnie postąpiło co najmniej kilku autorów 
Sejmu Czteroletniego, anonimowych bądź znanych z nazwiska – jak 
Jan Ferdynand Nax czy Jan Baudouin de Courtenay, w jakimś stop-
niu także Ignacy Łobarzewski, który co prawda był najwierniejszym 
chyba polskim uczniem Monteskiusza, ale przejął od francuskiego 
mistrza raczej ideę podziału władz niż koncepcję cnoty165. Nie był to 
jakiś wyraźny przełom, lecz raczej sygnał, że przynajmniej niektó-
rzy uczestnicy dyskusji politycznych lat 1788–1792 dostrzegli moż-
liwość wyboru innego języka politycznego166.

Trudno powiedzieć, jaki byłby dalszy kierunek zmian w normal-
nych warunkach. W sytuacji utraty niepodległości i walki z wrogiem 
zewnętrznym język cnoty, rozumianej jako najwyższe poświęcenie 
dla ojczyzny, okazał się najlepszym narzędziem do artykułowania 
celów politycznych uczestników tej walki i  w  powstaniu kościusz-
kowskim ponownie zdominował dyskurs. 

164 „Sprawiedliwość i dobroczynność, czyli słowem cnota jest jedyną wewnętrzną 
i istotną zasadą pomyślności i trwałości narodowej”, przy czym sprawiedliwość 
oznaczała dla niego: „nie przeszkadzać w niczym pomnożeniu corocznej repro-
dukcji”, a dobroczynność miała przyczyniać się do jej wzrostu, H. Stroynowski, 
Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa naro-
dów, Wilno 1785, s. 234.

165 Choć o tej ostatniej wspominał – [I. Łobarzewski], Zaszczyt wolności polskiej 
angielskiej wyrównywający, [Warszawa] 1789, s. 64–65, 242–243.

166 Warto zauważyć, że przynajmniej niektórzy z nich nie byli szlachcicami – Nax, 
Baudouin, choć trudno tu mówić o jakiejś prawidłowości, skoro jednym z naj-
wybitniejszych odnowicieli języka cnoty był Staszic, a więc także mieszczanin.





7
Amor patriae – patriotyzm

Współczesne nam słowo „patriotyzm” w dyskursie politycznym, a po 
prawdzie w ogóle w języku polskim pojawiło się stosunkowo późno. 
Nie odnotował go jeszcze słownik Michała Abrahama Trotza z poło-
wy wieku XVIII (w tym wypadku już zresztą wyraźnie spóźniony)1. 
Posługiwał się nim Stanisław Konarski w O skutecznym rad sposo-
bie, jednak częściej zaczęli go używać dopiero autorzy wypowiedzi 
politycznych epoki stanisławowskiej. Pełnię popularności osiągnę-
ło na dobrą sprawę dopiero w dyskusjach Sejmu Czteroletniego, co 
potwierdzają pośrednio znane, a zgryźliwe uwagi Franciszka Saleze-
go Jezierskiego na temat jego nadużywania2. Brak słowa, a konkret-
nie tego właśnie słowa, nie oznaczał, że nie dostrzegano samej idei. 
Przeciwnie, już od wieku XVI problem postaw i zobowiązań ludzi 
(obywateli) wobec ojczyzny stanowił jeden z ważniejszych elemen-
tów wypowiedzi na tematy polityczne. Choć nie znali współczes-
nego nam terminu, jednak uczestnikom debat politycznych w wieku 
XVI i XVII bynajmniej nie brakowało pojęć na określenie pożąda-
nej postawy obywateli Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że ich 
słownik był tu wyjątkowo bogaty. Obok najpopularniejszej „miłości 
ojczyzny” pojawiały się: „cnota przeciwko ojczyźnie”, „uprzejmość 
ku ojczyźnie”, „życzliwość przeciw ojczyźnie” oraz wiele określeń ła-

1 Pojawia się ono w tym czasie choćby u Chmielowskiego, który zgryźliwie pi-
sze o  veto: „wystarczy sic volo patrioty i  wszystko rwie się jak pajęczyna”,  
B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna, t. 2, b.m. 
1745, s. 403; K. Knapik, Semantyczny rozwój leksemów patria, patriotyzm i bli-
skoznaczników obywatelstwo, ojczyzna, w: Humanizm w języku polskim. Warto-
ści humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. A. Janowska, M. Pa-
stuchowa, R. Pawelec, Warszawa 2012, s. 402–415, tekst dość powierzchowny.

2 F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, w: idem, Wybór 
pism, wyd. Z. Skwarczyński, Warszawa 1952, s. 235–236.
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cińskich m.in. amor patriae, charitas patriae, pietas in patriam, ze-
lus patriae. Nieobecnego jeszcze patriotę zastępował „miłośnik oj-
czyzny”, „wierny” lub „dobry ojczyzny obywatel” bądź jego łaciński 
pierwowzór bonus civis patriae, „pożyteczny ojczyzny syn” czy „oby-
watele ojczyźnie dobrze chcący”3. To wyliczenie niekompletne, bo 
też jego celem nie jest rejestracja wszystkich określeń funkcjonują-
cych wówczas w języku politycznym, a jedynie pokazanie ich bogac-
twa, pośrednio potwierdzającego, jak ważna była to kwestia. 

Nie ma wątpliwości, że miłość ojczyzny była jedną z najwyższych 
wartości politycznych szlacheckiego dyskursu. Jak pisał w 1588 roku 
autor rozprawy jej właśnie poświęconej: „miłość ojczyzny przewyż-
sza wszelką miłość rzeczy ziemskich”4. Mamy tu zresztą wyraźne na-
wiązanie do tradycji antycznej, bo też wypowiedzi autorów greckich 
i rzymskich stanowiły podstawę jego rozważań. Zresztą opinię, iż ca-
ritas patriae omnes caritates complecti debet5, podzielali wszyscy za-
bierający głos w dyskusjach politycznych od wieku XVI po XVIII, 
choć nie wszyscy wspierali się odwołaniami do starożytnych. Chęt-
nie powtarzano, że dobry syn ojczyzny „więcej niż żonie, niż córce, 
niż sobie samemu [jej] powinien”6. Jak bardzo ją ceniono, potwier-
dzają powtarzające się przez dwieście lat w  niemal niezmienionej 
formie deklaracje zabierających głos na tematy polityczne, iż czy-
nią to właśnie w imię troski o wspólną ojczyznę bądź że chcą swymi 
działaniami jej właśnie się przysłużyć. Jak ujął to Stanisław Sarnicki 

3 Cyt. za: E. Bem, Termin „ojczyzna” w literaturze XVI i XVII wieku, „Odrodze-
nie i Reformacja w Polsce” 1989, t. 34, s. 151, wszystkie cytaty pochodzą jeszcze 
z XVI wieku.

4 Philopolites to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-
nie dobrze chcącego i onę miłującego krótki traktat, Kraków 1588, k. Bv. 

5 Była to obiegowa sentencja przywoływana już przez Długosza (Caritas pa-
triae… omnium omnes caritates supergredi solet), tu akurat przytoczona za Sta-
nisławem Poniatowskim, List ziemianina do pewnego przyjaciela z inszego wo-
jewództwa, b.m. [1744], k. C2. (wygląda na swobodną adaptację Kwintyliana, 
choć Poniatowski pisze, iż jest to zdanie „rzymskiego senatora”).

6 Obrona ojczyzny przez jednego z  synów jej miłujących bratu swemu zalecona 
RP 1650, w: Pisma polityczne z  czasów panowania Jana Kazimierza, t. 1, wyd.  
S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1989 [dalej: Ochmann-Staniszewska],  
s. 61, w kontekście ograniczenia luksusu i wsparcia finansowego dla ojczyzny.
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we wstępie do swego Statutu, ofiarowują „pracę moję życzliwą prze-
ciw ojczyźnie”7. Każdy uczestnik debaty publicznej przedstawiał się 
jako „wierny, a życzliwy członek ojczyzny naszej”8, każdy, kto włą-
czał się w walkę polityczną, „oświadczał swą ku ojczyźnie miłość”9 
i upewniał, że zabiera głos i działa „z miłości mojej uprzejmej prze-
ciwko ojczyźnie”10, a mówi, „co mi dictat miłość ojczyzny mojej”11. 
Przytoczone tu cytaty poza ostatnim pochodzą z  przełomu wieku 
XVI i XVII, ale nader podobnymi słowy zapewniali o swojej „gor-
liwości o  dobro ojczyzny”12 uczestnicy sporów publicznych aż po 
Sejm Czteroletni. Jak ujął to jeden z nich: „Jeżeli żyć miło w odra-
dzającej się, by rzekłszy ojczyźnie, chlubniej zapewne znać się przy-
kładającym do jej nowego jestestwa”13. Często wskazywały na to już 
tytuły wystąpień pisanych przez „Polaka ojczyźnie swojej przychyl-
nego”14, „szlachcica polskiego ojczyznę wiernie miłującego”15, kiedy 
w wieku XVIII pojawił się przymiotnik „patriotyczny”, nader chętnie 
umieszczano go w tytułach, określając w ten sposób wszelkie Głosy, 
Myśli, Listy. Można powiedzieć, że deklaracja uczuć do ojczyzny sta-

7 S. Sarnicki, Statuta i Metrika przywileiów, koronnych językiem polskim spisane, 
Kraków 1594, k. *4.

8 [J. D. Solikowski], Votum szlachcica polskiego ojczyznę wiernie miłującego o za-
łożeniu skarbu Rzeczypospolitej i  o  obronie krajów ruskich, napisane od auto-
ra roku 1589, a teraz między ludzie podane (1596), wyd. K. J. Turowski, Kraków 
1859, s. 4.

9 Z mowy Taszyckiego, Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód pol-
skich zebranie, przez tego, który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej roku 1587, 
12 februarii, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 50.

10 Z wypowiedzi Mikołaja Zebrzydowskiego do króla, Opisanie prawdziwe i po-
rządne traktatów pod Janowcem, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzy-
dowskiego 1606–1608, t. 3, wyd. J. Czubek, Kraków 1918 [dalej: Czubek II], s. 149. 

11 S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, wyd. S. Rembowski, Warsza-
wa 1903, s. 1.

12 Zdanie Polaka o wolności, czyli myśli w teraźniejszych okolicznościach do Najja-
śniejszych Stanów przez pewnego obywatela w-wdztwa sandomierskiego podane, 
b.m. [1790], s. 26.

13 List obywatela z prowincyi o udzielności i  samowładności Rzeczypospolitej, tu-
dzież o rządzie, b.m. [1789], b.p.

14 Zdanie jednego Polaka ojczyźnie swej przychylnego o teraźniejszym jej niebezpie-
czeństwie [1667], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 201.

15 [J. D. Solikowski], Votum szlachcica.



298 ROZDZIAŁ 7

nowiła niejako obowiązkowy element wystąpień publicznych, czę-
sto sprowadzony do poziomu oklepanej frazy retorycznej czy zgoła 
frazesu. Dostrzegali to zresztą i współcześni, wytykając przeciwni-
kom politycznym obłudę i fałsz takich deklaracji. Przy czym znane 
przeciwstawienie patriotów prawdziwych i fałszywych z czasów Sej-
mu Czteroletniego16 nie było tu niczym nowym. Już w czasie roko-
szu sandomierskiego Zygmunt Myszkowski pisał w  oficjalnie roz-
powszechnianym liście do Mikołaja Zebrzydowskiego: „Dopieroś 
ojczyznę miłować począł tak gorąco, kiedy się w czym nie dogodzi-
ło od Pana. Azaż nie dopiero od onej o kamienicę kontrowersyjej 
dopiero Rzplta ginąć, złe rady się odkrywać, tytuły wadzić poczę-
ły”17. Podobne zarzuty powtarzano i później, przy czym wydaje się, 
że wątpliwości co do szczerości patriotycznych deklamacji przeciw-
ników częściej wyrażali regaliści, szczególnie w czasie rokoszów (Ze-
brzydowskiego, Lubomirskiego, konfederacji barskiej)18. Nic w tym 
dziwnego, przecież wszelkich ataków na władców dokonywano 
właśnie pod hasłem troski o ojczyznę lub wprost jej obrony. Krótko 
i trafnie ów nadmiar patriotycznych frazesów podsumował w wieku 
XVIII ksiądz Konstantyn Bogusławski: „tyle patriotyzmu w słowach, 
a tak mało w skutku”19. Jeszcze bardziej pesymistycznie ocenił tego 
typu deklamacje w początkach wieku XVIII Stanisław Szczuka: „Tak 

16 [H. Kołłątaj?], Korespondencyja jednego obywatela z podkomorzym pewnego wo-
jewództwa z okoliczności przyszłego rządu, b.m. 1789, s. 7–8 i polemika na ten 
sam temat: Uwagi nad listem pierwszym dnia 16 grudnia znajdującym się w Ko-
respondencyi jednego obywatela, b.m. 1789, s. 76 i nn.

17 Z. Myszkowski do M. Zebrzydowskiego (24 listopada 1606), Czubek II, t. 2,  
s. 205.

18 „Zaczem jest naprawdę za co dziękować tym miłośnikom Rzeczypospolitej na-
szej, którzy takowymi niezbędnymi afektami swymi nie tylko domowych ludzi 
do tumultów i mieszanin podburzyli, rozrywając po dwa sejmy wszelakie rady 
i obmyślenia Rzpltej”, Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach, skąd in Re-
publica urosły, i o postępku sejmu 1606, Czubek II, t. 2, s. 383; Lubomirskiemu 
traktowanie wolności i ojczyzny jako pretekstu do walki o własny interes wy-
tyka autor Repliki opacznej informacyjej o zmyślonych persekucyjach pana mar-
szałka wielkiego koronnego, Ochmann-Staniszewska, t. 2, s. 237–238; podobnie 
Rozmowa ziemianina w domu zostającego z Ziemianinem z pospolitego ruszenia 
z obozu spod Palczyna powracającym [1665], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 72.

19 K. Bogusławski, O doskonałym prawodawctwie, Warszawa 1786, s. 34.
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bowiem u nas bywa, że z im większą dla ojczyzny wynurzamy się gor-
liwością, w tem zgubniejszą potrącamy ją przepaść”20. 

Jak wysoko cenioną wartością była miłość ojczyzny, potwier-
dzają też powtarzające się oskarżenia o  jej brak. Był to zarzut nie-
wątpliwie bardzo poważny, a zarazem nośny argument propagando-
wy przywoływany nader chętnie w sporach politycznych od wieku 
XVI po XVIII. Sprośna, haniebna i sromotna „niemiłość przeciw oj-
czyźnie”21, a nawet tylko „nieżyczliwość” ku niej22 dyskwalifikowały, 
przynajmniej w teorii, uczestnika życia politycznego. „Nie jesteście 
tedy cives, sed profanatores patriae”23, zwracał się do swych adwer-
sarzy anonimowy uczestnik debaty przedelekcyjnej w  roku 1573. 
„Precz stąd odrodne ojczyzny syny” – deklamował dwieście lat póź-
niej Seweryn Rzewuski24, proponując uznać wszystkich, którzy nie 
podzielali jego poglądów, pro hostis patriae25. W chwilach wyjątko-
wego napięcia politycznego i  zacietrzewienia autorów wypowiedzi 
podobne sformułowania mogły przybrać postać oskarżeń o  zdra-
dę26. To jednak sytuacje stosunkowo rzadkie, „niemiłowanie ojczy-

20 [S. Szczuka?], Zaćmienie Polski światu powszechnemu wykazane przez Szczerotę 
Prawdzickiego (1709), wyd. i przekład F. Kluczycki, Kraków 1902, s. 97. 

21 „Gdychżechmy przyszli na ten nieszczęsny wiek…” [inc.], Czubek I, s. 147.
22 „Nieżyczliwość ku ojczyźnie”, [K. Grzymułtowski?], Projekt konfederacyi pew-

nej autore incerto, podrzucony senatorowi d. 2 Novembris 1662, Ochmann-Stani-
szewska, t. 2, s. 253 (atak na Lubomirskiego).

23 Modus corrigendae Reipublicae, Czubek I, s. 142. 
24 S. Rzewuski, O sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, Amsterdam [Warszawa?] 

1789, s. 10. 
25 [S. Rzewuski], Punkta do formy rządu, b.m. [1790], w ten sposób kończył się 

każdy z 39 punktów wykładu politycznych ideałów hetmana, każdy, kto ich nie 
podzielał, był wrogiem ojczyzny.

26 Na przykład – rokosz Zebrzydowskiego: „jako nieprzyjaciołom ojczyzny i wzru-
szycielom pokoju pospolitego i zdrajcom ojczyzny”, Passyja pana naszego Zyg-
munta III, Czubek II, t. 2, s. 54 (regalistyczne, mocno antyrokoszowe); Żałosna 
mowa Rzpltej polskiej pod Koprzywnicą do zgromadzonego rycerstwa, roku 1606, 
Czubek II, t. 2, s. 96 (rokoszanin); rokosz Lubomirskiego „bywszy zdrajcami 
ojczyzny naszej”, Skrypt pewny niewinność jm. pana Lubomirskiego ukazujący 
[1665], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 41 (obrona Lubomirskiego); wojna pół-
nocna, wzajemne oskarżenie zwolenników Sasa i Leszczyńskiego, [S. Szczuka?], 
Zaćmienie, s. 99; konfederacja barska, choć wtedy zarzut zdrady adresowano 
raczej tylko do króla, Konstytucja 3 maja dla jej najzaciętszych przeciwników 
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zny” przewijało się natomiast w dyskursie niemal równie często jak 
miłość do niej. Nie zawsze zresztą stanowiło argument w sporze, nie-
mniej często, a chyba nawet częściej, były to ubolewania nad postę-
powaniem współziomków „bez wszelkiego na dobre i spokojne oj-
czyzny respektu”27, nad brakiem troski o  „miłą ojczyznę” właśnie 
owej caritatis patriae, w czym dostrzegano jedną z głównych przy-
czyn wszystkich kłopotów Rzeczypospolitej „opuszczonej od sy-
nów swych”28. Przy czym ubolewania takie pojawiły się już w okresie 
pierwszej wolnej elekcji, będąc zresztą prawdopodobnie kontynu-
acją biadań wcześniejszych, a przewijały się w nieco tylko zmienio-
nych słowach do końca istnienia wspólnoty Obojga Narodów. Moż-
na by sprowadzić tę kwestię do swego rodzaju sztafażu retorycznego, 
pewnych toposów przywoływanych bez głębszej refleksji, jednak za 
tą czysto zewnętrzną formą stał określony obraz państwa i  system 
wartości politycznych, którym warto się przyjrzeć.

Nasuwają się tu pytania, co w rzeczywistości kryło się za sfor-
mułowaniem „miłość ojczyzny” – na czym miało polegać owo uczu-
cie i czy w ogóle o uczucie tu chodzi, a także, co było lub być mia-
ło jego obiektem. Odpowiedź na ostatnie z nich nie jest taka prosta, 
już choćby dlatego, że szlachta litewska, która mimo stosunkowo 
szybkiej polonizacji językowej miała głębokie poczucie swojej „li-
tewskości”, tradycji odrębności państwowej, zarówno w wieku XVI, 
jak i w XVII używała często tego terminu w odniesieniu do Wielkie-
go Księstwa, mówiąc i pisząc o „miłości ojczyzny” litewskiej29. By-

i oczywiście Targowica, por. A. Grześkowiak-Krwawicz, Zdrada 3 Maja? Usta-
wa Rządowa w opiniach malkontentów, w: Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać 
się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., red. A. Grześko-
wiak-Krwawicz, Warszawa 1995, s. 49–70; eadem, U początków czarnej i białej 
legendy Stanisława Augusta, „Wiek Oświecenia” 1999, t. 15, s. 169–170; Ł. Kądzie-
la, Śledztwa i sądownictwo w sprawach o zdradę kraju w insurekcji 1794 r., w: Ko-
ściuszko – powstanie 1794 – tradycja, red. J. Kowecki, Warszawa 1997, s. 140–141 
i passim.

27 [P. Grabowski?], Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598 wy-
stawione, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 9.

28 Votum ślachcica polskiego Jana Kazanowskiego, Czubek II, t. 2, s. 302.
29 Zdanie o obieraniu nowego króla, Czubek I, s. 349–350; Henryk Wisner pisze, 

że co najmniej do połowy wieku XVII szlachta litewska używała określenia 
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wało, że termin ten odnoszono do „ojczyzny bliższej” – ziemi bądź 
prowincji, szczególnie na terenach mających, jak Prusy Królewskie, 
długą tradycję samodzielności30. Jednak obok tego, czy może raczej 
ponad tym sposobem rozumienia omawianego pojęcia funkcjonu-
je w dyskursie rozumienie szersze, odnoszące się do wspólnej ojczy-
zny „narodu” szlacheckiego – Rzeczypospolitej. Już w  początkach 
istnienia państwa polsko-litewskiego uczestnicy debaty politycznej 
mówili, mając na myśli już nie Koronę, ale wspólnotę Obojga Naro-
dów, o „ojczyźnie naszej Rzeczypospolitej”, żądając od rodaków „mi-
łości a wiary powinnej przeciwko ojczyźnie, a matce naszej praw-
dziwej Rzeczypospolitej”31. Edward Opaliński uznał w odniesieniu 
do wieku XVI i pierwszej połowy XVII, iż „miłość ojczyzny była tą 
wartością, która podobnie jak braterstwo, łączyła ideowo różnorod-
ną społeczność szlachecką, zapewniając jedność państwową Rzeczy-
pospolitej”32. Można by zaryzykować twierdzenie, że o ile ojczyzna 

„ojczyzna” zarówno na całą Rzeczpospolitą, jak i w odniesieniu do Wielkiego Księ-
stwa, H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, War-
szawa 2002, s. 52; J. Kiaupienè, „My Litwa” – formuła patriotyzmu narodu poli-
tycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, w: Formuły patriotyzmu 
w  Europie Wschodniej i  Środkowej od nowożytności do współczesności, red.  
A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków 2009, s. 20–25, „Źródła XVI wieku zawiera-
ją obfitość różnych z  natury wypowiedzi patriotycznych, w  których ojczyzna 
jest utożsamiana z Wielkim Księstwem Litewskim”, ibidem, s. 23, autorka pi-
sze o „patriotyzmie państwowym” i „ojczyźnie ideologicznej”, a nie etnicznej; 
eadem, Naród polityczny Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku: pojęcie oj-
czyzny, w: Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004, s. 310–318.

30 K. Friedrich, Inne Prusy. Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolno-
ściami (1569–1772), tłum. G. Waluga, Poznań 2005, passim.

31 „Gdychżechmy przyszli…”, s. 154.
32 E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 

1995, s. 92; „Rzeczpospolita uznawana była za wspólną ojczyznę, ale w Litwie 
nie ukrywano nieufności, jaką budziła Korona…”, H. Wisner, Wielkie Księstwo 
Litewskie – Korona Polska – Rzeczpospolita, „Przegląd Historyczny” 1976, t. 47, 
nr 4, s. 587; badaczka staropolskiej terminologii politycznej stwierdziła, iż „kie-
dy w tekstach staropolskich pojawia się określenie ojczyzna, lub państwo […] 
jego desygnatem najczęściej będzie właśnie Rzeczpospolita jako państwo pol-
skie i litewskie” (E. Bem-Wiśniewska, Funkcjonowanie nazwy Polska w języku 
czasów nowożytnych, Warszawa 1998, s. 170 i n.), wyniki tych badań należy trak-
tować jednak z pewną ostrożnością wobec wyraźnej w nich „nadreprezentacji” 
źródeł koronnych.
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nie zawsze była całą Rzecząpospolitą, o tyle Rzeczpospolita zawsze 
była ojczyzną. Zresztą oba sposoby rozumienia tego terminu nie 
wykluczały się, ale raczej uzupełniały33. Było to zresztą całkowicie 
zgodne z antyczną tradycją, w którą także w tym wypadku wpisy-
wał się dyskurs szlachecki, a  konkretnie z  twierdzeniem Cycero-
na, doskonale znanym zabierającym głos w  dyskusjach politycz-
nych, przynajmniej w wieku XVI i w początkach XVII, iż człowiek 
ma dwie ojczyzny – „jedną w miejscu urodzenia, drugą z tytułu posia-
dania obywatelstwa”34.

Właśnie miłość ojczyzny – Rzeczypospolitej będzie głównym 
przedmiotem analizy w tym rozdziale. Po części dlatego, że to ona, 
o  ile można stwierdzić to bez badań statystycznych, pojawia się 
w dyskursie politycznym chyba najczęściej, przynajmniej na pozio-
mie tutaj przedstawianym, a więc traktatów i pism politycznych35. To 
ją najszerzej opisywano i najgruntowniej badano. Wreszcie, jak się 
wydaje, identyfikacja Rzeczypospolitej i ojczyzny stanowi klucz do 
zrozumienia funkcjonującej w dyskursie politycznym wizji patrioty-
zmu. Skoro, jak już wspominano, za pojęciem Rzeczpospolita kryło 
się całe bogactwo znaczeń, to i nakaz troski o nią odnosił się zarów-
no do państwa jako pewnej konstrukcji politycznej, do określonej 
przestrzeni terytorialnej, jak i do narodu rozumianego jako wspól-
nota ową konstrukcję tworząca i w owej przestrzeni żyjąca, w końcu, 
jak będzie jeszcze o tym mowa, do wartości, które ta Rzeczpospolita 
gwarantowała. Złożoność, a zarazem trwałość takiego pojmowania 

33 Zwrócił na to uwagę Henryk Wisner, Rzeczypospolite szlachty litewskiej (schyłek 
wieku XVI–pierwsza połowa XVII wieku), „Barok” 2006, t. 13, nr 1, s. 28.

34 Cyceron, O  prawach, II, 5: Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas 
esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis; […] Sed necesse est caritate 
eam praestare <e> qua rei publicae nomen universae civitati est, pro qua mori et 
cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus; 
por. M. Dietz, Patriotism, w: Political Innovation and Conceptual Change, eds.  
T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Cambridge 1989, s. 178.

35 Zwrócił na to uwagę Edward Opaliński, Kultura, s. 36, lecz należałoby wysu-
nąć tu wiele zastrzeżeń, choćby to, że o ile „Koroniarze” natychmiast przyjęli, 
a może i zawłaszczyli takie rozumienie, o tyle na Litwie sytuacja była bardziej 
skomplikowana i zmieniała się w czasie, por. J. Kiaupienè, „My Litwa”, s. 21–22, 
25; eadem, Naród polityczny, s. 309. 
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patriotyzmu najlepiej oddaje bardzo późna, bo pochodząca z roku 
1794, wypowiedź wyjaśniająca, za co walczyli uczestnicy powsta-
nia kościuszkowskiego. Bili się oni „za swoje prawa, swobody i wol-
ności […] za ojczyznę, naród, całość granic, niepodległość rządu, 
za swe własne i wspólne wszystkim ustawy”36. W tym czasie słowo 
„Rzeczpospolita” w swym dawnym bogatym znaczeniu znikało po-
mału z dyskursu politycznego, jednak wyliczone przez autora cyto-
wanej wypowiedzi cele powstańców – dla ich przodków zawarłyby 
się właśnie w tym jednym pojęciu.

Takie ujęcie wpisywało się w  pewną tradycję myślenia i  mó-
wienia o związku jednostki i państwa-wspólnoty. Nie bez powodu 
w tytule tego rozdziału użyto łacińskiego określenia, pokazuje ono 
wpływ, jaki na wizję patriotyzmu obecną w dyskursie I Rzeczypo-
spolitej miała tradycja klasyczna, przede wszystkim rzymska. W po-
czątkach szlacheckiej wspólnoty Obojga Narodów, kiedy jej dyskurs 
polityczny dopiero nabierał kształtu, widać to nawet w terminologii, 
w której, jak już powiedziano, na równych prawach obok siebie funk-
cjonują pojęcia polskie i łacińskie, a co więcej – sformułowania pol-
skie są często wiernymi przekładami z łaciny, jak chyba najładniejsza 
„wiara ku Rzeczypospolitej” (pietas in patriam)37. Z czasem w sferze 
językowej zaczyna dominować polszczyzna, jednak trwała pozostaje 
antyczna wizja amor patriae, czy może raczej charitas patriam38. Jest 
to miłość – troska obywateli do i o państwo/wspólnotę, które two-

36 M. F. Karpowicz, Kazanie na żałobnym obchodzie pamiątki tych obywateli, któ-
rzy w dniu powstania narodu w Wilnie i w następnym gonieniu nieprzyjaciół ży-
cie swe mężnie za wolność i ojczyznę położyli, w kościele S. Jana miane w Wilnie 
dnia 20 maja 1794, a z rozkazu Rady Najwyższej Litewskiej do druku podane, 
Wilno 1794, s. 16.

37 Zwróciła na to uwagę właśnie w odniesieniu do deklaracji o miłości ojczyzny 
J. Choińska-Mika, „Jako miłujący tej ojczyzny synowie” – kilka uwag o staropol-
skim patriotyzmie, w: Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, red. J. Klocz-
kowski, Kraków 2007, s. 16.

38 Na rolę tradycji antycznej w  rozumieniu amor patriae w  literaturze pięknej 
zwrócił uwagę K. Koehler, Patriotyzm w  okresie kontrreformacji, w: Patrio-
tyzm…, s. 33.
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rzyli sami39. Podkreślmy: obywateli. W zasadzie cały dyskurs, by 
tak go nazwać, patriotyczny dotyczył ich właśnie40. Wymowny jest ty-
tuł traktaciku o patriotyzmie z roku 1588: Philopolites, to jest miłośnik 
ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyźnie dobrze chcące-
go i onę miłującego, krótki traktat41. Choć podobne zestawienia trącą 
anachronizmem, a co więcej – przywołany tekst nie należy do dyskur-
su politycznego, warto jednak zauważyć, że jeszcze w słowniku Samu-
ela Bogumiła Lindego patriotyzm wyjaśniono jednym słowem: „oby-
watelstwo”, a patriota był to „gorliwy o dobro ojczyzny obywatel, przy 
ojczyźnie, jakoby przy swojej własności obstawający”42. Stwierdzenie, 
że wizja patriotyzmu/miłości ojczyzny nie uległa zmianie przez ponad 
dwieście lat, byłoby daleko idącym uproszczeniem, czy wręcz naduży-
ciem, jednak przynajmniej w warstwie zewnętrznej sformułowania te 
są uderzająco podobne. Jest też niewątpliwie prawdą, że problem mi-
łości do ojczyzny w całym omawianym tu okresie rozważano przede 
wszystkim w kategoriach obywatelskich. 

Zresztą szlacheccy obywatele szli jeszcze dalej, monarchia, 
a przynajmniej monarchia absolutna w zasadzie patriotyzm podda-
nych wykluczała. W  ich wypowiedziach można dostrzec głębokie 
przekonanie, że patriotyzm możliwy był tylko tam, gdzie ludzie wol-
ni decydowali o losach kraju i o sobie, innymi słowy, tylko obywate-
le okazywali się zdolni do miłości ojczyzny i do poświęceń dla niej. 
W krajach, w których panowała niewola, a więc zdaniem szlachty 

39 Por. A. Walicki, Idea narodu w  polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000,  
s. 16 i nn. 

40 Por. J. Choińska-Mika, „Jako miłujący, s. 20; J. Dzięgielewski, Od staropolskiego 
„miłośnika ojczyzny” do „sarmackiego patrioty”, w: Patriotyzm, s. 22–23; dodaj-
my tu jedno zastrzeżenie: wciąż mowa tu o dyskursie szlacheckim, nie znaczy 
to, że inne grupy społeczne nie rozważały kwestii miłości ojczyzny, por. U. Au-
gustyniak, Two Patriotisms? Opinions of Townsmen and Soldiers on Duty to the 
Fatherland in Seventeenth-Century Poland, w: Whose Love of Which Country? 
Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern 
East Central Europe, eds. B. Trencsényi, M. Zászkaliczky, Leiden–Boston 2010, 
s. 461–496.

41 Por. K. Meller, Philopolites, to jest miłośnik ojczyzny – renesansowe speculum 
obywatela, w: Literatura i pamięć kultury, red. S. Baczewski, D. Chemperek, Lu-
blin 2004, s. 43–67.

42 S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, cz. 2, Warszawa 1811, s. 651.
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we wszystkich monarchiach absolutnych, amor patriae pozostawa-
ła niemożliwa, bowiem ich mieszkańcy ojczyzny właściwie nie mieli. 
Jak wyjaśniał Wacław Kunicki, gdzie „tyran panuje, absolutum tam 
dominium, biją się nie miłością ojczyzny, ale albo łakomstwem […], 
albo że muszą…”43. Pogląd ten, wyraźnie pod wpływem pism antycz-
nych, głoszono w wieku XVI44, w połowie XVII powtarzał go Łukasz 
Opaliński, broniąc Rzeczypospolitej i jej rządu przed atakiem Johna 
Barclaya45. Największą popularność podobne opinie zdobyły, jak się 
wydaje, w drugiej połowie wieku XVIII, zyskując wsparcie w poglą-
dach głoszonych przez francuskich filozofów. Gdy Wincenty Skrze-
tuski zaczynał swoją Mowę o miłości ojczyzny stwierdzeniem „pod 
samowładztwa jarzmem nie masz ojczyzny”, brzmiało to jak cytat 
z Encyklopedii i było nim w istocie, podobnie jak cała Mowa stano-
wiąca swobodną adaptację artykułu Patrie46. Opinie encyklopedy-
stów, a także Jana Jakuba Rousseau, Gabriela Mably’ego, a w pewnym 
stopniu i  Monteskiusza47 tak dobrze wpisały się w  polską tradycję 
pojmowania patriotyzmu, że czasem trudno powiedzieć, co jest 
własną opinią autora, a co cytatem. Kiedy Adam Wawrzyniec Rze-
wuski pisał, iż w monarchii „nie masz narodu, słodkie imię ojczyzny 

43 W. Kunicki, Obraz szlachcica polskiego, Kraków 1615, k. E 2v, autor miał tu na 
myśli konkretnie Turcję.

44 „[…] gdzie wolność jest, serce wielkie jest. A gdzie serce wielkie, tam niebez-
pieczeństwa za nic, śmierć nie sroga”, Pokazanie błędów i naprawy ich w naszej 
Rzplitej polskiej in hoc interregno, gdyż potem już czasu nie będzie, Czubek I,  
s. 163; podobnie A. Wolan, De libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypo-
spolitej albo ślacheckiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010,  
s. 77–79.

45 „[…] tam, gdzie państwo nie jest posiadłością dziedziczną i własnością jednost-
ki, ale społeczeństwem związanym prawami i wspólną ojczyzną mieszkańców, 
tam wszyscy troszczą się o dobro powszechności. Jakżeż inaczej jest, gdzie rzą-
dzą owi samowładcy czy panowie, gdzie walczy tylko najemny lub zmuszony 
żołnierz, gdzie nie ma innych dochodów, jak wyciśnięte przemocą na opornych, 
którzy sądzą, że to co oddają państwu, jest stratą”, Ł. Opaliński, Obrona Polski 
przeciw Janowi Barklayowi, tłum. K. Tyszkowski, w: idem, Wybór pism, wyd.  
S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, s. 179. 

46 W. Skrzetuski, Mowy o główniejszych materyjach politycznych, Warszawa 1773,  
s. 302; por. S. Graciotti, Od renesansu do oświecenia, t. 1, Warszawa 1991, s. 14.

47 Raczej z rozważań o przyczynach potęgi i upadku Rzymu niż z O duchu praw.
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do ust niewolnika zbliżyć się lęka i wzdryga”, czynił to niewątpliwie 
ze szczerym przekonaniem, jest to jednak zarazem wyraźne odwo-
łanie do Rousseau48. Rzewuski był mocno zacietrzewiony w swoich 
republikańskich przekonaniach, jednak jego opinia nie wydaje się 
w tym czasie bynajmniej odosobniona. Tego samego zdania (zapew-
ne też nie bez wpływu Rousseau) był zarówno nowoczesny już repu-
blikanin Stanisław Staszic, jak i stosunkowo życzliwy rozwiązaniom 
monarchicznym ksiądz Józef Puszet. Ten ostatni sądził, że „w pań-
stwie jedynowładnym poddani pospolicie nie mają kraju swego za 
ojczyznę, tylko tyle, ile jest krajem albo ich urodzenia, albo własno-
ści, które posiadają w nim”49. Człowiek, który nie mógł decydować 
o swoim kraju, nie był wolny, a zatem nie miał ojczyzny. 

Można powiedzieć, że w wypowiedziach politycznych Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów nie dokonało się rozdzielenie patrioty-
zmu i partycypacji, które widać w dyskursie zachodnioeuropejskim 
w wieku XVII, kiedy w większości krajów zarzucono koncepcje za-
korzenione w  tradycji humanizmu obywatelskiego, a  głębiej – 
w  antycznej wizji państwa50. Zobowiązania wobec ojczyzny to zo-
bowiązania obywatela wobec wspólnoty. Ich opisy przewijają się 
w wypowiedziach politycznych od wieku XVI po XVIII. Civis – oby-
watel to nie tylko syn, ale „wierny a życzliwy członek ojczyzny na-
szej”51, ktoś, kto troszczył się o ojczyznę, bo jej zawdzięczał wszystko, 
ale też dlatego, że wraz z nią wszystko tracił, był przecież elementem 
ciała Rzeczypospolitej i bez niej nie mógł istnieć. Jak krótko a dobit-
nie ujął to w wieku XVIII Antoni Popławski: „kochając siebie, ko-

48 A. W. Rzewuski, O formie rządu republikanckiego myśli, t. 1, Warszawa 1790, s. 7; 
w tym samym czasie Leonard Wołczkiewicz Olizar przeciwstawiał patriotyzm 
w rzeczypospolitej ambicji w monarchii, [L. Wołczkiewicz Olizar], Co uważać 
ma Rzeczpospolita Polska w prawodawstwie tak przed dopuszczeniem jako i po 
dopuszczeniu składu rządu angielskiego, [Studenica 1790], s. XLVII.

49 J. Puszet de Puget, O uszczęśliwieniu narodów, t. 1, Warszawa 1788, s. 59; S. Sta-
szic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego [1787], wyd. S. Czarnowski, BN I, 90, 
Kraków 1926, s. 182. 

50 B. Trencsényi, M. Zászkaliczky, Towards an Intellectual History of Patriotism,  
w: Whose Love of Which Country?, s. 35.

51 [J. D. Solikowski], Votum szlachcica, s. 4.
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chajmy ojczyznę”52. Znamienna jest popularność sięgającej korze-
niami myśli Arystotelesa alegorii Rzeczypospolitej jako łodzi, którą 
tylko troska wszystkich może szczęśliwie doprowadzić do portu, ale 
też której katastrofa była katastrofą dla każdego pasażera. Jak ostrze-
gał uczestnik dyskusji politycznej z roku 1573: „Tak też cives Reipu-
blicae czynić mają, aby czasu niebezpiecznego Rzeczpospolitą jako 
łódkę, w której pływamy, zdrową zachowali, bo jej zdrowie privato-
rum jest zdrowie, jej upadek privatorum jest upadek”53.

Co istotne, w takim ujęciu miłość ojczyzny była czymś znacznie 
bardziej złożonym niż tylko bezrefleksyjne uczucie, wyssany nieja-
ko z mlekiem matki sentyment do kraju urodzenia. Wątek natural-
nej, bezwarunkowej miłości do własnego kraju i narodu pojawiał się 
w wypowiedziach politycznych, ale nie był tu dominujący. Bardzo 
zręcznie wykorzystał go w czasie pierwszej wolnej elekcji zwolennik 
króla Polaka, przekonując, że będzie to idealny kandydat, „albowiem 
to z przyrodzenia jest, iż każdy miłuje zwyczaje ojczyzny swojej i ko-
cha się w  języku swoim przyrodzonym, a zasię obcymi obyczajmi, 
także językiem i  mową niezwyczajną barzo się więc brzydzi i  ob-
raża”54. Takie ujęcie było zresztą także osadzone w tradycji antycz-
nej, w owej pietas in patriam, która kazała wybaczać ojczyźnie nawet 
krzywdy, jakich dopuściła się wobec obywatela – tu przywoływano 
czasem przykład Weturii i Koriolana55. Nie były to jednak odwołania 
zbyt częste, a motyw niejako instynktownej miłości do języka i na-
rodu jako wspólnoty kulturowej w roli alternatywy dla tradycyjnie 
pojmowanej miłości Rzeczypospolitej miał się pojawić dopiero pod 

52 A. Popławski, Zbiór niektórych materyi politycznych, Warszawa 1774, s. 288.
53 „Iż na społecznym zjeździe panów rad koronnych w Kaskach” [inc.], Czubek I,  

s. 243; szerzej temat tego motywu w  literaturze omawia E. Kotarski, Sarmaci 
i  morze. Marynistyczne początki w  literaturze polskiej XVI–XVII wieku, War-
szawa 1995, rozdział 1: Przenośnie – porównania – alegorie, s. 227–299; por. też 
B. Pfeiffer, Rex et Patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce 
XVIII stulecia, Warszawa 2012, s. 220 i n.

54 [S. Budny?], Elekcyja króla krześcijańska, Czubek I, 305.
55 W. Goślicki, De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, k. 17v, a wcześniej: Na-

tura profecto tam Altos firmosque hominibus igniculos inseruit amoris in pa-
triam, ut pro ea nunquam quisquam bonus civis, mortem quando sit opus dubi-
taverit oppetere, k. 17, 17v, Koriolan miał być takim przykładem.
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koniec XVIII wieku w wypowiedziach Staszica, Jezierskiego i innych 
autorów okresu Sejmu Czteroletniego, łącząc się z dość poważnymi 
zmianami w dyskursie. Wcześniej stanowił raczej margines wypo-
wiedzi, nie był też traktowany jako alternatywa dla wizji dominują-
cej, ale raczej jako jej uzupełnienie. 

Koncepcja amor patriae zdecydowanie przeważająca w polskich 
wypowiedziach to koncepcja, w której miłość ojczyzny była nie tyle 
uczuciem, co cnotą obywatelską, pewną postawą, zobowiązaniem, 
nakazem, wreszcie racjonalnym działaniem w dobrze pojętym włas-
nym interesie, a także swoistą transakcją coś za coś56. Przede wszyst-
kim, jak już powiedziano, a  co podkreślano w  dyskusjach o  pań-
stwie, istniał nierozerwalny związek między ojczyzną a składającymi 
ją obywatelami, między jej sytuacją a ich losem. Jak wyjaśniał Łukasz 
Górnicki: „to co źle jest ogólnie wszystkim, jednemu tobie dobrze 
być nie może, gdyż się ty we wszystkich zamykasz”57. Argument ten 
przewijał się w dyskusjach politycznych w kolejnych wiekach. Prze-
konanie, że „cokolwiek atrox Reipublicae accidere może, ex aequo 
imminet tej synom ojczyzny”58, wyrażano zarówno w sytuacjach za-
grożenia, jak i w zwykłych dyskusjach o potrzebach kraju59. Krót-

56 O dawnych antecedencjach takiej postawy M. Viroli, For Love of Country. An 
Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford 1995, s. 25; „Patriotism in the clas-
sical period was conceived of as a straightforward, unconditional – but also ra-
tional – identification with that fatherland which was the condition of one’s 
liberty”, P. Mouristen, Four Models of Republican Liberty and Self-Government,  
w: Republicanism in Theory and Practice, eds. I. Honohan, J. Jennings, London– 
–New York 2006, s. 26.

57 Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z  Włochem o  wolnościach i  prawach polskich 
(1616), w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 350.

58 [J. Leszczyński], Consideratione quibus modis ten domowy ogień uspokoić [1665], 
Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 50.

59 Gwoli przykładu: „nie tylko przyrodzona powinność nasza, nie tylko przykła-
dy ludzi zacnych a miłośników wielkich, ale i potrzeba nasza własna, a mogę 
rzec, że gwałtowna, do tego nas słusznie poruszyć ma”, [J. D. Solikowski], Votum 
szlachcica, s. 9 (o zagrożeniu Tureckim i konieczności podatków); „bez wątpie-
nia żadnym ciężko i żal nie będzie dać, gdyż to da sobie i potomstwu swemu 
i wszytki Rzeczypospolitej ku dobremu”, Senatora anonima deliberacyje o królu, 
panach, radzie i urzędnikach, sejmie i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych 
z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 126 (o opła-
tach po zejściu beztestamentowym delikwenta).
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ko, a zdecydowanie ujął to Stanisław Konarski: „nikt nie może być 
szczęśliwy w nieszczęśliwej ojczyźnie, nikt swego bezpieczny w nie-
bezpiecznej, słabej Rzeczypospolitej”60. I dodawał: „bo któż to ginie, 
kiedy ojczyzna ginie, tylko my sami giniemy, którzy ojczyznę skła-
damy”61. Dla autora O skutecznym rad sposobie takie założenie sta-
ło się punktem wyjścia całej jego koncepcji reform, wszak wszystko, 
co mogło służyć dobru i bezpieczeństwu ojczyzny, było z założenia 
dobre dla składających ją jednostek. To ujęcie nietypowe, na ogół 
podobne stwierdzenia łączyły się nie, jak u Konarskiego, z propozy-
cjami poprawy funkcjonowania instytucji, ale z rozważaniami o po-
stawie i powinnościach obywatela. Typowe pozostawało natomiast 
przekonanie, że troska o  wspólną ojczyznę jest jedyną racjonalną 
postawą, skoro to ona była gwarantką wszelkich dóbr materialnych 
i niematerialnych, jakimi mogli cieszyć się jej obywatele. Jak pisał: 
„ojczyzna, z której mamy, cokolwiek mamy i cokolwiek nasza krew 
i nasze potomstwo w niej się spodziewać może”62. Nie był bynajmniej 
pierwszym w długim szeregu wyliczających, co szlacheccy obywate-
le zawdzięczają Rzeczypospolitej. W pewnym sensie można powie-
dzieć, że jeśli miłość ojczyzny stanowiła uczucie, to właśnie uczucie 
wdzięczności za wszelkie dobra, którymi ta obdarzyła swoich synów. 
Jak pisał, odwołując się zresztą do Platona, szesnastowieczny Miło-
śnik ojczyzny: „rozeznać to każdy musi, że ojczyźnie jest powinien 
pomoc, ratunek i podporę każdego czasu, oglądając się na to, że od 
niej niemałe dobrodziejstwa odnosi”63. Znamienna jest przemowa, 
z  jaką Rzeczpospolita zwracała się do swego obywatela w  jednym 
z pisemek rokoszańskich w roku 1606: „wspomni[j], że zrodziwszy 
cię w Koronie tej, wolnością […] udarowałam cię, żem cię ukocha-
ła, żem cię wystawiła, żem cię na obronę swą i zdrowia swego ubo-
gaciła, żem swój chleb od gęby odjąwszy tobie dała; nie daj mnie te-
raz zelżywie i marnie ginąć”64. Jak widać, ojczyzna nie domagała się 
bezinteresownego wsparcia, ale miała poważne i konkretne powo-

60 S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, t. 1, Warszawa 1760, s. 184.
61 Idem, O skutecznym rad sposobie, t. 4, Warszawa 1763, s. 7.
62 Ibidem.
63 Philopolites, k. B. 
64 Żałosna mowa Rzpltej, s. 97.
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dy, by liczyć na wdzięczność obywatela. „Słuszna też i to rzecz, aby 
część tego dobrodziejstwa, którego od matki swej Rzeczypospolitej 
hojnie zażywając, onej udzielali, ku jej zatrzymaniu i ku swemu i nas 
wszystkich za błogosławieństwem Bożem dobremu i spokojnemu”65. 
Wątek ten przewijał się w bardzo licznych wypowiedziach, całe swo-
je wywody oparł na nim m.in. Szymon Starowolski, pisząc Lament 
utrapionej matki Korony Polskiej, już już konającej na syny wyrod-
ne, złośliwe i niedbające na rodzicielkę swoję (1655), w którym matka 
ojczyzna dość drobiazgowo wypominała niewdzięcznym dzieciom 
swoje wobec nich zasługi. Jeszcze konkretniej potraktował dary oj-
czyzny anonimowy autor z czasów Jana Kazimierza, wytykający brak 
miłości ojczyzny posesorom wysokich urzędów:

Niech tedy oczy Wasze przejrzą na wszystkie uciski miłej ojczyzny, aby-
ście jakie wspomożenie i wsparcie onej uczynili, gdy żeście się nie gwoli 
sobie urodzili, ale gwoli onej: ona Was genuit, educavit na pociechę so-
bie i obronę, jak opisuje Plato. I dlatego nas sobie obrała stróżami, wo-
dzami i uczyniła Was wojewodami, starostami, aby z Was miała obro-
nę jako z  synów swych, ponieważ każdego syna ojczyzny powinność 
jest patriae suae augmenta curare – a zwłaszcza tych, których respublica 
summis honoribus ornavit – abyście pro incolumitate civitatis, pro salute 
patriae, pro Reipublicae fortunis omnia viscera sua obracali, aby obrona 
et incolumitas sufficiens ostawała…66

O  wdzięczności dla „dobrej matki” pisał Stanisław Leszczyński67, 
przypominali o niej autorzy oświecenia68. Jeszcze raz trzeba tu pod-

65 [J. D. Solikowski], Votum szlachcica, s. 116. Nota bene tu wdzięczności domagał 
się konkretnie od duchownych. 

66 Oświecenie tępych oczu synów koronnych i W. Ks. Litewskiego w ciemnej chmurze 
rebeliej schizmatyckiej będących [1653], Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 119.

67  „Obligat mnie do tej powinności [płacenia podatków] recognitio supremi do-
mini reipublicae, obligat miłość ojczyzny, która mię jako dobra matka spło-
dziwszy i wychowawszy, karmi, abym nie był odrodkiem…”, S. Leszczyński, 
Głos wolny, s. 79.

68  „Najobfitszych tedy od tej powszechnej matki doznając dobrodziejstw [szlach-
cic], czyliż nie słuszna rzecz jest i z obowiązkiem wdzięczności zgadzająca się, 
aby jej oddawał z azardem życia i wylaniem krwi…”, A. Popławski, Zbiór, s. 294; 
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kreślić, że kwestią podstawową był nie nakaz wdzięczności, ale 
własny, dobrze pojęty interes obywatela. 

Wspomnijcie ziemianie i gospodarze – zwracał się do ziomków roko-
szanin z roku 1606 – że cokolwiek macie, po Bogu od ojczyzny macie; 
ona was wychowuje, ona żywi, ona wam wszytkie dostatki daje, światu 
pokazuje. Więc jeśli wam są miłe gospodarstwa, pożytki, żony, dziatki 
wasze, niechże wam i ona tak miła będzie, bo skoro ta zginie, wszystko 
to i z nią wszyscy zginąć musiemy69. 

Wprost zasadę funkcjonowania tak rozumianego patriotyzmu obja-
śnił w wieku XVIII Jan Nepomucen Poniński: 

[…] ja teraz spoczywam pod cieniem prawa i swobody, wszystkim rów-
ny i nikomu niepodległy, jęczeć mogę w jarzmie niewoli i wstydu, jeżeli 
się o ucalenie praw moich starać nie będę. Tak mocny interes wszyst-
kim wzajemny, jakiej cnoty, jakiego męstwa wzruszyć by nie mógł?70

Podobnie, lecz posługując się już oświeceniową frazeologią, ujął to 
ksiądz Michał Karpowicz: „ojczyzna […] słodką swobodą upew-
niając każdemu szczęśliwość i bezpieczeństwo, sama tworzy nieja-
ko miłość ku sobie w obywatelach”71. Owa miłość nie była jednak 
uczuciem bezwarunkowym. Wyraźnie zasadę wzajemności sformu-
łował w  swoim piśmie anonimowy autor w roku 1776: „Znam się 
być obywatelem mojej ojczyzny, winienem jej pomoc i obronę, nie 
uchylam się od prawa, które na mnie włożyła i to pełnię, ona mi zaś 
bezpieczeństwo i całość obmyślać powinna”72. Można domniemy-
wać, że na sposób ujęcia jego myśli wpłynął już dyskurs oświece-
niowy, jednak ta sama kwestia pojawiała się w polskich wypowie-

„pierwszą po Bogu i rodzicach wdzięczność winien każdy obywatel ojczyźnie”, 
A. Kamieński, Edukacyja obywatelska, Warszawa 1774, s. 9.

69 Pismo szlachcica jednego, w którym o rozprawie znać daje do braciej, Czubek II, 
t. 3, s. 367.

70 [J. N. Poniński], Projekt uszczęśliwienia ojczyzny, Biblioteka Czartoryskich,  
rkps 2619, s. 198.

71 M. Karpowicz, Kazanie o miłości ojczyzny, b.m. 1781, b.p.
72 List obywatela do sąsiada w służbie wojskowej zostającego, b.m. [ok. 1776], s. 2.
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dziach znacznie wcześniej. Choć innymi słowy została postawiona 
np. przez anonimowego autora narzekającego w roku 1628 na „eg-
zorbitancyje” w Rzeczypospolitej, przy czym poszedł on o krok da-
lej i wprost ostrzegł, jakie skutki może mieć niewywiązanie się ojczy-
zny z jej powinności:

[…] jakim jest przeciw nieprzyjacielowi bodźcem, kochać się w tem, 
i mile zażywać tego, co on chce wydrzeć, jaka jest wolność, sprawiedli-
wość, pokój; gdzie zaś jest niewola, krzywdy nieznośne i niepokój od 
swoich, tam schodzi na pobudce; myśli bowiem sobie niejeden: a co 
wiedzieć, jeśli obcy nie da tego podbiwszy nas sobie, czego od swoich 
mieć nie możem73.

Zdarzali się autorzy, acz bardzo rzadko, którzy z takiego rozumowa-
nia wyciągali wnioski odnoszące się do sytuacji stanów nieuprzy-
wilejowanych, a  przede wszystkim chłopów – poddanych. Chyba 
najdobitniej sformułował to w czasie wojen szwedzkich ksiądz Jan 
Chądzyński, wyjaśniając, że obowiązek obrony ojczyzny spoczy-
wa na jej synach, którzy od niej dostają wszelkie profity: „wolności, 
pensyje, dygnitarstwa”, a nie na „parobkach”, i wprost stwierdził, że 
„chłopi mało by stracieli i podobno by lepszych panów dostali i nie-
woli, w której są, pozbyli, gdyby pod insze państwo, w którym lepiej 
sporządzona sprawiedliwość podpadli”74. W wieku XVIII zwolenni-
cy nadania praw innym stanom zaczęli odwracać to rozumowanie, 
sugerując, że skoro mają one zasługi dla ojczyzny – kto wie, czy nie 
większe niż szlachta – to ojczyzna winna im opiekę i życzliwość. Jed-

73 Egzorbitancyja powszechna która Rzeczpospolitą królestwa polskiego niszczy, 
zgubą grożąc (Warszawa 1628), wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 8. Poniekąd 
odwrócił to rozumowanie Wacław Kunicki, stwierdzając: „Ojczyzna też wzajem 
potrzeba, aby wdzięczna była i na zasługi syna swego pamiętała”, w przeciw-
nym wypadku neglecta virtus, „godności i poważenia niesprawiedliwy szafu-
nek” może doprowadzić do buntu niezadowolonych obywateli, tu za Plutar-
chem przywołał przykład Koriolana, W. Kunicki, Obraz szlachcica, k. F.

74 J. Chądzynski, Dyskurs kapłana jednego polskiego […], w którym pokazuje za co 
Bóg Koronę Polską karze i  jako dalszego karania ujść mamy, Ochmann-Stani-
szewska, t. 1, s. 186; trochę podobnie o chłopach inflanckich wobec najazdu mo-
skiewskiego, choć bardziej w kontekście sprawiedliwości pisał A. Wolan, O wol-
ności, s. 111. 
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ni z pierwszych posłużyli się tym argumentem Leszczyński w Gło-
sie wolnym75 i Stefan Garczyński w Anatomii Rzeczypospolitej. Ten 
ostatni stwierdziwszy, że pauperes „ani są żadną protekcyją od ojczy-
zny zaszczyceni”, sporo miejsca poświęcił na pokazywanie, że ze swej 
strony wywiązują się oni z obowiązków wobec niej lepiej niż szlach-
ta76. Były to jednak przypadki odosobnione i  rzadkie, wyraźniej 
ten motyw miał pojawić się w  dyskusjach epoki stanisławowskiej, 
a szczególnie Sejmu Czteroletniego, o możliwości nadania praw sta-
nom nieuprzywilejowanym, przede wszystkim mieszczanom. Uży-
wali go zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reform społecznych, 
z tym że pierwsi podkreślali zasługi „plebsu”, gdy drudzy odmawiali 
praw mieszczanom właśnie z powodu przypisywanej im obojętności 
wobec ojczyzny. „Szczęśliwość własna jest jego celem”, pisał o miesz-
czaninie jeden z niechętnych miastom autorów, dodając, iż szlachec-
ki obywatel troszczy się o „szczęśliwość narodu”77. Czasem odwoły-
wano się wprost do koncepcji wzajemnych zobowiązań, sugerując, 
tak jak ksiądz Chądzyński, że skoro ojczyzna nie wywiązuje się z nich 
wobec stanów niższych, trudno spodziewać się po nich troski o nią. 
„Dajcie wolność poddanym – apelował do prawodawców anonimo-
wy autor w początkach Sejmu – gdy uczynicie ich obywatelami, da-
cie im ojczyznę, która dotąd nie matką, lecz okrutną była macochą, 
a niezawodnie znajdziecie w nich siłę na odparcie najogromniejszej 
potęgi”78. Wciąż jednak był to wątek raczej marginalny. Identyfika-
cja w szlacheckim dyskursie politycznym ojczyzny z Rzecząpospo-
litą, a patriotyzmu z obywatelskością, sprawiła, że problem miłości 

75 O krzywdzie plebejów: „Jeżeli jednak są, jako powinni być, podporą ojczyzny, 
toć ta 19 maksyma salutaris, aby ich mieć w większej konsyderacyi”, S. Leszczyń-
ski, Głos wolny, s. 111.

76 S. Garczyński, Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 1753, s. 221 i 241–
–242 (o tym, że to chłopi składają się w większości na wojsko i że to oni płacą 
podatki). 

77 O skutkach z poniżenia stanu szlacheckiego, w: Materiały do dziejów Sejmu Czte-
roletniego, t. 2, wyd. J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński, Wrocław 1959,  
s. 482; szerzej por. A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? 
Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000, rozdział Wolni 
mówią do wolnych.

78 Poparcie „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”, [Warszawa 1788], s. 118.
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ojczyzny poza traktatami szesnastowiecznych humanistów i oświe-
ceniowych reformatorów omawiano tylko w  odniesieniu do tych, 
którzy ojczyznę tworzyli, a więc szlacheckich obywateli. 

Pojawia się tu istotne pytanie, jakie miejsce w owym jakże ści-
słym związku ojczyzny i szlachty pozostawało dla króla, czy i  jego 
obejmowała miłość ojczyzny. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo 
też obraz ten ulegał zmianom w czasie, a także – w zależności od sy-
tuacji politycznej w kraju. Na przełomie wieku XVI i XVII często po-
wtarzają się sformułowania raczej łączące niż rozdzielające uczucia 
do władcy i „patryi”, deklarujące miłość do obojga na wzór przod-
ków, którzy zasługiwali się „dzielnością i krwie swą o pany i ojczy-
znę ręką swą czyniąc”79. Jeszcze Jan Zamoyski jednym tchem wymie-
niał „usługi” dla króla i ojczyzny80. Jak pokazują badania Edwarda 
Opalińskiego, przynajmniej w okresie panowania dwóch pierwszych 
Wazów w  wystąpieniach oratorskich na sejmach i  sejmikach dość 
często podkreślano związek króla i ojczyzny – o  ile ona była mat-
ką, to on jawił się jako ojciec – oraz deklarowano miłość szlachec-
kich poddanych do obojga81. Nawet tam nie było to jednak ujęcie 
jedyne82. Jak się wydaje, związek ten niebudzący raczej wątpliwo-
ści w epoce Jagiellonów83, od czasu pierwszego bezkrólewia już tak 
oczywisty nie był. Jest to zresztą po trosze pochodna dwóch wizji 
Rzeczypospolitej-ojczyzny. Jak już była mowa, tylko w jednym uję-
ciu król stanowił element niezbędny. Miłość do ojczyzny jako wspól-
noty, w  której realizowały się wszelkie potrzeby obywateli, mogła, 

79 J. Herburt, Statuta i przywileje koronne z łacińskiego języka na Polskie przełożo-
ne nowym porządkiem zebrane i spisane,, Kraków 1570, k. A 4v. 

80 J. Zamoyski, Mowa na sejmie 1605, Czubek II, t. 2, s. 92 (jest to cytat z mowy 
uznanej przez Czubka za autentyczną), nawiązywał tu do wizji, w której król był 
„głową” Rzeczypospolitej, „Bo iż ojczyznę i Rzeczpospolitą miłuję, miłować też 
muszę WKMć jako głowę tej Rzeczypospolitej”, ibidem. 

81 E. Opaliński, Szlachta polska wobec osoby królewskiej jako instytucji w  latach 
1587–1648, „Kwartalnik Historyczny” 1983, t. 90, nr 4, s. 797.

82 Ibidem, s. 800 i n.
83 A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i  prawa królów polskich w  opiniach pisa-

rzy epoki odrodzenia, w: Między monarchą a demokracją. Studia z dziejów Pol-
ski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, 
passim.
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ale nie musiała obejmować monarchy. Wymownym tego dowodem 
jest przywoływany już traktat o miłości ojczyzny, którego autor ten 
aspekt całkowicie pominął84. Co więcej, lojalności/miłości ojczyzny 
domagano się także od monarchów: „królu miłujże tę ojczyznę na-
szę”85, powtarzano kolejnym władcom, wyjaśniając, że „i królowie, 
cokolwiek mają, od niej [ojczyzny] mają, cokolwiek dają, z jej dóbr 
dają”86. Bądź oskarżano ich o brak tej miłości. To ostatnie oskarżenie 
kierowano pod adresem szczególnie tych władców, z którymi doszło 
do ostrych konfliktów – Zygmunta III, Jana Kazimierza, ostatni na 
tej liście, chyba najostrzej atakowany za brak patriotyzmu, czy wręcz 
oskarżany o zdradę Stanisław August był też chyba pierwszym, któ-
ry starał się kreować na „króla patriotę”, tak też opisywała go przy-
chylna mu publicystyka i  poezja87. Szczególnie w  chwilach napię-
cia stwierdzano, i to coraz bardziej zdecydowanie, że można kochać 
ojczyznę, nie kochając władcy, czy zgoła przeciw niemu. Wyraźne 
zderzenie amor patriae i amor regis widać już w wypowiedziach ro-
koszu Zebrzydowskiego. W pisemku Jana Szczęsnego Herburta oj-
czyzna zadawała swym „dziatkom” dramatyczne (a zarazem niewąt- 
pliwie retoryczne) pytanie: „A kogo żeście, moje miłe dziatki, bardziej 
powinni miłować: mnie li, dziedziczną matkę waszę, która was po-
rodziła, czyli przychodnia, ojczyma, który was z  sławnej wolności 
zdziera?”88. Z  kolei autor Apologii rokoszu (może Zebrzydowski) 

84 Co nie znaczy, że był republikaninem, nakaz posłuszeństwa zwierzchności 
mocno podkreślał, a także fakt, że w interesie państwa jest, by król dbał o mi-
łość poddanych, ale nie rozważał tego w kategoriach miłości ojczyzny.

85 J. Zamoyski, Mowa, s. 95; „To twoja matka, ta cię karmi, ta cię żywi, ta cię przy-
odziewa, kochajże ją…”, rokoszańska parafraza mowy Zamoyskiego, Czubek II, 
t. 2, s. 94. 

86 J. Zamoyski, Mowa, s. 95; Pismo szlachcica, s. 368; podobnie do Jana Kazimierza 
autor Responsu na jawny fałsz, który pod tytułem „Informacyjej o środkach po-
miarkowania się z panem marszałkiem” zwykła plotek i fałszerstw kuźnia wyda-
ła [1665], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 12; Edward Opaliński pisze o „eduka-
cji patriotyczno-politycznej”, jaką od społeczeństwa szlacheckiego otrzymywał 
władca, E. Opaliński, Kultura, s. 93; idem, Szlachta polska, s. 798.

87 A. Grześkowiak-Krwawicz, U początków.
88 J. S. Herburt, Strzała, którą korona Polska, śmiertelna już matka strażą obtoczo-

na z więzienia swego do dziatek swych stanu rycerskiego wypuściła, Czubek II,  
t. 2, s. 167.
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oskarżał zgromadzonych w Wiślicy regalistów: „żeście tę powinność 
swą przeciwko panu przełożeli nad powinność przeciwko ojczyźnie”, 
„jakoście na ostatek wszędy rzeczy pańskie do tyraństwa, a ojczyzny 
swej do opresyjej bardzo dobrze wyrychtowali”89. W wypowiedziach 
najbardziej zacietrzewionych rokoszan „słodka śmierć dla ojczyzny” 
była śmiercią w walce z królem w obronie przywilejów90. Jako obroń-
cy ojczyzny przedstawiali się także oponenci władców w kolejnych 
sporach, choć z czasem na plan pierwszy zaczęła wysuwać się obro-
na (i miłość) wolności. Nie znaczy to, że taka wizja całkowicie zdo-
minowała dyskurs polityczny91, ale jest faktem, że miłość ojczyzny 
nie tylko nie była identyfikowana z miłością/lojalnością wobec wład-
cy – dynastii, ale z upływem czasu coraz bardziej oddzielała się od 
jego osoby. Sformułowanie księdza Karpowicza z roku 1786: „Próż-
no dzielić ojczyznę od obywatelów, obywatelów od króla, a króla od 
ojczyzny i od obywatelów”92 – było raczej pobożnym życzeniem au-
tora, nieznajdującym w tym czasie potwierdzenia ani w rzeczywisto-
ści politycznej, ani w dyskursie.

W pewnym sensie frazę rex et patria zastąpiła zbitka patria et li-
bertas. „Ojczyzna i wolność” to po „prawie i wolności” chyba naj-
częstsze połączenie w  polskim dyskursie politycznym. Jak się wy-
daje, przynajmniej do czasu, nie musiało mieć ono charakteru 
polemicznego wobec połączenia ojczyzna i król. W wypowiedziach 

89 [M. Zebrzydowski?], Apologia abo sprawota szlachcica polskiego na rokoszu pro 
6 Augusti in Anno 1606, Czubek II, t. 3, s. 249, 252. 

90 Pismo szlachcica, s. 367, na s. 362 autor deklaruje: „Żeśmy byli gotowi dla ojczy-
zny i miłych wolności naszych umrzeć” (pod Guzowem).

91 Sformułowania o miłości króla i ojczyzny przetrwały aż po wiek XVIII, nie tyl-
ko w panegirykach i wystąpieniach adresowanych do władców, pojawiały się 
także w wypowiedziach w toku sporów politycznych znamienne jest zapewnie-
nie stronnika marszałka Lubomirskiego, że dom Lubomirskich stanowił wzór 
fidelitas circa patriam et principem, Skrypt pewny, s. 39; w XVIII wieku autor Ec-
lipsis poloniae biadał: „złamana względem króla i ojczyzny wiara”, [S. Szczuka?], 
Zaćmienie, s. 109.

92 M. Karpowicz, Kazanie o zgodzie i  jedności obywatelów, Wilno 1786, b.p.; po-
dobnym nawoływaniem jest też rozdział Miłość ku monarsze i ojczyźnie z stro-
ny narodu potrzebna do uszczęśliwienia kraju w książce księdza Józefa Puszeta, 
O uszczęśliwieniu narodów, t. 1, s. 57–59, było to dziełko osobne, pozostające cał-
kowicie poza toczącymi się dyskusjami politycznymi, choć skądinąd ciekawe. 
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z wieku XVI było to raczej podkreślenie najcenniejszej wartości, jaką 
gwarantowała Rzeczpospolita, a  zarazem odwołanie się do trady-
cji antycznej, szczególnie rzymskiej, łączącej ojczyznę i wolność93. 
Wyraźne przeciwstawienie lojalności władcy – lojalności wobec 
wspólnej wolności widać dopiero w pismach rokoszu sandomier-
skiego. Wymowne jest zestawienie dwóch pism z tego okresu – re-
galistycznego, którego autor zwracał się do wszystkich „ojczyznę 
i  pana miłujących”94, i  rokoszańskiego apelującego do tych, „któ-
rym wolność i ojczyzna miła”95. To ostatnie połączenie miało zdo-
minować pisma rokoszańskie i trwale wejść do języka politycznego, 
a cytowanym już deklaracjom o trosce o „dobro tylko miłej ojczy-
zny” miały odtąd towarzyszyć nie mniej gorące zapewnienia o trosce 
o „swobody”96. Część zabierających głos szła jeszcze dalej, identyfi-
kując wprost miłość Rzeczypospolitej z miłością wolności, obronę 
ojczyzny z obroną praw i swobód obywateli. Autor jednego z pise-
mek rokoszowych zalecał, by „każdy […] ojczyźnie cale powinno-
ści swe oddawał, które te są najprzedniejsze: całość praw i wolności 
jej strzec”97. Przeciwnicy Zygmunta III nie byli tu pierwsi, podobne 
wypowiedzi można znaleźć także w XVI wieku98. Było to wszak na-
wiązanie do dawnej tradycji rzymskiej – ojczyznę z prawami i wol-
nością łączyli już Cycero i  Salustiusz, zaś po nich, a  poniekąd za 

93 „Powinność swą ojczyźnie w naprawie i pomnożeniu wolności jej”, mowa Ta-
szyckiego w Krótkie rzeczy potrzebnych, s. 52; generosi defensores libertatis ac pa-
triae w walce z Turkami, P. Grabowski, Zdanie syna koronnego o piąciu rzeczach 
Rzeczypospolitej Polskiej należących (1595), wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858,  
s. 105.

94 Przyczyny dla których konwokacyja złożona być nie może, Czubek II, t. 3, s. 395.
95 P. Ostrowski, J. Wolski, [Pismo na sejmiki], Czubek II, t. 3, s. 396.
96 „Dobro tylko miłej ojczyzny tej i swobód za cel mającymi…”, Zdanie szlachcica 

polskiego cudzych interesów wiadomego o Książęciu IMci de Baden, Stanom Rze-
czypospolitej podane [1697], Biblioteka Czartoryskich, rkps 190, k. 303.

97 Pismo szlachcica, s. 358.
98 „Sądźcie się każdy sam o sobie, jeśli jest podobien do tych, którzy by mieli od-

dawać powinność swą ojczyźnie w naprawie i pomnażaniu wolności jej”, Krótkie 
rzeczy potrzebnych, s. 5 (z mowy Taszyckiego); podobnie Philopolites, (k. I 3v), 
dla którego godzien sławy był ten, kto „dla wolności, dla praw ojczystych, dla 
całości zachowania RP krew i żywot wydaje”. 
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nimi obrońcy wolności republikańskich w renesansowej Europie99. 
Nie byli też ostatni, podobne sformułowania przewijały się w  wy-
powiedziach tak w wieku XVII, jak XVIII100. W okresie oświecenia 
miał odwołać się do tej koncepcji bardzo w Polsce popularny Rous- 
seau101. Jednak w  polskiej interpretacji zaczęło z  czasem następo-
wać dość niebezpieczne przesunięcie akcentów. Kiedy w XVI wieku 
nadawano kształt szlacheckiemu dyskursowi politycznemu, właści-
wie wszyscy zabierający głos, podobnie jak ich klasyczni poprzedni-
cy, dawali wyraz przekonaniu, że skoro wolna ojczyzna jest jedyną 
gwarantką swobód, to miłość wolności oznacza de facto miłość oj-
czyzny, poszanowanie jej praw, troskę o siłę i bezpieczny byt wspól-
nej Rzeczypospolitej. Jednak z  czasem, co widać już w  wypowie-
dziach rokoszu Zebrzydowskiego, w połączeniu ojczyzna i wolność 
nacisk zaczął się przesuwać wyraźnie na tę drugą. Miłość wolności 
rozumianej przede wszystkim jako prawa gwarantujące swobody 
szlacheckich obywateli zaczęła po trosze przesłaniać, czy wręcz za-
stępować miłość ojczyzny102. Choć trudno stwierdzić to ostatecznie 
bez badań statystycznych, wydaje się, że miłość ojczyzny, przywoły-
wana jeszcze bardzo często w latach 1606–1608, już kilkadziesiąt lat 
później w czasie rokoszu Lubomirskiego ustępuje wolności. Co cie-
kawe, w XVIII wieku nawet ewidentnie walczący z obcą przemocą 
barzanie określali się jako obrońcy wiary i wolności znacznie czę-

99 M. Viroli, For Love, s. 19; „The primary duty of good patriot was to put himself 
in the service of the fatherland and to fight for liberty”, M. van Gelderen, Liber-
ty, Civic Rights, and Duties in Sixteenth-Century Europe and the Rise of the Dutch 
Republic, w: The Individual in Political Theory and Practice, ed. J. Coleman, Ox-
ford 1996, s. 120; w Anglii w czasie sławetnej rewolucji i później „»patriot« was 
tied to a particular set of political principles: the defense of liberty and the rights 
of Englishmen against tyranny, the laws and constitution of England against the 
king and court”, M. Dietz, Patriotism, s. 183.

100 Przykładowo: „Ockniej się, a wczas w ojczystej miłości, / Nie daj upaść krwią 
nabytej wolności”, apostrofa do Lecha kończąca W. Węgierskiego, Classicum 
wolności polskiej w  ruinie ojczyzny na odgłos lamentującego ubóstwa otrębio-
ne, b.m. 1703, b.p.; z kolei J. N. Poniński (Projekt, s. 113) zwracał się do „wier-
nych ojczyźnie” obywateli, by okazali „nieustraszone o zachowanie praw, swo-
bód i wolności naszych staranie”.

101 M. Viroli, For Love, s. 82.
102 Por. J. Dzięgielewski, Od staropolskiego „miłośnika ojczyzny”, s. 30.
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ściej niż jako obrońcy ojczyzny103. Można powiedzieć, że „prawdzi-
wy Polak” musiał kochać wolność, inaczej nie był godny imienia Po-
laka. Chętnie powtarzane w polemikach politycznych XVII i XVIII 
wieku oskarżenia o nie dość gorące umiłowanie swobody były właś-
ciwie tożsame z oskarżeniami o brak patriotyzmu, były zarazem na-
der skuteczną bronią polityczną. 

Można by zaryzykować twierdzenie, że w  którymś momencie 
nastąpiła swego rodzaju zmiana hierarchii wartości – nie ojczyzna 
była gwarancją wolności, ale wolność stanowiła niezbędny waru-
nek uznania kraju za ojczyznę. Taka interpretacja była możliwa do 
wyprowadzenia z  jednej strony z  klasycznego połączenia ojczyzny 
i wolności, z drugiej z koncepcji patriotyzmu jako wzajemnych zo-
bowiązań obywatela i ojczyzny – skoro ojczyzna przestawała wywią-
zywać się ze swego podstawowego obowiązku gwarancji wolności, 
to i obywatel był zwolniony z nakazu darzenia jej miłością. Nie była 
to bynajmniej interpretacja swoiście polska, podobne rozumowanie 
zaczerpnięte z tradycji antycznej można znaleźć także u humanistów 
włoskich104. Inna rzecz, że kiedy dyskurs polityczny Rzeczypospolitej 
pozostawał pod silnym wpływem myśli antycznej, motyw zerwane-
go kontraktu raczej się w nim nie pojawił. Odwołać się do niego mieli 
dopiero uczestnicy sporów końca wieku XVIII. Najpełniej wykorzy-
stali go obrońcy dawnych rozwiązań ustrojowych w okresie Sejmu 
Czteroletniego, którzy wyciągnęli skrajne konsekwencje z koncepcji 
identyfikującej patriotyzm nie z miłością wolnego kraju, ale z obro-

103 Właśnie w czasie konfederacji ewidentnie pod wpływem czynników zewnętrz-
nych dokonywała się powolna zmiana dyskursu, obraz zgwałconej wolności 
i wiary z początku konfederacji – pod koniec coraz częściej był uzupełniany, 
choć raczej nie zastępowany, wizją cierpiącej ojczyzny, por. A. Grześkowiak-
-Krwawicz, „Przyszłam do Polski z Lechem…”. Konfederaci barscy a polska tra-
dycja wolności, w: Konfederacja Barska, jej konteksty i  tradycje, red. A. Buch-
mann, A. Danilczyk, Warszawa 2010, s. 251.

104 „The citizen has an obligation towards his patria because he owes it all the goods 
of life, and he loves his patria because it is place where he can enjoy sweet free-
dom. If the patria dissolves into a tyranny of arrogant men, the obligation ceases 
and love turns into hatred”, M. Viroli, For Love, s. 33.
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ną swobód jego obywateli105. Każda próba ich ograniczenia okazy-
wała się w ich interpretacji zamachem na wspólną ojczyznę, wręcz 
zdradą: „kto wolnym rodził się, wolnym też umrzeć powinien i nie 
może być tylko wyrodkiem, gdyby on kiedy chciał przestać być wol-
nym, tylko zdrajcą ojczyzny, gdyby innych do niewoli śmiał prowa-
dzić” – pisał o zwolennikach tronu dziedzicznego Seweryn Rzewu-
ski106. Zresztą ojczyzna bez wolności przestawała być ojczyzną: „Na 
cóż by nam zdało się imię Polaka, gdybyśmy już byli niewolnymi”107. 
Zwolennicy takiej interpretacji oskarżyli wprost twórców Konstytu-
cji 3 maja właśnie o  zdradę – w  ich odczuciu naruszała swobody 
szlacheckie, była więc zdradą Rzeczypospolitej (w rozumieniu szla-
checkiej wspólnoty i jej przywilejów). Co więcej, część z nich uznała, 
że wobec jawnego naruszenia ich wolności została naruszona wspo-
mniana już zasada wzajemnych zobowiązań ojczyzny i obywateli, ci 
ostatni zostali więc niejako zwolnieni z obowiązku służenia jej. Jak 
mówił 3 maja jeden z przeciwników Ustawy rządowej: „Chcę ojczy-
znę bronić dlatego, żem wolny, ale jeżeli będzie despotyzm, gardzę 
nią i oświadczam się nieprzyjacielem Polski”108.

Było to jednak ujęcie skrajne, podobne sądy formułowano tylko 
w toku bardzo ostrych sporów politycznych. Także wyeksponowa-
nie wolności kosztem ojczyzny nigdy nie zdominowało całkowicie 
dyskursu. Zarówno w wieku XVII, jak i w XVIII niektórzy zabiera-
jący głos w  dyskusji o  Rzeczypospolitej przypominali szlacheckim 

105 Anonimowy przeciwnik sukcesji tronu sądził, że lepiej, by kraj upadł, niż miał 
utracić wolność, jak twierdził: „Okropna rzecz jest przedłużać dlatego życie, aby 
dalsze dni jarzma i niesławy zagładziły chwałę pierwszych”, Bezstronne zastano-
wienie się nad proponowaną ustawą następstwa tronu w Polszcze, b.m. [1789],  
s. 10; z kolei Wojciech Turski wskazywał, że od własnego despotyzmu lepsza jest 
obca niewola, W. Turski, Myśli o królach, o sukcesyi, o przeszłym i przyszłym rzą-
dzie, Warszawa 1790, s. 5; podobnie Uwagi przeciw elekcyi i sukcesyi tronu w Pol-
szcze, b.m. 1791, s. 18. 

106 S. Rzewuski, O sukcesyi, s. 30.
107 O  polepszeniu sposobu elekcyi królów polskich myśli obywatela województwa 

podlaskiego ziemi bilskiej, b.m. [1788], s. 3, polemika ze Staszicem, który radził 
w ostateczności silną monarchię dziedziczną.

108 Jan Suchorzewski, mowa z 3 maja 1791, cyt. za: J. Michalski, Konstytucja 3 Maja, 
Warszawa 1985, s. 48.
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uczestnikom życia publicznego, że to ojczyzna jest jedyną gwarant-
ką ich swobód. Czynili to najczęściej autorzy bardziej rozbudowanych 
wypowiedzi, zwłaszcza ci, którzy dostrzegali konieczność naprawy co-
raz bardziej szwankującej konstrukcji ustrojowej państwa – Opaliński, 
Starowolski, Leszczyński109. Dla Konarskiego był to jeden z najważ-
niejszych argumentów na rzecz zniesienia liberum veto. „Kiedy bez 
rad i bez sejmów i ta nasza Rzeczpospolita i ta zginie ojczyzna, kędyż 
ta wolność będzie”, pytał i było to pytanie zgoła retoryczne110. Miał 
je powtórzyć w latach dziewięćdziesiątych Hugo Kołłątaj w polemi-
ce z cytowanymi wyżej obrońcami wolności za wszelką cenę: „gdy-
by zginęło imię Polski, gdzie by wolność swoję ponieśli?”111. Wraca-
no w ten sposób poniekąd do klasycznej republikańskiej wizji amor 
patriae – miłości wspólnej Rzeczypospolitej jako jedynej gwarantki 
ojczystych praw i wolności. 

Jednak w tym czasie, a więc na początku lat dziewięćdziesiątych 
XVIII wieku pojawiły się także (nieliczne) wypowiedzi odbiegające 
zdecydowanie od tradycyjnego dyskursu, rozdzielające, a  przynaj-
mniej starające się rozdzielić ojczyznę i wolność, patriotyzm i obro-
nę swobód. Ich autorzy rozpatrywali problem ojczyzny i narodu już 
nie w kategoriach obywatelsko- politycznych, ale kulturowo-etnicz-
nych. „Pierwej ja kocham imię i bytność na świecie Polaka, a potem 
wolność polską” – deklarował Franciszek Salezy Jezierski, wyjaśnia-
jąc, że nawet pod rządem despotycznym, byle własnym, „przynaj-
mniej się nazwisko, język i  charakter zostanie narodu”112. Podob-
nie sądził Stanisław Staszic, pisząc: „Cały naród pod despotyzmem 

109 S. Leszczyński, Głos wolny, s. 6, „przez niedostateczne siły nasze na wojnach 
pewnej cladem ujść nie mogąc, nieomylna nas czeka strata nie tylko ojczyzny, 
ale swobód i wolności naszych”, ibidem, s. 74.

110 S. Konarski, O skutecznym, t. 2, s. 152. 
111 H. Kołłątaj, Ostatnia przestroga dla Polski, w: Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby 

Sejmu Czteroletniego, wyd. Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 121. 
112 F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, w: idem, Wybór 

pism, wyd. Z. Skwarczyński, Warszawa 1952, s. 215. Znamienna jest definicja oj-
czyzny Jezierskiego, w której autor m.in. stwierdzał: „a ja gdybym ścisnął garść 
ziemi ojczystej, wytrysnęłaby z niej krew ta sama, która płynie w żyłach moich; 
więc częścią tego jestectwa, którym jestem ja, jest moja ojczyzna”, ibidem, s. 234; 
por. A. Walicki, Idea narodu, s. 51 i n.
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będący, może jeszczez szczęśliwszemi okolicznościami polityczne-
mi z dzisiejszym powstającym oświeceniem odzyskać straconą wol-
ność. Naród zaś raz zniszczony już więcej nie powstanie”113. Kierując 
się zasadą „pierwszy naród – potem swobody”, stwierdzał: „użytecz-
niejsza narodowi naszemu byłaby w tym razie absolutna monarchia, 
jak zła rzeczpospolita. Bo pierwsza naród Polaków zachowa”114. Ta-
kie ujęcie, kładące nacisk na obronę tożsamości narodu, pozwoli-
ło im z  jednej strony wyjść poza wizję ojczyzny – rzeczypospolitej 
szlacheckiej, o czym była już mowa w rozdziale pierwszym, z drugiej, 
przebudować znaczenie patriotyzmu, odejść od koncepcji, by tak ją 
nazwać, republikańskiej, a  szczególnie zakwestionować jego bezpo-
średni związek ze swobodami szlacheckich obywateli. Trzeba jednak 
zrobić tu ważne zastrzeżenie – tego typu interpretacje stanowiły ra-
czej wyjątek. Nikt poza cytowanymi autorami nie rozdzielał ojczyzny 
i wolności, a nawet i oni nie byli tu do końca konsekwentni. Klęska 
rozbiorów miała raczej potwierdzić, niż podważyć ten związek, po-
zbawiając Polaków jednego i drugiego. Dla uczestników insurekcji 
kościuszkowskiej (bynajmniej nie tylko szlacheckich) walka o wol-
ność oznaczała uwolnienie kraju od obcych najeźdźców, a zarazem 
jego obywateli od tyranii: „Współobywatele! – obwieszczał radośnie 
rząd powstańczy – Ojczyzna nam się wraca, wolność z nią…”115. 

113 S. Staszic, Przestrogi dla Polski [1790], wyd. S. Czarnowski, BN I, 98, Kraków 
1926, s. 210; por. T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł – obszary swoistości, 
Wrocław 2002, s. 86–89; kulturową definicję ojczyzny można znaleźć w  tym 
czasie, jak zwraca uwagę Teresa Kostkiewiczowa, także w Katechizmie narodo-
wym [Warszawa 1791], eadem, Refleksja o  patriotyzmie w  piśmiennictwie pol-
skim XVIII wieku, w: eadem, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, War-
szawa 2010, s. 146.

114 S. Staszic, Przestrogi, s. 209 i 4; idem, Uwagi, s. 52, 204 i n.
115 Rada Zastępcza Tymczasowa 30.04.1794, w: Akty Powstania Kościuszki, t. 1, 

wyd. S. Askenazy, W. Dzwonkowski, Kraków 1918, s. 83; o  koncepcji patrio-
tyzmu w powstaniu kościuszkowskim por. A. Walicki, Idea narodu, s. 113–115 
i passim; T. Kostkiewiczowa, Refleksja, s. 146–149.
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*

Do tej pory była mowa o  tym, co rozumiano przez miłość ojczy-
zny. Teraz należałoby zastanowić się, jakie obowiązki nakładała ona 
na obywatela, co należało robić, by zasłużyć na miano patrioty, do-
brego syna ojczyzny. Od razu można powiedzieć, że wymagania, ja-
kie mu stawiano, nie zmieniły się właściwie od wieku XVI po XVIII, 
a były bardzo wysokie, proporcjonalne do odpowiedzialności, jaka 
spadała na niego jako współdecydującego o państwie. Nie odbiega-
ły one zresztą od tych, które od starożytności nakładała na członka 
wolnej społeczności wizja państwa określana czasem jako republi-
kańska116. Mówiono już w  rozdziale poprzednim o  cnotach obec-
nych w szlacheckim dyskursie politycznym, jednak na dobrą sprawę 
wszystkie one sprowadzały się właśnie do tej jednej: „miłość ojczy-
zny nad inne cnoty słusznie zasługuje pierwsze miejsce czci i dostoj-
ności”117 – deklarował uczestnik elekcji 1573 roku, wtórował mu po 
latach Andrzej Maksymilian Fredro: „najwyższą cnotą jest miłość 
ojczyzny i dobra ogółu, niżej zatem należy oceniać wszystkie inne 
ludzkie sprawy”118. Był to pogląd, a z czasem już tylko frazes, obie-
gowy, podobnie jak wiele innych zaczerpnięty od klasyków. Co war-
to podkreślić, kiedy Monteskiusz wyjaśniał, że cnota w demokracji 
jest miłością ojczyzny i jej praw, nie było to odkrycie, ale podsumo-
wanie tradycji sięgającej starożytności. Do tej samej tradycji odwo-
ływali się szlacheccy uczestnicy dyskusji o państwie, nic dziwnego, 
że w XVIII wieku szybko włączyli tę właśnie definicję autora O du-
chu praw do swego dyskursu. Pojawiła się ona u  Józefa Wybickie-

116 E. Opaliński, Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renais-
sance, w: Republicanism a Shared European Heritage, Vol. 1, eds. M. van Gel-
deren, Q. Skinner, Cambridge 2002, s. 160 i nn.; R. Vetterli, G. Bryner, In Search 
of the Republic. Public Virtue and the Roots of American Government, 2nd ed., 
London 1996, s. 20; M. Viroli, For Love, s. 27.

117 [S. Budny?], Elekcyja króla, s. 316.
118 A. M. Fredro, Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta. Fragmenty 

pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp 
i przypisy M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2014, s. 472 (łac. s. 473).
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go119, w Mowach Skrzetuskiego120, nie czym innym jak odwołaniem 
do niej było stwierdzenie księdza Karpowicza: „cnota w Rzeczypo-
spolitej cywilnie ją biorąc, jest rzeczą najprostszą, bo to jest sama 
miłość Rzeczypospolitej…”121. Cnota ta nie tylko była niezbędna 
każdemu należącemu do wspólnoty Rzeczypospolitej, ale też stano-
wiła źródło innych cnót obywatelskich: „miłość tedy ojczyzny ruguje 
z serc obywatelów pragnienie osobistych pożytków, uczy przekładać 
powszechne dobro nad szczególne, to jest wszystkie cywilne cnoty 
zaszczepia, które w tym jednym zamykają się”122.

Co istotne, miłość ojczyzny to cnota, która realizowała się 
w działaniu. Obowiązkiem dobrego syna ojczyzny było, aby „w po-
trzebie nie był civis segnis i  niedbały”123, obywatelowi „nie godzi-
ło się być nieczynnym”124. Od XVI wieku wszyscy wypowiadający 
się na ten temat pozostawali zgodni, iż nakaz polityczny, a i moral-
ny wolnego człowieka stanowiła aktywna służba ojczyźnie. „Najpew-
niejsza, najsławniejsza, a nawet najpożyteczniejsza jest nad wszyst-
kie inne służba Rzeczypospolitej”, deklarował w roku 1606 uczestnik 
rokoszu Zebrzydowskiego125, a  inny stwierdzał: „pracę większej 
i  trudniejszej nad tę nie masz, jako czynić o  ojczyznę”126. Czynić 
o ojczyznę – oznaczało działanie na forum publicznym, przy czym 
funkcjonowało tu swoiste sprzężenie zwrotne: wolni obywatele, a za 
takich uważali się członkowie szlacheckiej Rzeczypospolitej, mieli 
prawo uczestniczyć w  życiu wspólnoty, ale prawo to nakładało na 

119 J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 1984, s. 50.
120 W. Skrzetuski, Mowy, s. 35.
121 M. Karpowicz, Kazanie o zgodzie, b.p.
122 W. Skrzetuski, Mowy, s. 35 za Monteskiuszem.
123 „Wszakże zelus i miłość patryjej i Rzeczypospolitej gdy kogo do tego wiedzie, 

aby w potrzebie nie był civis segnis i niedbały, myśli swe do tego ściąga, aby pro 
posse swego mógł co pożytecznego przytoczyć, nie wiem, aby kto tę chęć jego 
słusznie miał poganić”, „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 239.

124 „Więc obywatelowi nie godzi się być nieczynnym? Nie wolno mu jest oddalać 
się od interesów, żeby żył tylko dla siebie samego”, Katechizm narodowy 1791, 
Warszawa 1791, s. 9.

125 Pismo szlachcica, s. 368.
126 Przyczyny wypowiedzienia posłuszeństwa Zygmuntowi, królewicowi szwedzkie-

mu, anno 1607 die nativitatis Ioannis Baptistae, Czubek II, t. 3, s. 251.



325AMOR PATRIAE – PATRIOT YZM

nich obowiązek, by „jedni radą, drudzy pomocą, trzeci chęcią, czuj-
nością i pilnością Rzeczpospolitą podpierali”127. Niemal tymi samy-
mi słowami powtarzano to w wieku XVI, XVII i XVIII128. Znamien-
ne, jak często i w jak różnych okolicznościach deklarowano pracę dla 
ojczyzny, służbę dla niej, a czasem nawet poświęcenie. Niezależnie 
od tego, jakie rzeczywiste intencje i cele kryły się za tymi sformuło-
waniami, jest faktem, że nakaz działania na rzecz ojczyzny jawi się 
w dyskursie politycznym jako jedna z podstawowych wartości przez 
cały czas istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Owa służba miała realizować się na wielu polach. Jednym z naj-
bardziej eksponowanych była obrona ojczyzny z bronią w ręku. Jak 
już powiedziano wcześniej, męstwo, poświęcenie dla niej nawet ży-
cia stanowiło jedną z najbardziej chwalebnych i najbardziej pożąda-
nych cnót obywatela. Godni najwyższego podziwu byli „ci zaprawdę, 
którzy miłość swą ku ojczyźnie oświadczają stałą mężnością i  sta-
tecznością, którzy wszytki rzeczy świeckie, aczkolwiek straszliwe, dla 
samej cnoty i prawdy wzgardzają, którzy nawet i żywota swego dla 
Rzeczypospolitej położyć się nie zbraniają”129. Tę przytoczoną przez 
autora Krótkiego rzeczy potrzebnych z strony wolności zebrania opi-
nię wyrażoną przez Jana Zborowskiego podzielali właściwie wszyscy 
zabierający głos w dyskusjach politycznych. Cytowany wyżej roko-
szanin zwracał się do współobywateli: „Obróćcie to męstwo na po-
ratowanie ojczyzny, gdzie choćby któremu umrzeć przyszło, słod-
ka mu śmierć taka będzie, bo sławę wieczną sobie i domowi swemu 
każdy taki zostawi”130. Dulce et decorum est pro patria mori – do tej 

127 Philopolites, k. Bv. 
128 „Czasu pokoju o ojczyźnie przystojnie radzić i czasu wojny mężnie za jej fortu-

nę zastawiać się będziem”, W. Kunicki, Obraz szlachcica, k. K 3v; „Równi godno-
ścią obywatele służą Rzeczypospolitej swoją cnotą, wiernością i miłością i wier-
nie dbają o  to co im powierzono, nie jako słudzy, ale właśnie jako obywatele”,  
A. M. Fredro, O  potędze narodu (Punctum primum de potentia populi) [1668], 
tłum. T. Włodarczyk, w: Filozofiai myśl społeczna XVII wieku, t. 1, wyd. Z. Ogo-
nowski, Warszawa 1979, s. 348; „Nie wolno mu [obywatelowi] jest oddalać się od 
interesów […] słuszność wkłada nań obowiązek pracowania i zatrudniania się 
dobrem swojej ojczyzny i przykładania się do niego”, Katechizm narodowy, s. 9.

129 Krótkie rzeczy potrzebnych, s. 50 (mowa Jana Zborowskiego).
130 Pismo szlachcica, s. 367.
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rzymskiej zasady odwoływano się w  polskich wypowiedziach za-
równo w wieku XVI, jak i w XVIII. Poświęcenie życia, a właściwie 
poświęcenie wszystkiego (życia, zdrowia, majątku) dla ojczyzny to 
element stale obecny w dyskursie politycznym szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej, często w  formie narzekania, że współcześni piszącemu 
czy mówiącemu – w przeciwieństwie do cnotliwych przodków – nie 
są zdolni do tak daleko idących ofiar131. Skoro, jak już powiedziano, 
ojczyzna była dla swych obywateli jedyną gwarantką wszelkich dóbr, 
a szczególnie wolności, to jej obrona nie tylko okazywała się godna 
najwyższego poświęcenia, ale właściwie stawała się czymś oczywi-
stym: „[…] gdzie wolność jest, serce wielkie jest. A gdzie serce wiel-
kie, tam niebezpieczeństwa za nic, śmierć nie sroga”, stwierdzał au-
tor pisemka z roku 1573132, a wtórowano mu przez ponad dwieście 
lat. Choć wielokrotnie były to puste frazesy, nie zmienia to faktu, że 
mamy do czynienia z jednym z podstawowych elementów polskiej 
wizji patriotyzmu, zobowiązań obywatela wobec ojczyzny. Elemen-
tem przywoływanym niezależnie od poglądów politycznych autora, 
także przez rzeczników daleko idących zmian w rządzie Rzeczypo-
spolitej i nowocześniejszego myślenia o państwie: 

[…] tak mu jest miłym dobro publiczne, iż dla jego całości z łatwością 
każdy odstąpiłby i zrzekł się własnego; szanował życie, aby umarł w po-
trzebie za ojczyznę, zbierał bogactwa, aby je łożył na obronę publicz-
ną. Męstwo aby zakładał w pokonaniu mieczem lub radą nieprzyjacie-
la kraju133.

Oto obraz całkowitego poświęcenia dla ojczyzny nakreślony w roku 
1775 przez Józefa Wybickiego. Autor Myśli politycznych wspierał 
się tu Monteskiuszem, ale jego wypowiedź doskonale wpisywała się 
w tradycyjne postrzeganie patriotyzmu. Siłą rzeczy najczęściej mo-
tyw ten przywoływano w dramatycznych momentach wojen i nie-
pokojów wewnętrznych. Przy czym powracał on w zasadzie w tym 

131 Piękny przykład u S. Starowolskiego, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 
1650, s. 16–19 (rozdział O miłości ojczyzny i dobra pospolitego).

132 Pokazanie błędów, s. 163.
133 J. Wybicki, Myśli, s. 51.
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samym kształcie. Jeszcze w czasie powstania kościuszkowskiego au-
tor Głosów Polaka do współziomków pisał o śmierci na polu bitwy 
analogicznymi słowami, co cytowany wyżej jego przodek z  roku 
1606: „Śmierć chwalebna, bo przy obronie ojczyzny, śmierć pożąda-
na, bo za wolność, za swobody, za prawa […], za wszystko to co jest 
na świecie najdroższe”134. Dramatyczna różnica polegała na tym, że 
pierwszy, mimo napiętej sytuacji, rozważał kwestię teoretyczną, dru-
gi mówił o rzeczywiście poległych na polu walki. Obaj odwoływali 
się zaś do tej samej wizji miłości ojczyzny – patriotyzmu wymagają-
cego najwyższych poświęceń. 

Niewątpliwie oddanie życia za ojczyznę było najwyższą formą 
służby dla niej, jednak bynajmniej nie jedyną, a nawet trudno po-
wiedzieć, czy najbardziej eksponowaną w polskich wypowiedziach, 
przynajmniej poza chwilami wyjątkowego zagrożenia. Na dobrą 
sprawę człowiek wolny powinien jej służyć zawsze i w każdy spo-
sób, jakiego wymagają okoliczności135. Jak pisał uczestnik pierwszej 
wolnej elekcji: „dobrzy ludzie, obywatele Rzeczypospolitej dowci-
py, nauki, dzielności swe mają do tego końca wieść, aby Rzeczpo-
spolita w zdrowiu była i w bezpieczności a w pokoju zachowana”136. 
Dwieście lat później włączający się w dyskusję poprzedzającą Sejm 
Czteroletni autor wyjaśniał: „każdy jest członkiem czynnym ojczy-
zny swojej. Każden zatym do jej uszczęśliwienia przez jaki jeno może 
sposób, przykładać się powinien. Tak jeden broni, drugi radzi, trze-
ci spory rozstrzyga”137. Od początku istnienia szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej podkreślano, że obowiązki dobrego obywatela nie ograni-

134 Głosy Polaka do współziomnków, [Kraków 1794], Głos I, b.p.
135 Uważam za nieporozumienie propozycję Arkadiusza Stasiaka, który w książce 

o patriotyzmie konfederatów barskich rozróżnił starszy „patriotyzm ofiary”, krwi 
przelanej za ojczyznę, którego można dowieść tylko podczas wojny, oraz nowo-
cześniejszy „patriotyzm republikański” – realizujący się w postawach propublicz-
nych (jedność, zgoda) oraz w pracy na rzecz dobra wspólnego (A. M. Stasiak, Pa-
triotyzm w myśli konfederatów barskich, Lublin 2005, s. 70, 77 i passim). Były to 
dwa aspekty tej samej wizji patriotyzmu, jako działań na rzecz ojczyzny na po-
lach, które tego akurat wymagały. 

136 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 244.
137 Myśli patriotyczno-polityczne do stanów Rzeczypospolitej Polskiej na sejm 1788 

roku zgromadzonych, [Warszawa 1788], s. 1.



328 ROZDZIAŁ 7

czają się tylko do jej obrony w trakcie wojny. W czasie pokoju były 
one nie mniejsze, a wymagania stawiane obywatelowi może nawet 
trudniejsze do sprostania. Jak to wówczas określano – miał służyć oj-
czyźnie już nie bronią, ale radą. Potrzebna mu była już nie cnota mę-
stwa, ale roztropności. Jak pisał w roku 1615 Wacław Kunicki: „czasu 
pokoju o ojczyźnie radzić, czasu wojny mężnie za jej fortunę zasta-
wiać się będziemy”138. Postulat obrony ojczyzny „radą i orężem”139 
powtarzał się nader często, przy czym podkreślano: „Oba pola służ-
by są jednakowo piękne, zaszczytne i chwalebne”140. 

Jeszcze raz trzeba powtórzyć, miłość ojczyzny był to nakaz ak-
tywnego uczestniczenia w życiu publicznym. W haśle „radzić o oj-
czyźnie” kryła się cała sfera działań nieprzynoszących (przynajmniej 
w  teorii) bezpośrednich zysków jednostce, niezbędnych jednak 
wspólnocie. Można powiedzieć, że w takim ujęciu patriotyzm sta-
nowił wysiłek dla wspólnego dobra: „Pracę większej i  trudniejszej 
nad tę nie masz, jako czynić o ojczyznę” – pisał anonimowy statysta 
z początku wieku XVII141. Powtarzano to przez następne stulecia – 
w roku 1789 Hugo Kołłątaj przypominał, że republikański rząd Rze-
czypospolitej „dając im [sc. obywatelom] wolność wkłada na nich 
jarzmo pracy i trwałego dozoru”142. Włączali się w ten dyskurs na-
wet ludzie spoza szlacheckiej wspólnoty, jak Józef Pawlikowski, któ-
ry tak oto zaczynał swoje rozważania: „Ktokolwiek jest Polakiem, 
chce mieć szczęśliwą Polskę, każdy, kto ją kocha, zarządza o  niej. 

138 W. Kunicki, Obraz szlachcica, k. 3v.
139 Tak określił to S. Wysocki, Orator Polonus, Warszawa 1740, s. 92, ale jest to 

stwierdzenie obiegowe.
140 „Wszędzie bowiem służy się ojczyźnie: albo radą albo z bronią w ręku”, S. Ko-

narski, Mowa o  kształtowaniu człowieka uczciwego i  dobrego obywatela [De 
viro honesto et bono cive ab ineunte aetate formando], w: idem, Pisma wybrane,  
t. 2, wyd. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1955, s. 129; por. I. Stasiewicz-Jasiuko-
wa, Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego 
oświecenia, Warszawa 1979, s. 53.

141 Przyczyny wypowiedzienia posłuszeństwa, s. 251.
142 H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne, t. 2, wyd. B. Leśnodorski, H. We-

reszycka, Warszawa 1954, s. 20.
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Gdy z liczby kochających ją jestem, nie będę miał za przyganę, skoro 
myśli moje względem szczęśliwości jej przekładam”143.

Praca dla ojczyzny to udział w obradach sejmu i sejmiku, wyda-
wanie roztropnych wyroków w sądach, zabieranie głosu w sprawach 
publicznych, sumienne sprawowanie urzędów, ale także posłuszeń-
stwo prawu i płacenie podatków144. Można to jednak ująć krócej – 
było to podejmowanie wszelkich działań i decyzji zgodnych z do-
brem wspólnej Rzeczypospolitej. Aby działania w sferze publicznej 
uznać za realizację cnoty amor patriae, musiał być spełniony pod-
stawowy warunek – powinny być one zgodne z  interesem ogółu. 
Zgodnie z tradycją myślenia o państwie przejętą jeszcze od staro-
żytnych, jeśli wolna Rzeczpospolita miała przetrwać, to każdy peł-
noprawny członek wspólnoty obywatelskiej winien postępować tak, 
jak nakazywało dobro publiczne145. Jak pisał anonimowy uczestnik 
sporów politycznych czasów Jana Kazimierza: „Trzech rzeczy pospo-
licie potrzebujemy w ludziach in nostro statu Reipublicae przebywa-
jących, gdzie wszyscy z prerogatywy szlacheckiej ad curanda et aver-
tanda mala publica przystępują; prudentiam, gravitatem et amorem 
boni publici”146. Inny autor stwierdzał krótko: „miłość dobra pospo-
litego trzyma Rzeczpospolitą”147. Podkreślmy: było to republikańskie 
bonum publicum rozumiane jako dobro wspólne, a nie racja stanu, 

143 J. Pawlikowski, Myśli polityczne dla Polski, Kraków 1789, wstęp b.p.
144 To ostatnie pojawiało się nieprzesadnie często, ale się pojawiało, por. S. Poniatow-

ski, List ziemianina do pewnego przyjaciela z inszego województwa, b.m. [1744],  
k. Cv, autor apeluje, by „kto prawdziwy ojczyzny syn”, dał wyraz staropolskiej cno-
cie, płacąc zaproponowany przez niego podatek. Podobnie S. Sienicki, Sposób no-
woobmyślony konkludowania obrad publicznych dla utwierdzenia praw kardy-
nalnych wolności liberis sentiendi et iuris vetandi, t. 1, Łowicz 1764, s. 207.

145 E. Opaliński, Kultura, s. 92 i n.; „Classical civil virtue, then meant the patri- 
otic subordination of one’s personal interests to the common welfare”, R. Vetterli, 
G. Bryner, In Search, s. 20; podobnie T. Pangle, The Spirit of Modern Republi-
canism. The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke, 
Chicago–London 1988, s. 67. 

146 Respons, w którym się pokazuje, że tradukcyja złośliwa i żadnej w sobie prawdy 
nie mająca (1664), Ochmann-Staniszewska, t. 2, s. 219 (dworskie).

147 Egzorbitancyja, s. 9. Zdaniem autora każda rzeczpospolita „stała” „miłością do-
bra pospolitego, lubo czci Bożej i sprawiedliwości między sobą”, ibidem.
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którą mieli kierować się monarchowie w państwach absolutnych148. 
Ta ostatnia, o ile w ogóle w polskich wypowiedziach się pojawiała, 
to jako straszak albo zarzut wobec władcy, jakoby nią się kierujące-
go. Dla autorów humanistycznych traktatów o państwie, takich jak 
Wawrzyniec Goślicki, Andrzej Wolan, Krzysztof Warszewicki czy 
Górnicki, problem wspólnego dobra był przedmiotem pogłębionej 
refleksji, namysłu nad stosunkiem jednostki do wspólnoty, nad ich 
wzajemnymi zobowiązaniami149. Jednak zarówno termin, jak i idea 
szybko „zwędrowały pod strzechy”, stając się nieodzownym elemen-
tem składowym wystąpień publicznych. Dobro pospolite, a w wie-
ku XVIII dobro publiczne lub powszechne, to pojęcia nieustannie 
obecne w wypowiedziach szlacheckich statystów, hasło troski o nie 
stanowiło jeden z motywów przewodnich polskich dyskusji o obo-
wiązkach obywatela wobec ojczyzny, o patriotyzmie. Czasem nawet 
było z nim identyfikowane. Jak pisał w roku 1628 anonimowy autor 
narzekający na Powszechną egzorbintancyję: „Miłość dobra pospo-
litego jest cnota, nazwana od polityków pietas in patriam”150. Tro-
skę o wspólne dobro deklarowano, do niej nawoływano, o jej brak 
oskarżano przeciwników politycznych. Zabierający głos w  debacie 
publicznej uważali za konieczne zapewniać, iż „dobro powszech-
ne jest celem moim”, „celem mego pisania jest dobro publiczne”151, 
czy wręcz, jak anonimowy autor z czasów Jana Kazimierza, że czy-
telnik ma przed sobą Dyskurs wolnego civis a nie interesów obcych, 
albo swoich, ale tylko dobro pospolite upatrującego152. Jak popular-

148 Por. M. Viroli, For Love, s. 43; Urszula Augustyniak odnotowała wystąpienie 
pojęcia ratio status w tekście z kręgu opozycji protestanckiej na Litwie, wydaje 
się jednak, że był to raczej wyjątek potwierdzający regułę niż sygnał jakiejś da-
lej idącej zmiany dyskursu, por. U. Augustyniak, Polska i łacińska terminologia 
ustrojowa w publicystyce politycznej epoki Wazów, w: Łacina jako język elit, s. 43. 

149 D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku 
a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, s. 302–315.

150 Egzobitancyja powszechna, s. 28.
151 W kolejności cytatów: M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według 

pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw, b.m. 1775, s. 114; Głos obywatela dobrze 
swej ojczyźnie życzącego, b.m. 1788, s. 1.

152 Dyskurs wolnego civis a nie interesów obcych albo swoich, ale tylko dobro pospo-
lite upatrującego [1666], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 159. 
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na była to formuła, świadczą oskarżenia o jej nadużywanie, o działa-
nie „pod płaszczykiem boni publici et libertatis”153, „pod pozornym 
zawsze płaszczem dobra pospolitego”154, „pod płaszczem służby Rze-
czypospolitej prywatę swą uganiać miał”155. To ostatnie sformuło-
wanie jest szalenie typowe, często troska o dobro powszechne po-
jawiała się bowiem w parze ze swoim przeciwieństwem – prywatą. 
Przedkładanie własnego interesu nad interes wspólnoty postrzega-
no nie tylko jako działanie wybitnie niecnotliwe i naganne, ale też 
jako bardzo niebezpieczne: „Bo ktokolwiek jest taki, że radząc o po-
trzebie Rzeczypospolitej privatos suos affectus nie odłoży na stro-
nę, już taki radzić dobrze nie może, a  rychli zawiedzie niż ratuje 
Rzeczpospolitą”156. Na dobrą sprawę właśnie „prywata” była źró-
dłem wszelkich nadużyć: „Tej miłości [ojczyzny], dobra pospolite-
go zaniedbanie, barzo słusznie i prawdziwie może się i ma nazwać 
egzorbitancyją powszechną, matką wszystkich innych…”157. Co cha-
rakterystyczne, w polskich wypowiedziach nie mniej często, a może 
nawet częściej niż o konieczności troski o dobro publiczne, mówio-
no, iż obywatele nie są w  stanie sprostać owemu ideałowi, że kie-
rują się ową „prywatą”, działają „dla swego, a  nie pospolitego po-
żytku”158. Tego typu zarzuty stawiano przeciwnikom politycznym 
od wieku XVI po XVIII, podobne narzekania brzmiały od pierw-
szej wolnej elekcji po upadek Rzeczypospolitej159. Stanisław Ponia-

153 Respons żwawego wiary świętej katolickiej zelanta […] życzliwego i miłującego 
ojczyznę syna koronnego, dany na „Projekt konfederacyi pewnej incerto authore” 
[1662], Ochmann-Staniszewska, t. 2, s. 107 (regalista).

154  M. Wielhorski, O przywróceniu, s. 266.
155 Rozmowa o rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 116.
156 Senatora anonima, s. 141.
157 Egzorbitancyja, s. 9.
158 Respons albo replika na pismo jednego, który o  przyjaździe królewskim pisał, 

Czubek I, s. 530.
159 Oto kilka charakterystycznych przykładów z różnych epok: „non patriae, non 

Reipublicae przysiągłszy służyli, ale libidini et temeritati illius”, „Gdychżech-
my przyszli…”, s. 152; „miasto miłości Rzpltej rozmiłowaliśmy się prywaty, mę-
stwem nazywamy zuchwalstwo, którego nie nad nieprzyjacielem koronnym, 
ale […] sami nad sobą używamy”, Rozmowa senatora koronnego z ślachcicem, 
Czubek I, s. 541; „Czyż nie brak pośród was i takich […], co to czyjeś osobiste 
przecież zniewagi i  skargi przedkładają ponad sprawy Rzeczypospolitej […]. 
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towski nie był pierwszym ani ostatnim, który prosił Boga „o święte 
i skuteczne serc naszych natchnienie ażeby prywatne interesa, które-
mi się tak często bezwstydnie i z niewypowiedzianą krzywdą naszą 
uwodziemy, publicznym ustąpiły pożytkom”160. Porównując polskie 
wypowiedzi z rozważaniami politycznymi powstałymi na zachodzie 
Europy, a także z własnymi traktatami renesansowych humanistów, 
można by powiedzieć, że w tych ostatnich więcej miejsca poświęca-
no wyjaśnianiu, czym jest dobro publiczne i  jak obywatele powin-
ni się o nie troszczyć, a w tych pierwszych częściej ubolewano, że 
tego nie czynią. Wynikło to przede wszystkim z  tego, że zabiera-
jący głos w  wielkiej dyskusji toczącej się przez ponad dwa wieki 
w  Rzeczypospolitej nie rozważali modelu teoretycznego, ale od-
nosili się do rzeczywistości politycznej. Z czasem jednak podobne 
ujęcie stało się swego rodzaju usprawiedliwieniem bierności. „Pry-
wata”, „opresyja dobra pospolitego”, czyli – inaczej mówiąc – brak 
patriotyzmu i troski o wspólną ojczyznę zostały uznane za główną 
przyczynę wszelkich nieszczęść Rzeczypospolitej, tym samym nieja-
ko zwalniając z konieczności reformowania praw i instytucji. Trze-
ba było dopiero Konarskiego, by stwierdzić zdecydowanie, ale bez 
wartościowania: „wszyscy ludzie ogólnie jesteśmy skłonniejsi do sta-
rania się usilniej o dobro nasze prywatne, niż o publiczne pożytki 
i dobro”161. Konarski nie negował konieczności troski o dobro po-
wszechne, ale nie na niej chciał budować trwałość wspólnoty. Jednak 

Przecież każdy się chyba zgodzi, nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwo-
ścią czy rozsądkiem – to noc ustąpiła dniu a to, co prywatne – publicznemu”, 
K. Warszewicki, De optimo statu (O najlepszym stanie wolności), w: Krzyszto-
fa Warszewickiego i  Anonima uwagi o  wolności szlacheckiej, wyd. K. Koehler, 
Kraków 2010, s. 336 i n. (łac. s. 178); „O nieszczęśliważ to prywata, dla której 
Rzeczpospolita jak ciężko chorować musi”, Votum szlachcica polskiego na sej-
miki i  sejm roku pańskiego 1606, Czubek II, t. 2, s. 224; „Wszyscy za zbytka-
mi, a  prywatami udaliśmy się, bonum publicum w  niwczym, prywaty, zbytki 
górę wzięły”, Egzorbitancyje… dla których Królestwo Polskie… wniwecz obrócone 
zostaje [1655?], Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 136; „miłość ojczyzny prywatą”,  
[J. N. Poniński], Projekt, s. 195; „kto bardziej interes swój własny kocha niż pu-
bliczne dobro, ten podczas agitującego się sejmu szkodzić może ojczyźnie”,  
S. Sienicki, Sposób, t. 1, s. 71.

160 S. Poniatowski, List ziemianina, k. A 2v.
161 S. Konarski, O skutecznym, t. 3, s. 137.
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jego propozycja zmiany sposobu mówienia o państwie nie stała się 
przełomem w języku politycznym czasów stanisławowskich. Na ten 
ostatni znacznie silniej wpłynął Rousseau, bliższy tutaj tradycji łą-
czącej dobry byt państwa z patriotyzmem jego obywateli162. Głoszo-
ne przez niego przekonanie, że interes jednostki zawsze musi ustąpić 
przed interesem zbiorowości, acz wyrażone innymi słowy, doskona-
le wpasowywało się w polski dyskurs. Nic w tym zresztą dziwnego, 
oba czerpały z tego samego klasycznego źródła, co potwierdzają tak-
że przywoływane przykłady miłości ojczyzny i poświęcenia dla do-
bra wspólnego zaczerpnięte z historii Rzymu i (w mniejszym stop-
niu) Grecji.

Przyjęta w polskim dyskursie koncepcja patriotyzmu rozpatry-
wanego głównie w aspekcie obowiązków obywatela wobec pewnej 
wspólnoty politycznej, której część stanowił (narodu, Rzeczypospo-
litej), spowodowała, że działania dla dobra ojczyzny miały realizo-
wać się przede wszystkim, a właściwie jedynie w sferze publicznej. 
W efekcie – z rozważań o miłości ojczyzny wyłączono znaczną część 
mieszkańców ziem Rzeczypospolitej nieuczestniczących w  tej sfe-
rze działalności, niebędących obywatelami, a de facto niebędących 
szlachtą. W momencie ostrego sporu w czasie Sejmu Czteroletnie-
go w niektórych wypowiedziach ich zdolność do postaw patriotycz-
nych (szczególnie w odniesieniu do mieszczan) wręcz kwestionowa-
no: „tyle on dba o szczęśliwość, choćby się kraj cały okrył gruzami, 
byle jego kamienica i z nim w całości została”163 – pisał o kupcu Jacek 
Jezierski. Jednak na ogół po prostu tej kwestii nie zauważano. 

Poza horyzontem postrzegania szlacheckiego dyskursu politycz-
nego pozostawała bardzo długo cała sfera aktywności, które w myśli 
zachodniej, szczególnie w wieku XVIII, zaczęto włączać do modelu 
patriotycznego. Chodzi tu przede wszystkim o  etos rzetelnej pra-
cy dla siebie, jako podstawy siły i bogactwa ojczyzny. Problem ten 

162 J. Simon, Militarisme et vertu chez Rousseau, w: Jean-Jacques Rousseau, politique 
et nation, éd. R. Thiéry, Paris–Montmorency 2001, s. 340; M. Viroli, For Love,  
s. 93–94; J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, s. 69, 76.

163 J. Jezierski, Wszyscy błądzą, rozmowa pana z rolnikiem, obaj z błędu wychodzą, 
[Warszawa 1790], w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 1, wyd. J. Mi-
chalski, E. Rostworowski, J. Woliński, Warszawa 1955, s. 300.
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co najmniej do połowy XVIII wieku był właściwie nieobecny w pol-
skim dyskursie politycznym. Jako jeden z pierwszych wśród powin-
ności wobec ojczyzny umieścił rzetelną pracę Samuel Chróścikowski 
w rozważaniach o Powinnościach każdego obywatela, wyraźnie pod-
kreślając, że chodzi mu właśnie o pracowitość, należyte wykonanie 
obowiązków każdego stanu i zawodu164. Przeznaczona dla szkół pi-
jarskich książka miała zapewne w zamierzeniu wpłynąć na postawy 
szlacheckich uczniów165, ale nie wpłynęła na kształt dyskursu poli-
tycznego. Większe znaczenie miały tu wypowiedzi autorów postulu-
jących reformy społeczne, a przede wszystkim poprawę sytuacji chło-
pów, choć rozpatrywali oni tę kwestię nie tyle w kategoriach miłości 
ojczyzny, co pożytku dla niej wynikłego z pracy na roli – tak czynili 
już Garczyński, Leszczyński, a po nich Wybicki czy polscy fizjokra-
ci. Doprowadziło to przynajmniej niektórych z  nich do wniosku, 
że chłopi są „najużyteczniejszymi kraju obywatelami”166. Z czasem, 
dzięki publicystyce „Monitora”, a  w  czasie Sejmu Czteroletniego 
dzięki autorom dążącym do rozszerzenia pojęcia narodu, włączono 
tu także mieszczan, podkreślając, że jedni i drudzy swoją pracą „słu-
żą powszechności”, a dla dobra wspólnej ojczyzny potrzebne są nie 
tylko działania w sferze publicznej, ale można dla niej pracować tak-
że, uprawiając rolę, handel czy rzemiosło167. Jak wyjaśniano w „Mo-
nitorze”: „poświęcać talenta dla dobra społeczności” można bądź 
piastując urzędy publiczne, bądź wykonując kunszta lub rzemiosła, 
bądź uprawiając nauki168.

164 S. Chróścikowski, Powinności każdego człowieka w rozmowie, mianej od Kawa-
lerów uczących się in Collegio Nobilium S.P. R.P. 1761, krótko zebrane, Warszawa 
1761, s. 66 i n. (wymienił obok siebie wojskowego, urzędnika i rzemieślnika), 
poświęcony powinnościom wobec ojczyzny rozdzialik jest ciekawym połącze-
niem tradycyjnego spojrzenia (w ujęciu Cycerona) i nowszych koncepcji pa-
triotyzmu; por. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Człowiek i obywatel, s. 54.

165 Miała na to spore szanse, ponieważ była kilkakrotnie wznawiana (1761, 1766, 
1768).

166 W. Skrzetuski, Mowy, s. 67.
167 F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy, s. 244; por. A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę 

rządu, rozdział Wolni mówią do wolnych.
168 T. Kostkiewiczowa, Refleksje, s. 128–130.
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Podobne koncepcje nie zdominowały jednak polskiego dyskur-
su. Co prawda najpierw niektórzy pisarze polityczni, a potem prawo 
o miastach i Konstytucja 3 maja rozszerzyły pojęcie narodu (co naj-
mniej na mieszczan), ale przekonanie o patriotycznym nakazie służ-
by publicznej i jej wyższości nad każdą inną formą działania dla kra-
ju pozostało trwałe. Wymownym tego przykładem jest Katechizm 
narodowy, którego autor acz posługiwał się już terminologią za-
czerpniętą z dzieł oświeconych filozofów, ale powinności obywate-
la widział w sposób zgoła klasyczny: 

Naprzód pracować na uszczęśliwienie swojej ojczyzny, służyć jej wier-
nie, wspierając tak radami swymi, jako też i  wszelkiemi majątkami, 
bronić jej przeciw nieprzyjaciołom tak wewnątrz, jako i zewnątrz, jeśli-
by się tacy zdarzyli. Po wtóre utrzymywać wszelkimi siłami jej prawa, 
przywileje i prerogatywy, które też same są co i jego współobywatelów169. 

Wizja patriotyzmu, która wyłania się z  polskich wypowiedzi poli-
tycznych końca wieku XVIII, to wciąż patriotyzm ludzi wolnych, 
decydujących o sobie, uczestniczących w życiu politycznym, ściśle 
łączący ojczyznę i wolność, a zobowiązania wobec niej identyfikują-
cych ze zobowiązaniami wobec wspólnoty obywateli. Koncepcja ta 
przetrwała w Rzeczypospolitej dłużej niż w większości krajów euro-
pejskich, w których w wieku XVII zastąpiły ją hasła racji stanu i lo-
jalności wobec władcy – ideały, które nigdy nie zostały zaakcepto-
wane przez szlacheckich obywateli. W stuleciu XVIII znalazła ona 
wsparcie w  rozważaniach Monteskiusza i  Rousseau, a  pod koniec 
także w hasłach rewolucji francuskiej. W pewnym sensie to właśnie 
ona stała się podstawą patriotyzmu dziwiętnastowiecznych roman-
tyków walczących o odzyskanie ojczyzny i wolności.

169 Katechizm narodowy, s. 7; o wizjach patriotyzmu w czasie Sejmu Czteroletnie-
go por. R. Butterwick, Spory o patriotyzm w dobie Sejmu czteroletniego. Przykła-
dy z retoryki świeckich i duchownych, w: Formuły patriotyzmu, s. 67–76.





8
Dawność

Zagadnienie będące przedmiotem analizy w tym rozdziale jest w ja-
kimś sensie trudniejsze do przedstawienia niż wszystkie dotychcza-
sowe. Takie pojęcia, jak Rzeczpospolita, prawo, wolność czy cnota, 
nawet jeśli odnosiły się nie do rzeczywistych, realnie istniejących de-
sygnatów, ale do pewnych idealnych konstrukcji myślowych, mia-
ły jednak dość konkretny punkt odniesienia, określony wyraźny-
mi ramami koncepcyjnymi. Dawność jest pojęciem znacznie mniej 
uchwytnym, trudnym do zdefiniowania, bardziej, by tak rzec, amor-
ficznym, mającym płynne granice i  bardzo różne znaczenie w  za-
leżności od tego, kto się do niej odwołuje, kiedy to czyni i  w  ja-
kim kontekście. Rzadko zresztą pojawia się ona w  dyskursie jako 
idea samoistna, znacznie częściej towarzyszy innym pojęciom, sta-
nowiąc ich swoiste dopełnienie – stąd mamy do czynienia nie tyle 
z  rzeczownikiem umieszczonym w  tytule tego rozdziału, co z  for-
mą przymiotnikową – „dawny”, „dawne” – dawna wolność, daw-
ne prawa, dawne obyczaje, czy wręcz dawna Rzeczpospolita. Mimo 
tej pozornie skromnej, niejako służebnej funkcji jest to zagadnie-
nie ważne, wykraczające daleko poza zakres dyskursu politycznego. 
To, co dość umownie określono tutaj hasłem wywoławczym „daw-
ność”, stanowi w istocie jeden z najważniejszych elementów nie tyl-
ko kultury szlacheckiej czy szlacheckiej wizji świata (bynajmniej nie 
tylko politycznego), ale także wczesnonowożytnej kultury europej-
skiej. Chodzi tu o stosunek do przeszłości i jej dziedzictwa. Badacze, 
szczególnie nieco dawniejsi, często pisali o szlacheckim tradycjona-
lizmie, kulcie przeszłości, związanym z  konserwatyzmem społecz-
nym, politycznym, obyczajowym, uznając to czasem za typową ce-
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chę „sarmatyzmu”1. Jednak nie należy zapominać, że w wieku XVI 
i  przez znaczną część XVII cała Europa spoglądała raczej za sie-
bie niż w przyszłość. Jak pisze badaczka: „Renesans i barok myślał 
o przeszłości w kategoriach aksjologicznych, nadając jej wartość do-
datnią”2. Przeszłość, zarówno ta odległa, półmityczna – poznawana 
przez odkrywany na nowo przez ludzi renesansu dorobek starożyt-
nych, jak i bliższa sięgająca do historii własnych krajów, była zbio-
rem egzemplów, godnych naśladowania lub będących przestrogą, ar-
gumentem w dyskusjach na wszelkie tematy – czy chodziło o naukę, 
sztukę, politykę, czy postawy etyczne – wzorem, nieosiągalnym ide-
ałem, przedmiotem badań, ale też mitem, do którego odwoływano 
się w bardzo różnych okolicznościach i celach. Jest to ogromny ob-
szar badawczy, obejmujący fundamenty kultury europejskiej. Nawet 
w węższym zakresie ograniczonym tylko do Rzeczypospolitej i tylko 
do sfery społeczno-politycznej mamy do czynienia z zagadnieniem 
niesłychanie obszernym, wszak stosunek do przeszłości to w pew-
nym sensie jedna z podstaw budowania tożsamości każdej wspól-
noty. Stąd trzeba wyraźnie podkreślić, że przedstawiony tu problem 
miejsca i roli „dawności” w dyskursie politycznym to tylko fragment 
znacznie szerszego zjawiska. 

Badacze już od jakiegoś czasu zwracają uwagę na rolę, jaką 
w szlacheckich sporach politycznych od wieku XVI zajmowały od-
wołania do historii, traktowanej „jako zasób doświadczenia, źró-

1 B. Suchodolski, Kult przeszłości wśród szlachty polskiej, „Pamiętnik Literac-
ki” 1927, nr 1, s. 1–13; J. Maciszewski, Szlachta polska i  jej państwo, Warszawa 
1969, s. 163–164; S. Cynarski, Sarmatyzm – ideologia i styl życia, w: Polska XVII 
wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1974, s. 278;  
C. Hernas, Złota wolność (notatki do interpretacji), „Teksty” 1974, nr 4, s. 7; J. Ma-
ciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty” 1974, nr 4, s. 14 i nn.; 
„Mityczne zaplecze »dawności« nieustannie towarzyszy działaniom szlachty”, 
M. Falińska, Mit polityczny w świadomości społecznej szlachty w XVI–XVIII w., 
„Kultura i Społeczeństwo” 1991, R. 35, nr 2, s. 127.

2 L. Szczerbicka-Ślęk, Mit Piastów w  literaturze XVI–XVIII wieku, w: Piastowie 
w  dziejach Polski, red. R. Heck, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975,  
s. 229; B. Suchodolski, Kult, s. 2.
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dło autorytetu i skarbnica argumentacji”3. W pełni wypada zgodzić 
się z  opinią Andrzeja Lipskiego: „historia stała się nieodłącznym 
elementem kultury życia politycznego”4. Jest to wciąż jeszcze pro-
blem rozpoznany dość słabo. O ile odwołania do przeszłości włas-
nej i klasycznej w literaturze pięknej od dawna są przedmiotem za-
interesowania jej badaczy5, obiektem gruntownych analiz stała się 
też wizja dziejów ojczystych w traktatach i rozprawach historiogra-
ficznych6, o tyle rola przeszłości w dyskursie politycznym wywoły-
wała do tej pory mniejsze zainteresowanie. Prócz tego, jeśli nawet 
się tą kwestią zajmowano, to przede wszystkim w kontekście odwo-
łań do historii, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak stopień 
jej znajomości wśród zabierających głos na tematy polityczne, kwe-

3 H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa 
(1500–1700), Kraków 2011, s. 216, tu konkretnie o okresie 1573–1586; o roli od-
wołań historycznych w wypowiedziach politycznych w okresie panowania Zyg-
munta III por. E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587– 
–1652, Warszawa 1995, s. 44–52; M. Falińska, Przeszłość a teraźniejszość, Warsza-
wa 1986, s. 123–126 i passim; jeden z pierwszych zwrócił na to uwagę B. Sucho-
dolski, Kult, s. 7; o odwołaniach do przeszłości w wystąpieniach politycznych 
czasów saskich por. A. Rosner, Uwagi o języku politycznym w Polsce czasów sa-
skich, w: Polska czasów saskich, red. M. Wrzosek, Białystok 1986, s. 270–271; 
najnowsza publikacja na ten temat J. Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamię-
ci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016, pra-
ca ważna i ciekawa, mająca także sporo odwołań do kontekstu politycznego.

4 A. Lipski, Tradycja państwa jako czynnik integracji narodowej w XVI i pierwszej 
połowie XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja” 1983, t. 28, s. 77–78.

5 Zob. m.in. L. Ślęk, „Przeszłych wieków sprawy” jako przedmiot poetyckiego 
przedstawienia w literaturze XVI w., w: Dawna świadomość historyczna w Pol-
sce, Czechach i Słowacji, red. R. Heck, Wrocław 1978; D. Śnieżko, Mit wieku zło-
tego w literaturze polskiego renesansu, Warszawa 1996; T. Kostkiewiczowa, Polski 
wiek świateł – obszary swoistości, Wrocław 2002, s. 234–253 i passim; S. Graciot-
ti, Od renesansu do oświecenia, t. 2, Warszawa 1991, s. 144–147 i passim.

6 Głównie dzięki fundamentalnej pracy H.-J. Bömelburga poświęconej wiekom 
XVI i XVII, choć wciąż godna przywołania jest też bardzo dawna praca Ryszar-
da Mienickiego, Poglądy polityczne w dziejopisarstwie polskim XVII w., cz. 1–3, 
„Przegląd Historyczny” 1913, t. 16, nr 1–3, s. 35–66, 164–186, 257–283; dla wieku 
XVIII dysponujemy monografiami, niestety znacznie słabszymi: A. F. Grabski, 
Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976; K. Bartkiewicz, Obraz 
dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby oświecenia, Poznań 
1979. 
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stii, jakie fakty i postacie (prawdziwe lub legendarne) przywoływa-
no, jak je interpretowano, jak wykorzystywano historię w  sporach 
politycznych itd.7 Przedmiotem moich rozważań jest trochę co in-
nego. Jak już powiedziano, chodzi o dawność jako pewną ideę obec-
ną w dyskursie politycznym, a zarazem wartość polityczną, do której 
się w nim odwoływano. Trzeba wyraźnie zastrzec, że nie sposób cał-
kowicie rozdzielić tych zagadnień, a tym bardziej nie da się zrozu-
mieć idei dawności, abstrahując od stosunku do przeszłości, choćby 
dlatego, że dawny to zarówno ten, który istnieje aktualnie, ale ma za 
sobą długą tradycję, jak i ten, o którym zachowała się tylko pamięć, 
że istniał kiedyś, a więc w przeszłości właśnie. Można powiedzieć, że 
„dawność” to zarazem tradycja i przeszłość. Jednak mimo iż prze-
szłość i stosunek do niej będą w tych rozważaniach obecne i ważne, 
to punktem wyjścia stanie się tu nie obraz historii, nie wizja prze-
szłości, ale dawność, stosunek do niej, jej miejsce w dyskursie, rola 
w budowaniu obrazu świata politycznego, a także – jako argumentu 
w sporach. Nie wywołała ona do tej pory większego zainteresowania 
historyków, nie budziła też specjalnie ich sympatii, łączona niemal 
automatycznie z konserwatyzmem szlacheckim, ślepym przywiąza-
niem do tradycji8. Wydaje się jednak, że jest interesującym i ważnym 
elementem dyskursu politycznego, wartym uważniejszej analizy sine 
ira et studio, zaś jej poznanie pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko dys-
kurs, ale także pewne postawy uczestników życia politycznego szla-
checkiej Rzeczypospolitej. 

Wypada zacząć od dość banalnego stwierdzenia, że dawność 
była w  dyskursie wysoko cenioną wartością polityczną i  to bynaj-
mniej nie dopiero w  okresie kryzysu politycznego oraz stagna-
cji epoki saskiej. Od wieku XVI po XVIII w przytłaczającej liczbie 

7 Tak najlepsza chyba analiza tego zagadnienia u E. Opalińskiego, Kultura, s. 44–
–52; podobnie A. Lipski, Tradycja, passim; M. Niendorf, Wielkie Księstwo Li-
tewskie. Studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569–
–1795), Poznań 2011, s. 71–99, tam też bibliografia wcześniejszej literatury na ten 
temat; J. Łukowski, The Szlachta and Their Ancestors in the Eighteenth Century, 
„Kwartalnik Historyczny” 2004, t. 111, nr 3, s. 161–182.

8 J. Łukowski, Disorderly Liberty. The Political Culture of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth in the Eighteenth Century, London 2010, s. 9.
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wypowiedzi odwołania do niej są nacechowane zdecydowanie po-
zytywnie. Opatrzenie jakiejkolwiek instytucji, prawa, zwyczaju czy 
postawy przymiotnikiem „dawny” oznaczało właściwie automatycz-
nie ich akceptację, a często niemalże podziw. Najkrócej rzec ujmu-
jąc, można powiedzieć, że określenie „dawny” było w gruncie rzeczy 
równoznaczne z  „dobry”. Nie zawsze zresztą posługiwano się tym 
konkretnym terminem, w wieku XVI i XVII częściej używano tu ca-
łej gamy określeń – „starożytny”, „starodawny”, „staropolski” czy po 
prostu „stary” bądź wręcz „staroświecki”. Choć wyrazy te różnią się 
po trosze znaczeniem, jednak niewątpliwie wszystkie nawiązywały 
do tej samej idei – dawności. Opatrzenie którymś z tych przymiot-
ników w zasadzie każdego pojęcia politycznego miało na ogół w za-
mierzeniu, a i w odczuciu autora wypowiedzi podnosić jego wartość 
w oczach jej adresatów. Nikt nie miał wątpliwości, że dawne, „stare” 
prawa czy dawna, „staroświecka” bądź nawet „starożytna” wolność9 
to dobre prawa i dobra wolność, tak jak dawny rząd10 był niewątpli-
wie dobrym rządem, a staropolskie czy starodawne obyczaje, staro-
polski umysł czy takiż duch oznaczały w istocie obyczaje cnotliwe, 
ową „staropolską prostotę, co cnotą słusznie zwać się ma”11 czy, jak 
kto woli, „staropolską unią nieodstępnych afektów dla już upadają-
cego dobra powszechnego”12. Nawiasem mówiąc, połączenie daw-

9 „Jeśli się tedy na one swoje staroświeckie bez wszelkiej przysady wolności 
swe frymarczyć nie chcecie, jeśli po staremu Polakami wolnymi jeszcze dłu-
żej być pragniecie…”, [M. Zebrzydowski], Apologia rokoszu, w: Pisma polityczne 
z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, t. 3, wyd. J. Czubek, Kraków 1918 
[dalej: Czubek II], s. 252; Sposób ratowania wolności starożytnej to tytuł anoni-
mowego pisemka z roku 1733, Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 434, k. 170.

10 Tym akurat określeniem posługiwano się wyraźnie częściej w  wieku XVIII, 
choć pojawiało się i wcześniej, choćby u Opalińskiego, który pisał: „A tak nic 
nie mieniąc dawnego rządu i ustanowienia ojczyzny naszej, winszować raczej 
trzeba, że tak łacny ma poprawy sposób [że wystarczy dobry król]”, Ł. Opaliń-
ski, Rozmowa plebana z ziemianinem, w: idem, Pisma polskie, wyd. L. Kamy-
kowski, Warszawa 1938, s. 29. 

11 Philopolites, to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-
nie dobrze chcącego i onę miłującego krótki traktat, Kraków 1588, k. R 3v.

12 Konsyderacyje życzliwego syna ojczyzny, a to w tak wielkim zamieszaniu ojczyzny 
i już fere ad occasum vergentis libertatis (1696), Biblioteka Czartoryskich, rkps 
191, s. 136.
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ności i cnoty to chyba jedna z najczęstszych zbitek frazeologicznych 
odwołujących się do tej pierwszej. Cnota bywała starożytna, staro-
świecka, ale przede wszystkim staropolska, co, jak już była o  tym 
mowa13, stanowiło poniekąd wyrzut wobec współczesnych, a co naj-
mniej apel o zmianę postaw i poprawę obyczajów. „To tedy widząc, 
porzuć już, Bracie, Twą dworską fantazyją, a przypatrz się do staro-
żytnej bronienia Twej wolności ochoty”14, zwracał się do przeciw-
nika politycznego anonimowy autor w czasie sporów politycznych 
pod panowaniem Jana Kazimierza. Jest to fragment szerszego zagad-
nienia, roli przeszłości w sporach politycznych, o czym będzie jesz-
cze mowa. Tu warto ponownie podkreślić ową funkcję wartościującą 
(dodatnio), jaką pełniło odwołanie się do dawności. W przypadku 
pojęć samych w sobie nacechowanych pozytywnie – jak cnota – było 
to niejako wzmocnienie tego nacechowania, jednak w odniesieniu 
do terminów w zasadzie neutralnych przypisanie im dawności auto-
matycznie dodawało im wartości, przesądzało o uznaniu ich za god-
ne szacunku, podziwu lub najwyższej troski. 

Uczestnicy dyskusji politycznych byli w pełni świadomi tej roli 
dawności w dyskursie i umieli ją wykorzystać w polemikach poli-
tycznych. Zarówno w wieku XVI, jak i w XVII i XVIII nader chętnie 
podkreślano dawność bronionych przez siebie praw czy rozwiązań 
ustrojowych. Nie tylko bronionych, także proponowanych – bada-
cze od dawna zwracają uwagę na ubieranie w szaty dawności wszel-
kich propozycji zmian ustrojowych. Pięknym tego przykładem jest 
wystąpienie Stanisława Konarskiego, który choć podejmował już po-
lemikę z traktowaniem dawności jako wartości samej w sobie, jed-
nak zdając sobie sprawę, że dla jego czytelników wciąż jest to ważny 
i ceniony element wizji świata politycznego, nie zawahał się przed-
stawić proponowanego przez siebie głosowania większościowego 

13 W rozdziale szóstym o cnocie.
14 Skrypt jeden przyjaciela do przyjaciela [1662?], w: Pisma polityczne z czasów pa-

nowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, 
memoriały, t. 2, wyd. S. Ochmann-Staniszewska [dalej: Ochmann-Staniszew-
ska], s. 146.
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jako „dawnej, staropolskiej” pluralitas15 i przekonywał, że „nie była-
by rzecz nowa, ale stara rzecz rozumnie i potrzebnie wrócona”16. Nie 
ograniczano się zresztą do instytucji, odnosząc określenie dawny– 
–stary także do ludzi i  ich postaw, w  celu podkreślenia ich zasług 
i  autorytetu. „Starym urodziwszy się Polakiem, antiquis moribus 
chcę być observantissimus”17, deklarował anonimowy autor w okre-
sie po abdykacji Jana Kazimierza – i deklaracja ta, niejako podwój-
nie odwołująca się do dawności, niewątpliwie miała wzbudzić do jej 
autora szacunek i zaufanie współziomków, podobnie jak późniejsze 
o sto dwadzieścia lat stwierdzenie Szczęsnego Potockiego, iż ataku-
jąc decyzje sejmu, myśli i mówi „po dawnemu”18. Ciekawym przy-
kładem takiego wzmocnienia pozytywnej konotacji przez odwo-
łanie się do dawności może być określenie „starzy katolicy”, które 
pojawiło się w trakcie sporów z jezuitami w czasie rokoszu Zebrzy-
dowskiego. Używali go przeciwnicy nadmiernych wpływów zako-
nu, a zarazem obrońcy swobód religijnych uzyskanych w Konfede-
racji Warszawskiej, przypisując owym „starym katolikom” pożądane 
przez siebie postawy i przeciwstawiając ich katolikom „młodym”19. 
Była to poniekąd wariacja na temat motywu przodków cnotliwych, 
ale tu istotne jest owo głębokie przekonanie autorów, że takie właś-
nie określenie nacechowane jednoznacznie pozytywnie podniesie 
wartość postaw reprezentowanych przez tychże dawnych katolików. 

15 „Toć pluralitas jest raczej dawna, staropolska i  przodków naszych zbawienny 
zwyczaj. Nowość zaś prawdziwa pokazała się przeszłego wieku, kiedy to na-
przód przez mniejszą liczbę, to potym przez jednego protestacyją sejmy zaczę-
ły się rwać”, S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, t. 3, Warszawa 1762, s. 313; 
pluralitas „nie byłaby rzecz nowa, ale stara rzecz rozumnie i potrzebnie wróco-
na”, ibidem, s. 314.

16 Ibidem, t. 3, s. 314.
17 Respons na list jednego poufałego [1668], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 303. 
18 Stanisław Potocki generał artylerii koronnej, poseł bracławski do Benedykta Hule-

wicza posła wołyńskiego, dnia 22 czerwca 1790 roku z Wiednia, b.m. [1790], s. 2.
19 „Starzy katolicy, przodkowie naszy mili”, „a młodzi katolikowie co narobieli, pa-

trzcie…”, Rozmowa o rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 129; „Tacy tedy bywali starzy ka-
tolikowie, przodkowie naszy mili, którzy w zbawiennych tylko rzeczach księżej 
w kościele słuchali, ale też w rzeczach polityckich wzajem pod posłuszeństwem 
Rzpltej et magistratus księżą zatrzymywali…”, Jezuitom i inszym duchownym re-
spons, Czubek II, t. 3, s. 86. 
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Pokazuje to z  jednej strony, jak cenioną wartością była dawność, 
z drugiej – jak zręcznie umieli się do niej odwołać uczestnicy sporów 
politycznych. Jej miejsce w dyskursie okazuje się nie tylko znaczą-
ce, ale też trwałe. Jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych XVIII wie-
ku, kiedy Stanisław August podjął próbę zmiany dyskursu i zerwania 
z  traktowaniem dawności jako wartości politycznej, czego symbo-
lem jest słynne sformułowanie z jego mowy: „nowe to niby mamy 
przed sobą, albo raczej powtórne świata polskiego tworzenie”20, była 
to zmiana zdecydowanie zbyt radykalna, a przede wszystkim przed-
wczesna. Król nie zdołał zmienić języka politycznego, a popełnił po-
ważny błąd propagandowy, potwierdzając poniekąd obawy swoich 
przeciwników, zarzucających mu (i  Czartoryskim), że „rozrzucili 
z gruntu starą Rzeczpospolitą”, i modlących się: „spraw Panie, aby 
starodawna Rzeczpospolita, taka właśnie jaką odumarł August, była 
z rozwalin swoich wystawiona”21. Zestawienie tych cytatów z mową 
króla pokazuje, że – przynajmniej jeśli chodzi o ocenę dawności – 
mamy tu zderzenie dwóch różnych dyskursów i dwóch różnych sys-
temów wartości, przy czym w wypowiedziach tego czasu, a więc lat 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XVIII wieku, zdecydowanie 
dominował dyskurs tradycyjny. 

Na dobrą sprawę do Sejmu Czteroletniego nikt nie starał się 
zmieniać języka politycznego tak zdecydowanie, jak czynił to Ponia-
towski, ale wagę argumentów „z  dawności” próbowali kwestiono-
wać także inni zwolennicy pewnych zmian w rządzie Rzeczypospo-
litej. Przed królem, mniej wzniośle, a bardziej „na zdrowy rozum” 
zajął się tą kwestią Konarski, stwierdzając: „Nie trzeba zaś na to pa-
trzeć, co nowego, czy co jest starego, ale co jest dobrego i pożytecz-
nego ojczyźnie”22. To pozornie banalne zdanie jest ważne, jego au-

20 Stanisław August, Mowa JKMci na sejmie 1766 dnia 11 octobris miana, b.m. i r. 
21 Siedem psalmów, w  których wolność polska czyni lamentacyją nad upadkiem 

swoim, w: Literatura barska, wyd. J. Maciejewski, BN I, 108, Wrocław 1976, s. 7, 
16; Manifest gravaminum konfederacji barskiej z 13 października 1770 roku py-
tał m.in. retorycznie „kto rządów formę wzruszył, prawa jednomyślnością sta-
nowione, wiekami i przysięgami stwierdzone skasował?”, w: Konfederacja bar-
ska, wyd. W. Konopczyński, BN I, 102, Kraków 1928, s. 89.

22 S. Konarski, O skutecznym, t. 3, s. 314.
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tor niejako mimochodem odrzucał bowiem w  nim dawność jako 
kryterium oceny. Po nim podobną myśl miał wygłosić m.in. Adam 
Kazimierz Czartoryski23. W  latach siedemdziesiątych i  osiemdzie-
siątych autorzy poważniejszych traktatów politycznych – Józef Wy-
bicki, Antoni Popławski nawiązywali do tej kwestii, ale raczej w kon-
tekście obrony nowych rozwiązań niż krytyki dawności jako takiej. 
Była to zresztą w większym stopniu polemika z pewnymi pogląda-
mi niż próba zmiany tradycyjnego języka politycznego. Tę ostatnią 
podjęto dopiero w dyskusjach Sejmu Czteroletniego. Dość paradok-
salnie, najwyraźniej widać to w sporze elekcja czy sukcesja, w któ-
rym wszyscy uczestnicy sięgali nader chętnie po argumenty histo-
ryczne, a odwołania do przeszłości odgrywały niesłychanie ważną 
rolę. Mimo to właśnie wtedy pojawiły się wypowiedzi, których au-
torzy nie tylko odmówili dawności wszelkiej wartości, ale zaczę-
li łączyć ją ze zjawiskami ocenianymi zdecydowanie negatywnie. 
Nie były to już dawne cnoty czy „dawne swobodnego rządu nasze-
go ustawy”24, ale „stare przesądy”25, „zastarzałe błędy”26, „rozprzężo-
ny porządek dawny”27, czy po prostu „dawna anarchia”28. Podobne 
sformułowania były wcześniej nie do pomyślenia, cóż dopiero mó-
wić o  stwierdzeniu, iż w  wystąpieniach przeciwników „stare prze-

23 „Błądziłby Polak każdy, który by (wspierając się na przykładach Bruta i Kasju-
sza) rozumiał, że przywiązanie z uprzedzeniem do dawnych ustaw, jest samo 
przez się cnotą”, i dalej wywodził, że dawna forma rządu w Rzymie była znako-
mita, a w Rzeczypospolitej fatalna, więc podstawą oceny nie jest tu dawność, ale 
sprawność rządu, A. K. Czartoryski, Listy Imci Pana Doświadczyńskiego, War-
szawa 1782, s. 72.

24 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczy-
pospolitej ustaw, b.m. 1775, s. 173.

25 J. Krzywkowski, O sukcesyi tronu i władzy stanów, Warszawa 1790, k. C 2.
26 „Błędy zastarzałe, że Polska nierządem stoi”, List posła weterana do somsiada, 

b.m. i r., s. 18.
27 Głos obywatela do powszechności narodu i tegoż reprezentantów w sejmie, [War-

szawa] 1790, s. 13, pełny opis brzmiał: „w  rozprzężonym porządku dawnym 
mnóstwo praw bez egzekucyi i wielowładność na to tylko wysilająca się, aby 
tron z mocy i powagi obrażać, a wszędzie absolutyzm prywatnego”.

28 List odpowiedni pisany do przyjaciela względem Ustawy Rządowej, b.m. 1792,  
s. 67, autor chwalił Konstytucję 3 maja za „obalenie dawnej anarchii”.
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sądy i  ślepe uprzedzenie cuchną”29. W  takim ujęciu przymiotniki 
„dawny”, „stary” nabierały wręcz charakteru deprecjonującego, co 
mogło spowodować całkowitą zmianę znaczenia funkcjonujących 
od dawna związków frazeologicznych. Najbardziej wymownym 
przykładem jest tu dawna wolność, która pod piórem największych 
jej krytyków okazywała się „zwodniczą mniemanej dawnej wolności 
obłudą”30, a  „pompatyczne dawnych swobód nazwisko” kojarzono 
ze wszystkim, co uznawano za wynaturzenie ustroju Rzeczypospo-
litej31. Była to już daleko idąca zmiana nie tylko języka, ale w pew-
nym sensie także stosunku do rzeczywistości politycznej. Wszystkie 
przytoczone cytaty pochodzą z  pism zwolenników zmian ustrojo-
wych, rzeczników sukcesji, a później Konstytucji 3 maja. Obrońcy 
dawnych rozwiązań pozostawali w tym wypadku wierni także tra-
dycyjnemu postrzeganiu dawności. Narzekając, iż ich przeciwni-
cy odstąpili „od sposobu myślenia dawnych Polaków”32, ubolewali 
nad zamachami na dawny rząd, dawną wolność, wreszcie dawną 
Rzeczpospolitą. Inna rzecz, że kiedy dokonał się rzeczywisty prze-
łom ustrojowy, jakim niewątpliwie była Konstytucja 3 maja, w wy-
powiedziach jej przeciwników niewiele można znaleźć argumen-
tów „z dawności”, znacznie mniej niż choćby w czasie konfederacji 
barskiej. Nad obaleniem rządu przodków biadał Tomasz Dłuski, 
ale stanowił tu raczej wyjątek33. Można odnieść wrażenie, że wobec 

29 [K. Kwiatkowski], Próbka pióra bezstronnego obywatela nad stanem teraźniej-
szym i przyszłym Polski, Warszawa 1791, s. 129.

30 T. Morski, Uwagi nad pismem Seweryna Rzewuskiego… o sukcesyi tronu w Pol-
szcze, [Warszawa] 1790, s. 5.

31 „Oto pod pompatycznym dawnych swobód nazwiskiem trzeba by utrzymać 
dawne interregna, konfederacyje, elekcyje, pacyfikacyje, amnestyje, liberum 
veto nieograniczone, władzę zrywania sejmików, sejmów, a nawet jeżeli można 
trybunałów…”, H. Kołłątaj, Uwagi nad pismem które wyszło z drukarni Dufour- 
owskiej pt. Seweryna Rzewuskiego […] o sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, 
Warszawa 1790, s. 83.

32 S. Werpechowski (ps.), Odpowiedź na list Imci Pana Bartłomieja Werpechow-
skiego, b.m. 1790, s. 7.

33 T. Dłuski, Usprawiedliwienie się przed publicznością z manifestu przeciwko Usta-
wie dnia 3 maja roku teraźniejszego 1791 nastąpionej […], w: Za czy przeciw 
Ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja, wyd. A. Grześko-
wiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 50–67.
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wstrząsu rzeczywiście radykalnej zmiany malkontenci uznali daw-
ność praw i instytucji, na które ich zdaniem dokonano zamachu, za 
argument zdecydowanie drugorzędny wobec zniszczenia podstaw 
Rzeczypospolitej. W sytuacji, kiedy Polacy stracili wolność, o czym 
starali się przekonać adresatów swoich wystąpień, fakt, że było to 
dziedzictwo po przodkach, istotnie miał już niewielkie znacznie. To-
też w tej ostatniej dyskusji wolnej Rzeczypospolitej dawność poja-
wia się stosunkowo rzadko, nie wywołując ani polemik, ani zainte-
resowania.

Należy podkreślić, że nawet w  okresie, kiedy zaczęto po tro-
sze kwestionować bezwzględną akceptację wartości dawności, nikt 
z uczestników ówczesnej debaty politycznej nie zanegował jej całko-
wicie. Jak już powiedziano, do argumentów z przeszłości odwoływali 
się wszyscy uczestnicy sporów, nawet cytowani tu autorzy nie byli 
konsekwentni w niechęci do dawności, w innych miejscach swoich 
wywodów tradycyjnie odwołując się do dawnego (dobrego) charak-
teru Polaków, a nawet w razie potrzeby posługując się argumentem 
dawnych praw, jednak różnica stawała się coraz wyraźniejsza.

*

Do tej pory starano się pokazać, jak wysoko cenioną wartością była 
dawność, teraz należałoby odpowiedzieć na dość podstawowe py-
tanie: dlaczego tak ją ceniono. Odpowiedź na nie jest dość złożona, 
odwołania do niej pełniły bowiem bardzo wiele funkcji, po części 
zależnych od tego, jaki był przedmiot wypowiedzi obdarzany przy-
miotnikiem „dawny”. Na pewno nie był to tylko osławiony konser-
watyzm szlachty, „tradycjonalistyczna, zachowawcza ideologia szla-
checka”34, ślepe przywiązanie do dziedzictwa przeszłości, choć i  te 
elementy można tu dostrzec. 

Jedną z ważniejszych ról, jaka przypadła odwołaniom do prze-
szłości, a ściślej doszukiwaniu się dawnych korzeni praw, rozwiązań 

34 Co ciekawe, autor tej wypowiedzi z  jednej strony taką rolę przypisał odwoła-
niom do zmitologizowanej przeszłości w wypowiedziach szesnastowiecznych 
(czyli mocno przedwcześnie), by niemal jednym tchem uznać je za podstawę 
reform politycznych tego czasu, D. Śnieżko, Mit, s. 64–65.
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ustrojowych, a nawet działań, stanowiła swoista ich legitymizacja35. 
Przy czym mogło chodzić tu o uprawomocnienie bardzo konkret-
nych instytucji czy przedsięwzięć, ale mogło też odnosić się to do 
podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Wymownym, chciałoby się 
powiedzieć, wzorcowym przykładem pierwszej funkcji były podej-
mowane przez uczestników rokoszu Zebrzydowskiego usilne poszu-
kiwania wcześniejszych tego typu wystąpień. Rokoszanie mieli, jak 
się wydaje, pełną świadomość, że ich poczynania ani nie mieszczą się 
w tradycyjnych formach działania politycznego36, ani nie mają umo-
cowania w prawach Rzeczypospolitej. Znalezienie precedensu w hi-
storii miało ich wystąpienie uprawomocnić przez wpisanie w pewną 
tradycję: „azaż to nowa, że Polacy posłuszeństwo królom wypowia-
dali?” – zadawał niewątpliwie retoryczne pytanie jeden z rokoszan37. 
A inni dopowiadali zgodnie, iż czynią „jako przodkowie naszy czy-
nili”38. Przedstawianie wystąpienia szlachty przeciw królowi jako 
dziedzictwa przodków stanowiło w literaturze rokoszowej praktykę 
właściwie powszechną. By nie były to stwierdzenia gołosłowne, od-
woływano się do wydarzeń z przeszłości – rzeczywistych bądź legen-
darnych, przede wszystkim do autentycznego wystąpienia szlachty 
przeciw Zygmuntowi I w roku 1536, tzw. wojny kokoszej oraz do mi-
tycznego rokoszu gliniańskiego z  czasów Ludwika Węgierskiego39, 

35 Na tę funkcję odwołań do dawności, choć w  źródłach o  innym charakterze, 
zwrócił uwagę Sławomir Baczewski, Mit początku i władza szlachty. Dyskurs ge-
nealogiczno-historyczny w XVII-wiecznych kazaniach pogrzebowych, „Wschod-
ni Rocznik Humanistyczny” 2006, t. 3, s. 51.

36 Por. E. Opaliński, Kultura, s. 66; B. Suchodolski, Kult, s. 7.
37 Odpowiedź rokoszanów na zarzuty, Czubek II, t. 2, s. 370.
38 Pokazanie niewinności rokoszan, Czubek II, t. 3, s. 378.
39 Gwoli przykładu: Stanisław „Diabeł” Stadnicki do Hieronima Jazłowieckiego, 

Czubek II, t. 2, s. 172 (rokosz gliniański, wspiera się zresztą autorytetem Długo-
sza); Votum ślachcica polskiego Jana Kazanowskiego, Czubek II, t. 2, s. 306–307 
(tu cały szereg rokoszów, które zdaniem autora były niemal zwykłą procedu-
rą rozliczania się z królami); Defensio ac definitio rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 441 
(rokosz gliniański i wojna kokosza, autor sugeruje, że brak wzmianek o roko-
szach w kronikach wynika z cenzury królewskiej); Dyskurs około rokoszu, Czu-
bek II, t. 2, s. 421 i n. (dłuższe wyliczenie historii rokoszów); Libera respubli-
ca quae sit?, Czubek II, t. 2, s. 408 (wojna kokosza); por. E. Opaliński, Kultura,  
s. 45; S. Cynarski, Uwagi nad problemem recepcji „historii” Jana Długosza w Polsce 
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która to legenda na dobrą sprawę narodziła się właśnie wówczas40. 
Cel tych odwołań był zawsze ten sam – pokazać, że „starsze prawo 
rokoszowe, niż król, magistratus i  statuta wszytkie”41, a  więc udo-
wodnić prawomocność rokoszu. Co znamienne, kiedy konfedera-
cje (także te skierowane przeciw królowi) niejako wrosły w tradycję 
i nie odczuwano już potrzeby ich legitymizacji, podobne odwołania 
do przeszłości już się raczej nie pojawiały42.

Jest to jeden z ciekawszych przykładów „uprawomocnienia przez 
dawność”, ale ani nie pierwszy, ani nie jedyny. Dawnych korzeni 
swoich działań i propozycji szukali już uczestnicy sporów politycz-
nych przed pierwszą wolną elekcją43. „Dowód z dawności” to bardzo 
ważny element sporów politycznych, argument, którym można wes-
przeć niemal każdą tezę i propozycję. Szczególnie proponując no-
wość prawną, instytucjonalną czy tylko proceduralną, dobrze było 
ją przedstawić jako dziedzictwo po przodkach, nie tylko dlatego, że, 
jak już powiedziano, niemal automatycznie poprawiało to jej oce-
nę, ale właśnie dlatego, że w pewnym sensie ją to uprawomocnia-
ło, nadając jej cechy „zasiedzenia”, osadzenia od dawna w  istnie-
jącym systemie. Można zresztą było wykorzystywać ten argument  
à rebours, przedstawiając zwalczane rozwiązanie jako niezakorze-
nione w przeszłości, jako chimerę „na żadnym dawnym nieufundo-
waną prawie”, jak przedstawiał liberum veto Stanisław Konarski, gdy 

XVI i XVII wieku, w: Długossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana 
Długosza, red. S. Gawęda, Warszawa 1980, s. 286–287; M. Wyszomirska, Ro-
kosz gliniański i „rady Kallimacha” a doktryna złotej wolności, w: Nad społeczeń-
stwem staropolskim, t. 1: Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII stuleciu, 
red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, s. 74.

40 Por. A. Lipski, Tradycja, s. 77; J. Orzeł, Historia, s. 338.
41 Natura albo definitio rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 413.
42 Choć mit gliniański żył dalej swoim życiem, por. J. Orzeł, Historia, s. 332–387, 

gruntowna analiza mitu gliniańskiego i jego historii.
43 Gwoli przykładu autor jednego z pisemek po opisaniu swojej propozycji orga-

nizacji wyboru króla podsumował: „będzie elekcyja wolna, legitima, porządna, 
przystojna i nam od miełych, cnotliwych przodków onych, prostych naszych 
Polaków podana”, „Iż na społecznym zjeździe panów rad koronnych w  Ka-
skach” [inc.], Czubek I, s. 239. 
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dla swoich obrońców było ono „staropolskim nie pozwalam”44. Jesz-
cze pod koniec wieku XVIII taką jej funkcję legitymizacyjną wyko-
rzystali, i to bardzo zręcznie, walczący o swoje prawa mieszczanie, 
czyniąc z  dawności niemal główny wątek swoich wystąpień. Nie-
które z ich pism, np. Prawa miast polskich45 składające się głównie 
z odwołań do dawnych statutów i konstytucji, sprawiają wrażenie 
raczej traktatu historycznego niż pisma politycznego. Jednak ów 
przydługi wykaz historycznych uprawnień mieszczan służył bar-
dzo konkretnemu celowi politycznemu, uzasadnieniu, że upraw-
nienia, których się domagają, nie są uzurpacją, ale już dawno były 
ich prawą własnością. Miało to prowadzić do wniosku, że de fac-
to w ogóle nie chodziło tu o przyznanie nowych praw, ale o napra-
wienie istniejącego bezprawia. Co ciekawe, mieszczanie pozostali 
tu wierni tradycyjnemu dyskursowi, znakomicie go wykorzystując, 
gdy ich szlacheccy sojusznicy, a szczególnie Hugo Kołłątaj, posłu-
giwali się w ich obronie znacznie nowocześniejszym językiem, od-
wołując się nie tyle (a przynajmniej nie tylko) do dawnych przywile-
jów, co do jednakowych dla wszystkich praw natury46.

Odwołanie do dawności w podawanych tu przykładach stano-
wiło decyzję w pełni świadomą, budowanie wypowiedzi tak, by pod-
kreślała ona słuszność działań, żądań czy propozycji. Czasem były to 
zgoła manipulacje służące osiągnięciu konkretnego celu. Jednak to, 
co nazwaliśmy tutaj legitymizacyjną funkcją dawności, ma też szer-
szy i nie tak pragmatyczny aspekt, dotyczący spraw bardziej ogólnych, 

44 S. Konarski, O  skutecznym, t. 2, s. 111; Dyskurs o  eksorbitancyjach [1668], 
Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 344.

45 Prawa miast polskich do władzy prawodawczej, wykonywającej i  sądowniczej, 
Warszawa [1789], w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 2, wyd. J. Mi-
chalski, E. Rostworowski, J. Woliński, Wrocław 1959, s. 269–300.

46 Choć w razie potrzeby Kołłątaj odwoływał się także do dawnych praw, żąda-
jąc, by „stan miejski do dawnych prerogatyw dopuścić”, [H. Kołłątaj], Korespon-
dencyja jednego obywatela z podkomorzym pewnego województwa z okoliczności 
przyszłego rządu, b.m. 1789, s. 19; por. też A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę 
rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 
2000, s. 164–165; o roli argumentów z dawności w propagandzie sprawy miej-
skiej por. też K. Zienkowska, Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa 
w dobie Sejmu czteroletniego, Warszawa 1976, s. 78.
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a dla szlacheckich uczestników dyskusji politycznych – podstawowych. 
Chodzi tu o to, co można by nazwać dziedzictwem wolności, a więc 
o pokazanie, że jest ona odziedziczoną po przodkach, prawą włas- 
nością szlacheckich obywateli. Dawna, staropolska wolność to je-
den z częstych motywów wystąpień politycznych od wieku XVI po 
XVIII. Przy czym owa dawność mogła oznaczać zarówno konkretne 
prawa gwarantujące szlacheckie swobody, a więc niejako rzeczywi-
stą historię wolności, jak i mityczną wolność, którą Polacy mieli się 
cieszyć od najdawniejszych czasów47. W pewnym sensie obraz daw-
nej wolności przypominał po trosze genealogie szlacheckie, w któ-
rych rzeczywista historia rodu przeplatała się z legendami herbowy-
mi i opisem mitycznych jego początków. Pełnił też podobną do nich 
funkcję – tak jak zacni przodkowie mieli podkreślać sławę rodu, jego 
prawo do herbu, tak dawna wolność stanowiła swego rodzaju legity-
mizację wolności współczesnej, przez podkreślenie jej szacownych, 
a zarazem solidnych korzeni. Takie ujęcie nie było zresztą czymś wy-
jątkowym. Podobnie przedstawiali własne swobody także reprezen-
tanci innych narodów wolnych, starając się znaleźć jak najdłuższą 
genealogię swego systemu rządów i swej wolności. Wenecjanie wy-
wodzili rzeczpospolitą wprost od starożytnego Rzymu, Anglicy się-
gali w  tym celu zarówno do Magna Carta, jak i do czasów sprzed 
podboju normańskiego, Holendrzy do dzielnych Batawów walczą-
cych z  najazdem Juliusza Cezara, Szwajcarzy do Wilhelma Tella 
i sprzysiężenia z Rütli48. Może byłoby tu trafniejsze porównanie nie 

47 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej 
XVIII wieku, Gdańsk 2006, cz. I, rozdział 1: Historia wolności polskiej i cz. VI: 
Mity i rozterki wolności, s. 306–314; J. Łukowski, The Szlachta, s. 161 i nn.; idem, 
Disorderly, s. 14–16.

48 „The myth of Venice consistent of an historical and above all a political-con-
stitutional component”, E. Haitsma Mulier, The Myth of Venice and Dutch Re-
publican Thought in the Seventeenth Century, Assen 1980, s. 5; F. Gaeta, Alcune 
considerazioni sul mito di Venezia, „Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 
1961, Vol. 23, s. 60; „The antiquity of Dutch liberty became one of the founda-
tional ideas of Dutch republic”, M. van Gelderen, Liberty, Civic Rights, and Du-
ties in Sixteenth-Century Europe and the Rise of the Dutch Republic, w: The In-
dividual in Political Theory and Practice, ed. J. Coleman, Oxford 1996, s. 100;  
A. Pallister, Magna Carta. The Heritage of Liberty, Oxford 1971, s. 2, 5 i passim; 
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tyle ze szlacheckimi herbarzami, co z genealogiami dynastycznymi 
panujących rodów. Tak jak władcy podkreślali swoje prawo pano-
wania starożytnością dynastii i dziedzictwem krwi, tak narody uwa-
żające się za wolne lub do wolności aspirujące szukały jak najwcze-
śniejszych antecedencji swych swobód, też poniekąd odwołując się 
do prawa krwi – wylanej w ich obronie czy po to, by je zdobyć49. Owa 
krew przodków leje się także obficie w polskich wypowiedziach po-
litycznych, opisywana niemal tymi samymi słowy przez cały czas ist-
nienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O „wolności, której nam 
mili przodkowie naszy krwią, wiarą i statecznością swą nabyli i po-
zostawili”50, pisali i  mówili zarówno uczestnicy pierwszej wolnej 
elekcji, jak i ich potomkowie w okresie Sejmu Wielkiego. Oto jeden 
z bardziej „krwawych” przykładów takiej narracji w publicystyce lat 
1788–1792: „My zaś mając wolność krwią przodków naszych zarobio-
ną, krwią ich utrzymaną, krwią ich aż do nas przeprowadzoną…”51. 
Z tym że w przeciwieństwie do narracji zachodnich obrońców wol-
ności, nie była to na ogół krew przelana w bezpośredniej o nią walce, 
ale raczej słusznie nagrodzone poświęcenie dla ojczyzny. Jan Her-
burt pisząc, iż wolność „za prawy naszemi mamy, których przodko-
wie naszy nie złotem, ani innemi postępki, ale dzielnością i krwią 
swą o pany i ojczyznę ręką swą czyniąc, dostąpili”52, wyrażał pogląd 
powszechnie obowiązujący przez następne dwieście kilkadziesiąt 
lat i nie mniej powszechnie głoszony53. Przy tym nie negowano na 

U. Im Hof, Mythos Schweiz: Identität – Nation – Geschichte 1291–1991, Zurich 
1991.

49 Zdaniem niektórych autorów miało to też rekompensować brak boskiego nada-
nia, jaki miała władza królewska, H. G. Koenigsberger, Republicanism, Monar-
chism and Liberty, w: Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. 
Essays in Memory of Ragunild Hatton, eds. R. Oresko, G. C. Gibbs, H. M. Scott, 
Cambridge 1997, s. 44–45; o krwi przodków por. A. Pallister, Magna Carta, s. 45.

50 „Iż na spółecznym zjeździe…”, s. 245.
51 Myśli patriotyczno-polityczne do Stanów Rzeczypospolitej Polskiej na sejm 1788 

roku zgromadzonych, [Warszawa 1788], s. 6; por. J. Łukowski, The Szlachta,  
s. 169. 

52 J. Herburt, Statuta i przywileje koronne z łacińskiego języka na Polskie przełożo-
ne nowym porządkiem zebrane i spisane, Kraków 1570, k. A4v.

53 By nie zostawić tego twierdzenia gołosłownym, oto kilka późniejszych przy-
kładów: przodkowie „rozkochawszy się w ojczyźnie, mile dla niej zdrowie swe 
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ogół, że ową wolność przodkowie otrzymali od królów, było to jed-
nak jakby mniej istotne od tego, że na nią zasłużyli, że stała się już 
dawno ich niezaprzeczoną własnością i jako taka została przekaza-
na potomkom54. Zresztą, co warto podkreślić, bo jest to charaktery-
styczne właśnie dla wypowiedzi polskich, przodkowie jawili się nie 
tylko jako ci, którzy przelewali dla wolności krew, ale także ci, którzy 
ją zbudowali, a ściślej zbudowali państwo, w którym wolność się re-
alizowała – Rzeczpospolitą. Jak stwierdzał z dumą Wawrzyniec Go-
ślicki: Quid dictam de maioribus nostris, qui non multum dissimi-
lem Romanae, nobis quoque rempub[licam] condiderunt?55 Wątek ten 
przewija się w dyskursie właściwie przez cały okres istnienia I Rze-
czypospolitej. Jeszcze Konarski stwierdzał: „Rzeczpospolita nasza 

nieraz odważali, krew własną przelewali, aż na ostatek i wolności tych i szla-
chectwa po nich dziedziczemy, mężnemi się rękoma dobiwszy, prawem ostrem 
je obwarowawszy i nas potomki swe, abyśmy ich strzegli srogiemi przysięga-
mi obowiązali”, Pismo szlachcica jednego, w  którym o  rozprawie znać daje do 
braciej, Czubek II, t. 3, s. 358; „Przodków naszych ona do wolności inklinacy-
ja przy męstwie i odwagach wojennych umiała królów swoich w ich potencyjej 
tak uchodzić, że nie wyganianiem ani zabijaniem panów swoich […], ale raczej 
miłością swoją i wiernością […] tak je zniewalali, iż wyzuwając się niby z wła-
dze królewskiej dobrowolnie prawa majestatu i te regalia albo podzielili z RP, 
albo je cale w jej ręce oddali”, S. Dunin Karwicki, Egzorbitancyje we wszystkich 
trzech stanach Rzeczypospolitej krótko zebrane, w: idem, Dzieła polityczne z po-
czątku XVIII wieku, tłum. i wyd. A. Przyboś, K. Przyboś, Kraków 1992, s. 38; 
„Pierwsze wolności, swobody i prawa nasze winnniśmy stanowi rycerskiemu, 
który ich dla nas nabył okupem krwi w potrzebach wojennych mężnie wyla-
nej”, [W. Rzewuski], Myśli w teraźniejszych okolicznościach Rzeczypospolitej, Po-
czajów 1756, k. C 2; „nieśmiertelna sława antecesorów naszych, że krwią własną 
i usilnym staraniem otrzymali wolność”, A. Zamoyski, Mowa na Senatus Consi-
lium podczas interregnum dnia 7 listopada roku 1763 w Warszawie miana, [War-
szawa 1763], b.p.; „drogiego klejnotu, bo wolności krwią przodków nabytej”,  
[I. Łobarzewski], Odpowiedź autora „Testamentu politycznego” na list do niego 
drukiem przesłany, Warszawa [1789], s. 1.

54 Większy nacisk na rolę władców kładli czasem autorzy będący zwolennikami 
wzmocnienia władzy monarszej, tak jak Łukasz Opaliński, który twierdził, że 
wolność osiągnięto nie dzięki zasługom przodków, ale „z łaskawości królów, czy 
z nieobaczenia, i takie na utwierdzenie swobód szlacheckich [prawa] uchwalo-
ne, queis etiam reges tenerentur”, Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 10.

55 W. Goślicki, De optimo senatore libri duo, Wenecja 1568, k. 30. 
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wielką przodków naszych mądrością uformowana”56. O odwieczno-
ści stworzonej przez przodków Rzeczypospolitej pisał Michał Wiel-
horski57, wspominali, choć raczej mimochodem, uczestnicy dyskusji 
Sejmu Czteroletniego. Jednak w tym czasie, a właściwie od połowy 
wieku XVII był to już często tylko powtarzany bezrefleksyjnie frazes, 
wyraz dumy z wybornego dzieła przodków58. 

Taki wydźwięk ma też przytoczony cytat z  dzieła Goślickiego, 
jednak dla jego współczesnych podobne odwołania choć zawsze sta-
nowiły przedmiot dumy, miały znacznie większą wagę, były argu-
mentem na rzecz określonej koncepcji politycznej, a nawet więcej – na-
rzędziem kreującym pewną wizję Rzeczypospolitej. Otóż w  takim 
ujęciu Rzeczpospolita nie tylko istniała od dawna w  określonym 
kształcie, ale ów kształt został jej nadany nie przez władców, ale przez 
poprzedników aktualnych uczestników życia politycznego. „Przod-
kowie naszy, stanowiąc Rzeczpospolitą…” – to jedna z popularniej-
szych fraz zaczynających wywód polityczny w  okresie pierwszych 
bezkrólewi czy rokoszu Zebrzydowskiego. „O  naszej chrześcijań-
skiej, a wolnej Rzeczypospolitej sposobie i postanowieniu wiedzieć 
jest nam potrzeba, jako je przodkowie naszy ugruntowali i jaki po-
rządek w niej uczynili”, pouczał czytelników nieznany z nazwiska se-
nator59, czyniąc z obrazu ustroju Rzeczypospolitej jako dziedzictwa 
przodków niejako główny wątek swojej rozprawki po to, by poka-
zać, że właśnie oni „tą drogą wolnością siebie i nas, potomstwo swe 
opatrzeli, że Pan nie tak, jako chce, ale tak jako może i jako mu jest 
prawem zamierzono, nam rozkazować jest powinien”60. Motyw ten, 
choć nie aż tak wyeksponowany, przewija się wyraźnie po śmierci 
Zygmunta Augusta w publicystyce przedelekcyjnej, w której przod-

56 S. Konarski, Rozmowa pewnego ziemianina z sąsiadem o teraźniejszych okolicz-
nościach, b.m. 1733, s. 7.

57 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu, właściwie całe jego dziełko jest 
oparte na tym założeniu.

58 Ciekawa i gruntowna analiza funkcji odwołań do przodków w wystąpieniach 
osiemnastowiecznych w: J. Łukowski, The Szlachta, s. 169 i nn.

59 Senatora anonima deliberacyje o  królu, panach, radzie i  urzędnikach, sejmie 
i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 113.

60 Ibidem, s. 115.
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kowie są stale obecni i której autorzy chętnie powtarzają, że „naszy 
przodkowie […], gdy nam moratam et bene constitutam Rempubli-
cam zostawili”61, że „Rzeczpospolita Królestwa Polskiego od przod-
ków tak jest mądrze postanowiona, iż przechodzi rozumy mądrych 
onych stanowiec rzeczypospolitych, co piszą o Likurgu, Solonie, Ro-
mulusie”62. Pobrzmiewa w tym duma ze stworzonego dzieła, ale też 
można odnieść wrażenie, że autorzy tych wypowiedzi chcieli upra-
womocnić kształt Rzeczypospolitej, który przecież po części two-
rzyli, nadając mu cechy dawności, czegoś z jednej strony już spraw-
dzonego, z drugiej, należącego do nich, jako do prawych dziedziców 
twórców Rzeczypospolitej. 

Z czasem rola tego typu odwołań osłabła. Nie wprowadzano już 
tak radykalnych zmian ustrojowych, nie było więc potrzeby wspie-
rania ich argumentami z dawności. Co może jeszcze ważniejsze, nikt 
nie miał już wątpliwości, że Rzeczpospolita jest wspólną własnością 
szlacheckich obywateli. W dalszym ciągu popularne argumenty, że 
„przodkowie nasi eum statum Reipublicae mieć chcieli”63, że „taka 
była przezorność przodków naszych w uformowaniu tej Rzeczypo-
spolitej”64, zaczęto wykorzystywać w  dyskusjach dotyczących kon-
kretnych rozwiązań ustrojowych, uprawnień poszczególnych sta-
nów RP, a nawet poszczególnych praw. W tych sporach chodziło już 
jednak raczej po prostu o wsparcie swego zdania autorytetem przod-
ków, a nie o fakt, że to oni stworzyli Rzeczpospolitą. Zmianie zaczęła 
też po trosze ulegać perspektywa – zamiast podkreślać, że Rzeczpo-
spolita jest dziełem przodków, zaczęto ubolewać, że dzieło to zosta-
ło mniej lub bardziej zmarnowane i dopiero trzeba przywrócić mu 
dawny kształt. 

Prowadzi to do jeszcze jednej ważnej kwestii związanej z daw-
nością Rzeczypospolitej. Otóż w  dyskursie politycznym jawiła się 
ona nie tylko jako dziedzictwo po przodkach, ale też jako ich le-

61 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 239.
62 Naprawa Rzeczypospolitej Koronnej do elekcyjej nowego króla, Czubek I, s. 190.
63 Respons wolnego szlachcica na list senatora jednego de data 20 Decembris 1665, 

Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 110.
64 J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności manifest Bogu, światu i ojczyźnie przez… 

podany… Roku Pańskiego 1666, s. 64.
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gat, który należało przekazać potomnym. Jak apelował do szlachty 
w roku 1573 uczestnik dyskusji przedelekcyjnej, jej przedstawicie-
le powinni „sami się siebie rozmiłować, dziatek swych i potomstwa 
swego i o tym radzić w zgodzie a w miłości, jakobyśmy całą Rzecz-
pospolitą, prawa i wolności nasze przez ręce podali, jakośmy też to 
sami od przodków swoich wzięli…”65. Podobne apele powtarzały się 
w  różnych kontekstach przez następne wieki. Rokoszanie w  1606 
roku wzywali: „abyście oracyjami nie bawiąc się długiemi, Rzpltą 
całą wielkim i długim krwie polskiej rozlaniem nabytą, sobie i po-
tomstwu naszemu zatrzymać mogli”66. Niepodzielający bynajmniej 
ich poglądów Łukasz Górnicki zwracał się ustami Włocha do swo-
ich rodaków: „Ale że [przodkowie] przystojnie żyli, przeto zostawili 
wam tę Rzeczpospolitą. I wy chcecieli ją zostawić potomstwu swe-
mu, trzeba żebyście się rozmiłowali w tych cnotach, które zachowu-
ją w cale Rzeczpospolitą i onę szczęśliwą czynią”67. Jędrzej Suski de-
klarował na wstępie swego dzieła, że pisze je „na pociechę polskiemu 
narodowi i na przestrogę tym, którzy Rzecząpospolitą władają, aby jej 
tak dochowali potomkom swym, jako ją od przodków swych wzięli”68. 
Adam Kisiel w roku 1648 wobec narastającego zagrożenia kozackie-
go apelował do rodaków: „A my, jakośmy wzięli a maioribus nostris 
miłą ojczyznę i wolność, tak ją z chwałą i wieczną pamięcią trademus 

65 Napominanie braciej stanu rycerskiego, Czubek I, s. 251; „tak się o to pilnie sta-
rajcie, abyście ojczyzny waszej, którą przodkowie waszy nie cudzem złotem, nie 
cudzem bogactwem, nie cudzą mocą, nie cudzym mieczem, ale własną cno-
tą i pobożnością swoją, męstwem swym, ręką swoją, mieczem swoim, gardłem 
swoim, żywotem swoim i krwią swoją na wszystkie strony rozszerzyli i z taką 
czcią i  chwałą wam, potomkom swem zostawili”, [S. Budny?], Elekcyja króla 
krześcijanska, Czubek I, s. 328. 

66 Votum szlachcica polskiego na sejmiki i sejm roku pańskiego 1606, Czubek II, t. 2, 
s. 224.

67 Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z  Włochem o  wolnościach i  prawach polskich 
(1616), w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 453; podobnie 
wcześniejsze Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich ze-
branie, przez tego, który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej roku 1587, 12 febru-
arii, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 12.

68 J. Suski, Deklaracyja statutów koronnych o rozdawaniu dygnitarstw kościelnych 
i beneficyi ruskich (Kraków 1621), w: Trzy broszury prawne z r. 1607 i 1612, wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1893, s. 65.
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posteritati nostrae, auream non latericiam Rempublicam Polonam”69. 
Jeszcze w  roku 1790 Adam Wawrzyniec Rzewuski choć nieco od-
miennymi słowami, mówił, przynajmniej pozornie, to samo: „chcę 
ojczyznę moją tak wolną i niepodległą potomkom oddać, jak ją po 
przodkach moich odebrałem”70. 

Pozornie, bowiem z upływem czasu troska o pozostawiony przez 
przodków legat po trosze zmieniła swoją funkcję w dyskursie. W za-
sadzie wszystkie przywołane do tej pory cytaty, pochodzące z XVI 
i  pierwszej połowy wieku XVII, łączą nakaz opieki nad dziedzic-
twem przeszłości z wezwaniem do działania – roztropnego radze-
nia o ojczyźnie, jej obrony, przywrócenia cnót przodków, wreszcie 
(w przypadku rokoszan) walki o dawny kształt Rzeczypospolitej. By-
cie dziedzicem, a zarazem depozytariuszem dawnej Rzeczypospoli-
tej łączyło się tu z nakazem postawy aktywnej. Podobne ujęcie także 
później nie znikło całkowicie z dyskursu, jednak pojawia się w nim 
znacznie rzadziej. W  wieku XVIII można je czasem napotkać, ale 
raczej w  wystąpieniach autorów wskazujących na konieczność re-
form politycznych, jak Konarski, który apelował do czytelnika: „czyż 
zniesiesz więc, abyś obojętnym okiem i oziębłym sercem patrzył na 
tego w twych rękach rządu swobodnego zgubę, który ci twoi zosta-
wili przodkowie?”71. Jednak w  tym czasie, a  właściwie przez cały 
wiek XVIII troska o  legat przodków, którym zresztą znacznie czę-
ściej niż Rzeczpospolita okazywała się wolność, miała polegać nie 
na działaniu, ale na jego zaniechaniu72. W takim ujęciu Polacy ja-
wili się jedynie jako czasowi jej użytkownicy bez prawa ingerencji 
w jej podstawy i strukturę73. W chwilach wyjątkowego zacietrzewie-

69 [A. Kisiel], Rada jednego z obywatelów, zacnego człowieka, w punktach ad consi-
derationem Reipublicae podana [1652], Ochmann-Staniszewska, t. 1, s. 104.

70 A. W. Rzewuski, O formie rządu republikanckiego myśli, cz. 1, Warszawa 1790, s. 48.
71 S. Konarski, O skutecznym, t. 1, s. 175; podobnie A. Zamoyski, Mowa na senatus 

consilium, b.p.
72 J. Łukowski, The Szlachta, s. 169.
73 „Ta wspaniałość staropolska, która szablą i  sercem daleko się była wsławiła 

[…] drogą i żadnym okupem nienagrodzoną wolność nam zostawiwszy, tej się 
od nas i sumienia naszego sprawiedliwie dopomina i domaga, byśmy potom-
kom naszym taką wzajem zostawili, jaką nas staranie i niezmyślona przodków 
naszych rezolucyja za opatrzeniem niebios obdarzyła”, Uwagi dla ratowania 
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nia polemicznego mogło to doprowadzić do propozycji całkowitego 
ubezwłasnowolnienia aktualnych posiadaczy swobody, jak w piśmie 
anonimowego przeciwnika sukcesji w czasie Sejmu Czteroletniego: 
„bo nam wolność miła i tej dla potomków utracać nie możemy, bo-
śmy jej nie wypracowali, aniśmy jej nie budowali, my też jej obalać 
nie mamy mocy, bo nam ją przodków słodka pamięć i potomków 
miłość odebrała”74. Jak widać, niemal identyczny punkt wyjścia pro-
wadził do zgoła różnych wniosków. Jest to ciekawy przykład, jak po-
sługując się właściwie analogicznym językiem politycznym, odwo-
łującym się do tych samych idei i ideałów, można wyrażać zupełnie 
odmienny stosunek do rzeczywistości politycznej.

*

To, że Rzeczpospolita, jej wolność, jej prawa były dziedzictwem 
po przodkach, nie tylko potwierdzało uprawnienia spadkobier-
ców, dając zarazem poczucie ciągłości75, ale także podkreślało trwa-
łość zarówno wspólnoty państwowej, jak i  jej konstrukcji ustrojo-
wej, o  wolności szlacheckich obywateli nie wspominając. Właśnie 
potwierdzenie trwałości zarówno konkretnych instytucji, jak i całej 
Rzeczypospolitej to następna ważna funkcja odwołań do dawności. 
Dawne rozwiązania były rozwiązaniami dobrymi, bo sprawdzonymi 
przez czas. Wprost stwierdził to jeden z rokoszan w roku 1606, su-
gerując, by naśladować instytucje weneckie, zapewniające lepszy po-
rządek niż ustrój Rzeczypospolitej, „co długie, a  nieodmienne ich 
panowanie konfirmuje”76. W tej funkcji dawność najczęściej towa-
rzyszyła prawom czy formie rządu. Przy czym o „dawnym kształcie 

ojczyzny pobudzające [luty 1745], w: M. Skibiński, Europa a Polska w dobie woj-
ny o sukcesję austriacką, t. 2: Źródła, Kraków 1913, s. 548, przy czym jedyną radą 
dla rodaków był powrót do dawnych cnót.

74 Sukcesyja lub elekcyja czyli zdanie wolnego Polaka niewoli znać niechcącego, 
b.m. 1790, s. 14; szerzej A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, s. 312–313.

75 Zdaniem Andrzeja Lipskiego był to wyraz wiary „w swoistego rodzaju jedność 
międzypokoleniową, znacznie bardziej żywą w  okresie XVI i  XVII w. aniżeli 
obecnie, oraz w  łączność działania pokoleń minionych ze współczesnymi”,  
A. Lipski, Tradycja, s. 85.

76 Rokosz jaki ma być, Czubek II, t. 3, s. 827.
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albo formie Rzeczypospolitej” mówiono i pisano już w wieku XVI77, 
czasem twierdząc, że Korona Polska „już od tysiąca lat stoi”78. To 
zresztą element szerszego zagadnienia, jakim jest wizja historii włas-
nego państwa79, ale tutaj ważniejsze pozostaje zawarte w niej przeko-
nanie o jego dawności, trwałości. Jak pisał inny autor z tego czasu, 
mając na myśli konstrukcję ustrojową: „którym obyczajem i w  ja-
kim porządku przodkowie naszy Rzeczypospolitej tej naszej Koron-
ny postanowieli i  tak dobrze ugruntowali, że przez tak długi wiek 
[…] trwała”80. Jeszcze w roku 1789, nie bacząc na rzeczywisty stan 
państwa, anonimowy przeciwnik sukcesji domagał się, by nie tykać 
„tych fundamentów, które chociaż dawne, tak są jednakże trwałe, że 
budowa teraźniejsza przy niejakim ich poprawieniu, bezpiecznie na 
nich wspierać się może”81. To, że długi czas istniała w niezmienio-
nym kształcie, potwierdzało nie tylko jej zalety, ale i stabilność, bu-
dząc zaufanie i dając swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. 

Jednym z częściej eksponowanych elementów ideologii „złotej wol-
ności” jest gwałtowna niechęć do wszelkich nowości połączona z przy-
wiązaniem do po trosze zmitologizowanych „dawnych praw”82. Tak-
że w dyskursie politycznym owo przywiązanie i wynikająca z niego 
obawa przed zmianami są stale obecne. Przed tymi ostatnimi prze-
strzegano zarówno w rozprawach teoretycznych, jak i w wypowie-
dziach uczestników aktualnych dyskusji. Periculosa est enim vel mi-
nimarum rerum in omni Rep[ublica] mutatio – napominał Goślicki83; 

77 [J. D. Solikowski], Rozsądek o warszawskich sprawach na elekcyjej do koronacy-
jej należący, Czubek I, s. 580.

78 De electione novi regis, Czubek I, s. 397.
79 O której pisze H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna histo-

ria narodowa.
80 Senatora anonima, s. 110.
81 Bezstronne zastanowienie się nad proponowaną ustawą następstwa tronu w Pol-

szcze, b.m. [1789], s. 4.
82 J. Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969, s. 164; J. Tazbir, Kul-

tura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, wyd. 2, Warszawa 1979, s. 71; 
S. Cynarski, Sarmatyzm – ideologia i styl życia, w: Polska XVII wieku, s. 288 i n.

83 W. Goślicki, De optimo, k. 58, wcześniej wyjaśnia czemu – że jak zmienią jedno, 
to potem i drugie, a za tym obyczaje i gotowe bunty i zamieszanie (ibidem).
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omnis novitas suspecta84 – dorzucał podejrzliwie nieznany z nazwi-
ska senator; „Mutacyja praw wielce szkodliwa” – podkreślał anoni-
mowy Miłośnik ojczyzny85, któremu wtórował Górnicki: „Każda od-
miana w Rzeczypospolitej barzo zła jest”86. Podzielał ich opinię sto lat 
później Kazimierz Zawadzki: nec mirum: quia cum periculosae sem-
per et difficiles sint, vel levissimae in libero statu mutationes87, a Pa-
weł Piasecki pisząc o doskonałym rządzie RP, stwierdzał krótko, lecz 
zdecydowanie: „odmiany żadnej nie potrzeba, bo może być szkodli-
wa”88. Specjalnie nagromadzono tu nieco więcej cytatów (z ogrom-
nej ich liczby, dodajmy), aby pokazać, jak często i  jak podobnymi 
słowy przestrzegano przed pochopną ingerencją w  dawne prawa 
i  dawną formę Rzeczypospolitej. Co istotne, są to cytaty z  wieku 
XVI i XVII. Słynne stwierdzenie Stanisława Leszczyńskiego o „nie-
szczęsnej” polskiej maksymie omnis mutatio periculosa…, uniemoż-
liwiającej naprawę rządu89, przesłoniło po trosze fakt, że ani nie była 
specyficznie polska, ani charakterystyczna akurat dla wypowiedzi 
osiemnastowiecznych. Zarówno przywiązanie do dawnych rozwią-
zań, jak i obawa przed ich zmianą – wbrew temu, co się czasem są-
dzi – nie były osobliwością dyskursu szlacheckiego, nie były też wy-
łącznie wyrazem niczym nieumotywowanego konserwatyzmu. Jak 
się wydaje, na taką właśnie ocenę tego typu wypowiedzi wpłynęła 
perspektywa wieku XVIII, kiedy rzeczywiście najczęściej stanowiły 
one narzędzie walki z propozycjami reform ustrojowych. Jednak tak 
podobne postawy, jak ich odbicie w dyskursie mają znacznie wcześ-
niejsze korzenie i znacznie szerszy zasięg.

Po części wywodzą się z  renesansowej obawy przed zachwia-
niem równowagi istniejącego ładu. Ład, równowaga to jedne z pod-

84 Senatora anonima, s. 141.
85 Philopolites, k. P 3v, marginalium.
86 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 369, to mówi Włoch w kontekście, że za dużo konsty-

tucji ustanawiają i chaos się robi, raczej nie, że dawne niszczą.
87 K. Zawadzki, Exilis tractatus super advertentiam defectuum in capitibus imperii 

Sarmatici, Kraków 1676, k. R 4, R 4v.
88 P. Piasecki, Responsum de absoluto dominio, wyd. W. Czapliński, w: Miscellanea 

staropolskie, t. 4, red. R. Pollak, Wrocław 1972, s. 264.
89 S. Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, wyd. S. Rembowski, Warsza-

wa 1903, s. 2.
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stawowych ideałów odrodzenia, także w  świecie polityki. Towa-
rzyszył im niewątpliwie nader wówczas uzasadniony strach przed 
chaosem, buntem, anarchią90. Istniejący porządek, szczególnie je-
śli wsparty dawną tradycją, był niejako z założenia lepszy niż nowe 
rozwiązania, które mogły nieść z sobą niebezpieczeństwo zamiesza-
nia. Owego ładu miały strzec właśnie dawne prawa. Tym tłumaczył 
Goślicki wagę maksymy legum mutatio periculosa91. Podobnie ano-
nimowy Philopolites ostrzegał: „Do zachowania całości RP należy 
i to, aby nie były odmieniane prawa i ustawy, owszem w cale dzier-
żane, bo mutacyja rzeczy dawnych, zastarzałych czyni też mutacyją 
RP”92. Podobnie rozumował Górnicki, także ostrzegając przed cha-
osem wynikłym ze stanowienia zbyt wielu nowych praw93. Najład-
niej destabilizację państwa będącą następstwem właśnie zbyt czę-
stych zmian opisał uczestnik pierwszej wolnej elekcji:

[…] nie masz nic szkodliwszego Rzeczypospolitej, jako praw i zwycza-
jów częste odmienianie. Albowiem jako drzewo, którego często wzru-
szasz i często z miejsca na miejsce przesadzasz, nie może się w ziemi 
mocnie korzeniem ująć, tak też Rzeczpospolita nie może być gruntow-
nie umocniona, jeśli częstym, a  różnym praw odmienianiem będzie 
zruszona94.

Warto podkreślić, że sformułowania Goślickiego i Philopolitesa nie 
odnosiły się do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a przynajmniej 
nie tylko do niej. Były raczej przywołaniem ogólnych zasad doty-
czących wszystkich państw, a konkretnie wywodzącego się z trady-
cji rzymskiej przekonania, że tylko zachowanie dawnych praw, oby-

90 I. Kąkolewski, Melancholia władzy. Problemy tyranii w europejskiej kulturze XVI 
stulecia, Warszawa 2007, s. 21, 122 i n.

91 Cavendum est etiam, ne in Repub[lica] leges quoquo modo mutentur, simul enim 
cum illis mutari hominum mores et ingenia solent, et ut populi natura est, nova-
rum semper cupida rerum, una lege mutata, reliquas mutare ac evertere volunt; 
quae res non legum modo contemptum, sed etiam seditionem, ac Reipub[licae] 
mutationem efficit, W. Goślicki, De optimo, k. 58.

92 Philopolites, k. P 3v.
93 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 369.
94 Elekcyja króla, s. 325.
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czajów i kształtu ustrojowego zapewnia państwu stabilność, a  jego 
mieszkańcom bezpieczeństwo.

Jednak, jak powiedziano we wstępie do tej książki, przedmio-
tem większości wypowiedzi było nie abstrakcyjne państwo, ale włas- 
na Rzeczpospolita. Do niej też na ogół stosują się sformułowania 
ostrzegające, by „grunty Rzeczypospolitej nie były psowane i w ni-
czym nienaruszone, za którą skazą musiałoby się wszystko budowa-
nie walić i zniszczyć, a zatym wolność w niewolą by się obróciła”95. 
Jak widać, dla autora tej wypowiedzi naruszenie dawnego ładu Rze-
czypospolitej groziło nie tyle buntami i anarchią, co utratą wolno-
ści i  tyranią. Znów, była to obawa dość powszechna, przynajmniej 
wśród obywateli państw uważających się za wolne. Nie tylko polska 
szlachta sądziła, że „wolność jawnie jest w starych statutach naszych, 
których by najmniej nie odstępować […]”96. Obywatele „państw 
wolnych” w  ogóle byli sceptycznie nastawieni do zmian dawnych 
praw gwarantujących ich wolność97. Choć w  wypowiedziach pol-
skich po części chodziło o dawne przywileje bezpośrednio gwaran-
tujące swobody szlacheckie, jednak takie rozumowanie miało także 
głębsze podstawy. Kto wie, czy nie najtrafniej wyjaśnił je bynajmniej 
nie konserwatywny obrońca dawnych praw, ale czołowy rzecznik re-
form ustrojowych końca XVIII wieku Hugo Kołłątaj: 

95 „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 245.
96 Zdanie względem wyboru króla, Czubek I, s. 432; nawiasem mówiąc, można za-

stanawiać się, jak stare były owe statuty, skoro w roku 1630 anonimowy autor pi-
semka politycznego pisał o prawie z 1538: „Toć tedy nie bardzo rzecz była stara, 
bo jej dopiero lat 92”, Rozsądek propozycyjej de modo eligendi regis, panom sena-
torom od J. Kr. Mości in deliberatoriis przed sejmem podanej anno 1630, w: Refor-
ma elekcji czy naprawa Rzeczypospolitej, wyd. W. Konopczyński, Kraków 1949, 
s. 252.

97 Jak sądzi badacz holenderski: „Generally, this conservatism and intense fear of 
change is considered highly typical of the political thought in the Dutch Repub-
lic during a  large part of the eighteenth century”, I. J. H. Worst, Constitution, 
History, and Natural Law: An Eighteenth-Century Political Debate in the Dutch 
Republic, w: The Dutch Republic in the Eighteenth Century. Decline, Enlighten-
ment, and Revolution, eds. M. C. Jacob, W. N. Mijnhardt, Ithaca–London 1992, 
s. 151.
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Ozdobą rzeczypospolitej są stare i  nieodmienne prawa, a  ponieważ 
w samych tylko prawach jedynowładztwo wolnego narodu ma się naj-
dować, odmieniać dawne równie jest w rzeczypospolitej niebezpiecz-
nym postępkiem, jak w monarchii detronizować jedynowładcę98. 

W przeciwieństwie do swoich konserwatywnych adwersarzy – Koł-
łątaj troszczył się nie o trwałość istniejącego stanu rzeczy, ale o przy-
szłość nowych praw reformujących ustrój Rzeczypospolitej, które 
powinien, jego zdaniem, ustanowić obradujący sejm. Jednak wyjąt-
kowo trafnie uchwycił przyczynę, dla której dawne prawa były tak 
ważne w wolnym państwie, a także powody obaw przed ich pochop-
nymi zmianami. Skoro to właśnie one stanowiły fundament i ramę 
konstrukcji Rzeczypospolitej, wszelka ich zmiana mogła doprowa-
dzić do zachwiania jej stabilnością, a w efekcie spowodować upadek 
całej budowli. „Za odmianami praw wolnych rzeczypospolitych za-
wsze następowały upadki” – pisał obrońca dawnych praw w okresie 
Sejmu Czteroletniego99, a  zdanie to brzmiało jak wierne echo wy-
powiedzi z wieku XVI i XVII. Wpływ tej wizji na dyskusje o możli-
wości i potrzebie zmiany praw (najczęściej o jej braku) opisano już 
wcześniej. Tu chodziło tylko o pokazanie, że szacunek do dawności, 
w odniesieniu do praw i  formy ustrojowej Rzeczypospolitej, który 
jest jedną z wyrazistszych cech dyskursu, był nie tylko wyrazem fobii 
szlacheckich, ale miał swoje uzasadnienie, by tak rzec, teoretyczne. 
Inna rzecz, że choć sformułowania języka politycznego uległy nie-
wielkiej zmianie przez cały badany okres, to zmieniła się nieco funk-
cja owego szacunku dla dawności w tym właśnie kontekście. W wie-
ku XVI i w początkach XVII była to nie tylko i nie zawsze obrona 
istniejącego stanu rzeczy, często chodziło o  element pewnej wizji 
państwa, wyraz pragnienia stabilizacji i  bezpieczeństwa, ostrzeże-
nie przed zbyt daleko idącymi zmianami, niekoniecznie sprzeczne 
z aktywnym podejściem do polityki. Z czasem, szczególnie w wie-
ku XVIII, funkcja odwołań do dawnych praw, dawnej formy rządu 
zaczyna sprowadzać się wyłącznie do roli argumentu przeciw wpro-

98 H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne, t. 2, wyd. B. Leśnodorski, H. We-
reszycka, Warszawa 1954, s. 112.

99 [S. Czacki?], Uwagi z okoliczności rysu rządu publicznego, b.m. [1790], s. 1.
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wadzaniu jakichkolwiek zmian, nawoływania do postawy całkowi-
cie pasywnej100.

Warto zatrzymać się tu jeszcze na chwilę nad omówioną już po 
trosze nieufnością do nowości, którą traktowano jak swego rodzaju 
antytezę dla dawności. Jak ładnie ujął to Stanisław Karwicki: „Nowo-
ści bowiem, chociaż niekiedy są niebezpieczne, lecz jednak zawsze 
są podejrzane dla lękliwej wolności”101. O ile dawność oznaczała sta-
bilizację, trwałość, bezpieczeństwo, to nowość łączono z niepewno-
ścią, brakiem stabilizacji, zagrożeniem dla Rzeczypospolitej. Powta-
rzano, że „nowość rzeczy barziej zwykła szkodzić niż RP pożyteczna 
być i bywa przyczyną do bunthów i sedyciy”102; że „te novitates sensim 
mutant statum Reipub[licae] et aspergunt labem libertatibus”103; lub 
nawet ostrzegano, że „nowe konstytucyje są skazą wolności i  swo-
bód naszych i drogą do tyranstwa”104. Było to przekonanie równie 
trwałe jak szacunek dla dawności. Do końca wieku XVIII przypo-
minano: „Praw nowych niepewna dobroć, stare zaś doświadczenie 
tyle wieków przetarło”105. Ostatecznie można to sprowadzić do krót-
kiej maksymy: „novitates Rzpltej zawsze są szkodliwe”106. Z tym że, 
jak się wydaje, bano się nie tyle nowości, ale właśnie związanej z nią 
zmiany. Zresztą przed zmianami ostrzegano znacznie częściej, no-
wość jako taka nie pojawia się w dyskursie zbyt często, ale kiedy się 
już pojawia, to przede wszystkim jako wyraz krytyki, zarzut, argu-
ment deprecjonujący propozycje lub działania. Wzmianki o niej naj-
częściej można znaleźć w tekstach powstałych w trakcie aktualnych 
sporów politycznych, w  których określenie „nowy”, „nowość” peł-
ni czasem zgoła funkcję inwektywy. Jak pisał Mikołaj Zebrzydowski: 
„Ten artykuł tak się Wiśliczanom nie podobał, że go, jakom powie-

100 Wybornie widać to w dyskusjach Sejmu Czteroletniego.
101 S. Dunin Karwicki, O  poprawie Rzeczypospolitej, w: idem, Dzieła polityczne,  

s. 101.
102  Philopolites, k. P 3v.
103 Dyskurs o eksorbitancyjach, s. 337.
104 Zdanie względem wyboru króla, s. 432.
105 I. Kurzeniecki, Refleksyje nad projektem Consilii Permanentis, b.m. [1774], b.p. 
106 Respons na list jednego poufałego, s. 303. 
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dział, novitatem nazwali”107. Nic dziwnego, że uczestnicy tych spo-
rów bronili się przed podobnymi zarzutami: „Knować nowej Rzpltej 
nie chcemy, stare prawa, stare swobody restaurować chcemy”108, na-
wet jeśli właśnie ową nową Rzeczpospolitą tworzyli, jak anonimowy 
autor pisemka z roku 1573, który zapewniał: 

Iż my mając bene ordinatam rempub[licam] regni, […] nowej tu sta-
wić nie chcemy, ani będziemy: jedno stojąc przy starożytnym postano-
wieniu jej, gdzieby co z starodawnego postanowienia wyszło, aby się to 
w starą klubę włożyło109. 

Próby obrony nowości jako takiej pojawiały się, ale rzadko. Co 
prawda szczególnie w  wieku XVI renesansowi teoretycy państwa 
nie wahali się przekonywać o konieczności wprowadzania nowych 
praw, czasem i później zdarzały się stwierdzenia, że „nowe trafun-
ki nowe przynoszą prawa i ustawy”110. Były jednak rzadkie, a war-
tość nowości dostrzegł chyba tylko Górnicki, który wprawdzie, jak 
już tu wspomniano, przywoływał w swoich dziełach obiegowe opi-
nie o niebezpieczeństwie zmian, ale dla dobra państwa był skłonny 
zmiany zaakceptować. Co więcej, wprost podjął polemikę z poglą-
dem, iż „każda rzecz nowa jest podejrzana”, przekonując, że każda 
dawna rzecz była kiedyś nowa, tu wymienił instytucje i zjawiska nie-
wątpliwie przez szlachtę cenione – wolność, chrześcijaństwo, pisane 
prawa i trybunał, puentując to wyliczenie: „ale co tych rzeczy u nas 

107 [M. Zebrzydowski], Apologia abo sprawota szlchacica polskiego na rokoszu pro  
6 Augusti in Anno 1606, Czubek II, t. 3, s. 221.

108 Stadnicki do Jazłowieckiego, Czubek II, t. 2, s. 171.
109 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 190.
110 Poparcie wolności [1668], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 317; (były stronnik Lu-

bomirskiego, proponujący cały projekt ochrony przed zamachami króla); po-
dobne stanowisko zajął w tym czasie w swoim łacińskim dziełku Veritas quatuor 
causis demonstrata calamitatum Regni Poloniae (1661) Stanisław Kożuchowski: 
„nie należy uważać za niewłaściwe zmienianie zgodnie z nowymi stosunkami 
zwyczajów i ustaw ludzkich, zwłaszcza gdy tego wymaga nagła potrzeba i wiel-
ka korzyść”, cyt. za: W. Czapliński, Stanisław Kożuchowski nieznany pisarz poli-
tyczny połowy XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 1956, t. 47, s. 521.
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jest, co są nowe a dobre!”111. Choć podobne stwierdzenia zdarzały się 
z rzadka i później112, jednak zdecydowanie śladem Górnickiego mieli 
pójść dopiero reformatorzy wieku XVIII, przywoływany tu już Ko-
narski, a później Wybicki czy Popławski. Najgorliwiej z nieufnością 
do nowych rozwiązań walczył Konarski, zgodnie z przekonaniem, iż 
„prawa więc i ustawy dobre i zbawienne w sobie, dlatego że nowe od-
rzucać, nierozumna jest”113. Warto wspomnieć, że w swojej obronie 
nowości użył m.in. tego samego argumentu, co Górnicki: „wszyst-
kie najdawniejsze rzeczy były kiedyś nowe”114. Do prawdziwego zde-
rzenia racji, swoistego sporu starożytników z nowożytnikami, choć 
tylko w aspekcie politycznym, miało dojść jednak dopiero w czasie 
Sejmu Czteroletniego. Konserwatywni obrońcy dawnych rozwiązań 
„okopali się” na swoich pozycjach, coraz ostrzej dając wyraz niechę-
ci do wszelkich nowości, zaś rzecznicy reform zaczęli sugerować, iż 
tradycyjne rozwiązania były tak złe, że ich trwałość mogła tylko za-
szkodzić państwu115. Wraz z  opisanym tu już zakwestionowaniem 
wartości dawności pojawiły się wśród ich wypowiedzi głosy już nie 

111 Ł. Górnicki, Droga do zupełnej wolności, w: idem, Pisma, t. 2, s. 527; pisał o tym 
także w Rozmowie: „A nie poprawy potrzeba by prawu waszemu jako łat złej 
sukni, ale na nowe prawo jako na nową suknię lepiej by się zdobyć. […] Rzecz-
pospolita wasza na złym fundamencie stoi, bo co sejm to poprawujecie wasze-
go prawa; ano by najwiętsza poprawa była, tedy się tym z gruntu nie poratuje-
cie; z nowa by wszystko a z gruntu postanowić trzeba”, idem, Rozmowa, s. 444 
(mówi Włoch; nota bene żadnego z tych dzieł Górnicki nie wydał za życia).

112 „Nie każde nowe prawo złe. Bo i przed tymi wszytki prawa nowe były”, [J. Sie-
nieński], Responsa na obiekcyje panom duchownym przeciwko procesowi kon-
federacyjej [1600–1601], w: Państwo świeckie czy księże? Spór o  rolę ducho-
wieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór 
tekstów, wyd. U. Augustyniak, Warszawa 2013, s. 144; podobną argumentacją 
posłużył się np. wspomniany tu już Kożuchowski, zob. W. Czapliński, Stanisław 
Kożuchowski, s. 521.

113 S. Konarski, O skutecznym, t. 3, s. 314; postrach „odmiany z gruntu praw daw-
nych”, t. 4, s. 10, można i trzeba zmieniać.

114 Ibidem, t. 3, s. 314 (za Rocznikami Tacyta).
115 Jak pisał Ignacy Łobarzewski, „tak się nadpsuły wszystkie sprężyny admini-

stracyi, iż je poprawiać ciężej by było jak nowe formować”, [I. Łobarzewski], 
Testament polityczny zostawiony synowi ojczyzny […], Warszawa 1789, wstęp,  
b.p. k. b2; por. J. Michalski, Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku, 
w: idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 2, Warszawa 2007, s. 28–29. 
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tyle broniące nowości, co będące właściwie jej apologią. Gdy Stani-
sław Kostka Potocki deklarował: „Nie myślę ja wzruszać dawnych 
zasad rządu naszego, lecz do nich wrócić, nie napełniać nowościami 
kraj nasz, lecz do tych świętych dawnych stosować się ustaw, wśród 
których szanowana Polska w wolność i potęgę kwitnęła”116, zaś Sewe-
ryn Rzewuski z nostalgią spoglądał na Wenecję, w której jego zda-
niem „o odmianie formy rządu nawet i mówić nie wolno”117, Kołłą-
taj wzywał do reformy rządu, „która by odmieniła całą jego postać, 
a która by zaszczepiła nowy charakter i nowe obyczaje”118.

*

Ów spór z końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów prze-
słonił po trosze fakt, że odwołania do dawności nie zawsze były wy-
razem niechęci do wszelkich zmian. Należałoby tu może odróżnić 
rzeczywiście konserwatywne wezwania do zachowania dawnych 
rozwiązań w niezmienionym kształcie od postulatów przywrócenia 
lub naprawy dawnych praw, instytucji bądź cnót. Te ostatnie mogły 
świadczyć o  postawie zachowawczej ich autora, ale nie musiały119. 
Prowadzi to do następnej funkcji, jaką w  dyskursie pełniły odwo-
łania do dawności, tym razem rozumianej już nie jako dziedzictwo 
po przodkach, ale jako to, co było kiedyś, a czego już w dawnej po-
staci nie ma. Mając świadomość, że to fragment szerszego zagad-
nienia, jakim jest wizja przeszłości obecna w dyskursie politycznym 
I Rzeczypospolitej, chciałabym tutaj skoncentrować się na jednym 
tylko jej aspekcie, który można by określić jako „dawne czasy” lub 

116 [S. K. Potocki], Myśli o ogólnej poprawie rządu krajowego, b.m. [1788], b.p. 
117 S. Rzewuski, O sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, Amsterdam [Warszawa?] 

1789, s. 20; por. też J. Michalski, Sarmatyzm, s. 35.
118 [H. Kołłątaj], Krótka rad względem napisania dobrej konstytucyi rządu, Warsza-

wa 1790, w: Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyd. Ł. Ką-
dziela, Warszawa 1991, s. 154; „nowej konstytucyi rządu potrzebujemy”, [H. Koł-
łątaj], Ostatnia przestroga dla Polski, w: Kołłątaj, s. 107; Kołłątaj przewidywał 
nawet zawarcie swego rodzaju nowej umowy społecznej, Krótka rada, s. 152.

119 Szerzej na ten temat w  odniesieniu do wieku XVI i  egzekucji praw por.  
K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959, 
s. 239–245.
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po prostu „dawniej”. Choć odwołania do dawnych czasów, a szcze-
gólnie do cnotliwych przodków sprawiają często wrażenie swego ro-
dzaju sztafażu retorycznego, frazesów nieodzownych w wypowiedzi, 
ale pozbawionych głębszego znaczenia, nie zmienia to faktu, że za 
tym sztafażem kryje się pewna wizja świata, nie tylko zresztą poli-
tycznego. Dawność nie stanowiła tu już przeciwieństwa nowości lub 
zmiany, ale współczesności, a dawny oznaczał już nie dobry, ale lep-
szy. W takim ujęciu dawne prawa, dawne cnoty, dawne instytucje nie 
były legitymizacją czy potwierdzeniem zalet rozwiązań współczes-
nych, ale składały się na idealny obraz tego, co było dawno, a w każ-
dym razie dawniej, co jednak utracono, choć, dodajmy od razu, nie 
bezpowrotnie. Tak rozumiana dawność pełniła kilka funkcji – była 
wyrzutem dla współczesnych, wzorem do naśladowania, a także po-
ciechą, swoistym mitem, wizją utraconego, ale nieodległego „złotego 
wieku”. Cechę charakterystyczną tej wizji, na co badacze już od daw-
na zwracają uwagę, stanowiła płynność jej umiejscowienia w  cza-
sie120. Mamy tu niejako do czynienia ze zderzeniem dwóch różnych 
obrazów przeszłości. Z  jednej strony uczestnicy dyskusji politycz-
nych wykazywali dobrą znajomość historii, szczególnie tej potwier-
dzającej ich prawa i wolności, potrafili też osadzić ją w konkretnych, 
rzeczywistych ramach czasowych121. Z  drugiej – w  ich wypowie-
dziach funkcjonowało bliżej niesprecyzowane kiedyś, w którym żyli 
równie nieokreśleni przodkowie. Czasem łączono owo kiedyś z kon-
kretną epoką, z tym że granice były tu bardzo płynne i ulegały prze-
sunięciu wraz z upływem czasu122. Stosunkowo najtrwalszy pozosta-
wał obraz złotych czasów Jagiellonów, ukształtowany jeszcze w wieku 
XVI, a przywoływany do końca istnienia Rzeczypospolitej, by po raz 
ostatni stać się argumentem w walce o sukcesję tronu w  latach Sej-
mu Czteroletniego (nota bene dla obu stron sporu)123. Mogły to także 
być czasy autorom wypowiedzi bliższe – jak rządy Władysława IV dla 
niektórych uczestników walki politycznej w okresie panowania Jana 

120 M. Falińska, Przeszłość a teraźniejszość, s. 119; A. Lipski, Tradycja, s. 82.
121 J. Łukowski, The Szlachta, s. 167 i nn.
122 Na płynność granic „złotego wieku” zwracają uwagę m.in. L. Szczerbicka-Ślęk, 

Mit Piastów, s. 229; D. Śnieżko, Mit, s. 72.
123 A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu, s. 258.
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Kazimierza124 czy czasy saskie dla przeciwników Stanisława Augusta. 
Jednak najczęściej tego typu odwołań nie umieszczano w konkret-
nej epoce, a sformułowania o dawnych wiekach, dawnych Polakach, 
czy po prostu o przodkach mogły odnosić się do odległej przeszło-
ści, ale mogły i do czasów, w których żyli dziadowie lub ojcowie au-
torów wypowiedzi, a  czasem nawet oni sami125. Bo też nie o  kon-
kretną przeszłość tu chodziło, ale o przekonanie, że współczesność 
nie dorównuje temu, co było kiedyś, „za onego lepszego wieku”126. 
Zderzenie dawniej–dziś z zasady służyło pokazaniu, że „przedtem” 
było lepiej. Można by słowami rokoszanina z roku 1606 powiedzieć: 
„inszy świat, inszy naród, insze obyczaje, inszy lud jakiś zdrobnia-
ły, zswawolniały”127. Ten sam rokoszanin przeciwstawiał współczes- 
nemu upadkowi czasy Zygmunta Augusta: „jaka maiestas beła pa-
nowania jego, jaki senat, jakie rycerstwo, jaka legum oboedientia”128. 
Z kolei „życzliwy ojczyźnie Polak” wzdychał, nie bez racji, pod ko-
niec panowania Jana Kazimierza: „Jako przedtem Rzplta nasza po-
tężna i nieprzyjaciołom swoim straszna była – tak teraz słaba i od 
nich lekceważona jest”129. Po następnych stu latach Jan Nepomucen 
Poniński opisywał upadek Polaków: „Przedtym prawodawcy kraju, 
elektorowie królów, postrach tyranów, obrońcy wolności, gromicie-
le postronnych, teraz malowani posłowie, słabi elektorowie jurgielto-
wi, panów słudzy, ohyda wolności, bojaźliwi niewolnicy sąsiadów”130. 
Przy czym ani anonim, ani Poniński owego „przedtem” nie umie-

124  Najlepszym przykładem jest tu Lubomirski, dla którego idealne czasy trwały do 
momentu, kiedy popadł w kłopoty, J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności, s. 3, 6, 
o tym, jaki zacny był Władysław IV i jak dobrze było za jego czasów. 

125 Jak pisał Fredro: „przypomniawszy przed dwudziestą kilką laty sejmy, jako po-
słowie graves consilio uti patres wielkiej powagi i niezwątlonej ani złomnej cno-
ty bywali […]. Teraz już inaksze zwyczaje”, A. M. Fredro, List do poufałego przy-
jaciela, Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 238.

126 Rozmowa o rokoszu, s. 116.
127 Ibidem, s. 128.
128 Ibidem.
129 Zdanie jednego Polaka ojczyźnie swej przychylnego o teraźniejszym jej niebezpie-

czeństwie [1667], Ochmann-Staniszewska, t. 3, s. 201.
130 [J. N. Poniński], Projekt uszczęśliwienia ojczyzny, Biblioteka Czartoryskich, rkps 

2619, s. 196.
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ścili w konkretnym czasie. Przytoczone tu opisy łączyło to, że zde-
rzenie dawnych dobrych czasów i współczesnego upadku stanowiło 
w nich wyrzut pod adresem współczesnych, jednak poza tym słu-
żyły one różnym celom. Dla rokoszan sandomierskich, którzy bar-
dzo często odwoływali się do mocno wyidealizowanego dawniej, był 
to argument w sporze, dowód, że nie domagają się niczego nowego, 
ale jedynie walczą o przywrócenie minionych praw, swobód, a na-
wet dawnych obyczajów, stworzonych, przestrzeganych i praktyko-
wanych przez przodków, a zniszczonych przez króla i  jego otocze-
nie. Taką rolę zderzenie współczesności z przeszłością pełniło także 
później, szczególnie w czasie ostrych zatargów z królem od rokoszu 
Lubomirskiego po konfederację barską. Jednak tego typu odwołania 
do przeszłości stanowiły często element nie walki, ale diagnozy poli-
tycznej, wyjaśnienie przyczyn aktualnych kłopotów, a czasem także 
punkt wyjścia proponowanego przez autora programu politycznego, 
mającego, jak w takich wypadkach sugerowano, przywrócić dawny, 
lepszy stan państwa. W tej ostatniej roli występuje wyrzut skierowa-
ny przez Górnickiego do rodaków: „nadto wystąpiliście daleko od po-
rządku pierwszego”131, czy stwierdzenie Łukasza Opalińskiego, iż Po-
lacy „od pierwszego tej Rzeczypospolitej postanowienia odstąpili”132, 
po których autorzy przedstawiają swoje propozycje ustrojowe. Czę-
ściej za takimi odwołaniami szło jedynie ubolewanie nad upadkiem 
Rzeczypospolitej. 

Prowadzi to do jeszcze jednej funkcji, jaką taka wizja dawnych 
czasów pełniła w dyskursie – otóż pozwalała ona rozwiązać pewien, 
by tak rzec, dysonans poznawczy: pogodzić przekonanie o doskona-
łości ustroju Rzeczypospolitej ze świadomością, że rzeczywiste jego 
funkcjonowanie jest coraz dalsze od ideału133. Rozwiązaniem tej 
sprzeczności było swoiste przesunięcie owego ideału w czasie, w bli-
żej nieokreślone dawniej. Pozwalało to na krytykę rzeczywistości, 
bez podważania podstaw ustrojowych szlacheckiej wspólnoty. Było 
też swego rodzaju pocieszeniem, dającym nadzieję, że skoro ideał 

131 Ł. Górnicki, Rozmowa, s. 464.
132 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 9.
133 Na owo rozdwojenie jaźni badacze zwracają uwagę od dawna, por. A. Rosner, 

Uwagi o języku, s. 270; C. Hernas, Złota wolność, s. 7.
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ten kiedyś osiągnięto, to można go osiągnąć ponownie, a  ściślej – 
przywrócić. Nieokreśloność w czasie owego dawniej sprawiała wra-
żenie, że „złoty wiek” był czymś nieodległym, stosunkowo łatwym 
do odzyskania134. Dość późnym, ale za to wzorcowym przykładem 
takiej konstrukcji myślowej jest fragment wstępu do rozprawy Mi-
chała Wielhorskiego. Oto, jak widział on sytuację Polski: 

Póki pierwsi przodkowie nasi staropolską pałając cnotą, krajowe usta-
wy świątobliwie przestrzegali, nie śmieli nigdy postronni targać się na 
ich własność i swobody. Póki pradziadowie nasi główniejsze przynaj-
mniej pierwszych prawodawców zachowywali przepisy, póty wolność 
ich i niepodlegość od gwałtów obcej przemocy były bezpieczne. 

Nie miał też wątpliwości, że powrót do „praw pierwiastkowych” 
przywróci ów idealny stan z czasów przodków135. Czy to, co propo-
nował, było rzeczywiście powrotem do dawnego ustroju, to już zu-
pełnie inna kwestia. 

Trzeba tu mocno podkreślić, że wyidealizowane „dawniej” prze-
ciwstawiane mniej lub bardziej zdegenerowanemu „dziś” nie poja-
wiało się tylko w chwilach wyjątkowego napięcia czy dopiero wobec 
ewidentnego kryzysu systemu politycznego Rzeczypospolitej. Tego 
typu stwierdzenia są obecne w dyskursie znacznie dłużej, od same-
go początku istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a  nawet 
wcześniej. Nie należy zapominać, że, o czym była już mowa w roz-
dziale poświęconym cnocie, odziedziczone po starożytnych przeko-
nanie o nieuchronnym zepsuciu zarówno obyczajów, jak i  rozwią-
zań ustrojowych było wspólne wszystkim uczestnikom europejskiej 
dyskusji o państwie, podobnie jak idealizowanie dawnych cnót i in-
stytucji. Wpisywali się w nie zarówno uczestnicy szlacheckich dys-
kusji politycznych, jak i  twórcy bardziej teoretycznych traktatów 
o państwie. Że dawna Rzeczpospolita dzięki cnocie i  roztropności 
przodków osiągnęła idealną postać, podkreślano z głębokim prze-

134 Pisałam na ten temat w odniesieniu do „dawnej” wolności, A. Grześkowiak-
-Krwawicz, Regina libertas, s. 308.

135 M. Wielhorski, O przywróceniu, s. IX.
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konaniem już w czasie pierwszej wolnej elekcji136. Także wtedy ubo-
lewano, że potomkowie odeszli od ideału przodków, i  apelowano 
o powrót do niego: „Potrzeba tedy, abyśmy jako tablicę cudnie ma-
lowaną, tak też i Rzeczpospolitą nam podaną, farbami takiemi od-
nawiali, które by właśnie wyrażały i ludźmi i obyczajmi ludzie stare, 
zwyczaje i obyczaje stare” – wzywał, nawiązując zresztą do Cycero-
na, autor rozprawki, która, jak mówił już jej tytuł, cała była poświę-
cona Naprawie Rzeczypospolitej Koronnej137. 

Liczba odwołań do przodków, obecnych w  dyskursie co naj-
mniej od pierwszej wolnej elekcji (a zapewne i wcześniej), nie po-
zostawia wątpliwości, że „starzy Polacy” stanowili wzór dla swoich 
zdegenerowanych, a co najmniej podupadłych potomków. Przez na-
stępne dziesięciolecia czy nawet stulecia przodkowie stanowili „wzór 
etyczny”138 i najwyższy autorytet, zaś stworzona przez nich Rzeczpo-
spolita – niedościgły ideał ustroju politycznego. Uczestnicy dysku-
sji politycznych nawoływali, by „obyczaje i postępki onych przod-
ków swych wznowić, kształt rzpltej w którym ją oni przez tak wiele 
lat zatrzymali i nam kwitnącą podali zatrzymać”139, wzywali „do na-
prawy [w] Rzpltej wszystkiego, co z kluby swej wypadło”140, wyja-
śniali: „Jako zepsowania jej [RP] jedna jest przyczyna, że się daleko 
od pierwszego ustanowienia oddaliła, tak naprawa nie może być in-
sza, tylko gdy się do niego powróci”141, i namawiali, by „się do daw-
nego prawodawców naszych wrócić ułożenia”142, lub zgoła przywró-

136 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 190; „Iż na społecznym zjeździe…”, s. 239; wcześ-
niej Senatora anonima, s. 160.

137 Naprawa Rzeczypospolitej, s. 196; Cyceron, De republica, V, I, 2.
138 „Etyka, czerpiąca normy i kryteria z życia przodków”, B. Suchodolski, Kult, s. 10.
139 [P. Grabowski?], Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598 wy-

stawione, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 18.
140 Rozmowa o rokoszu, s. 103; „dla lepszego […] sporządzenia Rzpltej, legibus et 

constitutionibus antiquis depraedatam i  onę w  klubę starodawną włożywszy, 
nie mniej obmyślawszy publicam defensionem virium nostrarum przykładem 
przodków naszych”, Votum szlachcica polskiego, s. 62.

141 Ł. Opaliński, Rozmowa, s. 16, słowa Plebana, Ziemianin krzyczy, że nie chce – 
czyli dawność go nie przekonała.

142 [F. Czapski], Uwagi treść samą zawierające w sobie, przez co nachylamy się do 
upadku i jakimi sposobami temu złemu najprędzej zapobiegać trzeba, b.m. [ok. 
1787], k. A 8, w tym czasie już dość nietypowe.
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cić dawny rząd według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw, jak 
brzmiał tytuł rozprawy Wielhorskiego. Sformułowania te pochodzą 
z różnych epok, z tekstów autorów o bardzo odmiennych poglądach, 
zarówno broniących istniejącego stanu rzeczy, jak i proponujących 
rozwiązania daleko odbiegające zarówno od aktualnie funkcjonują-
cych, jak i od tego, co pozostawili przodkowie.

Naprawa, przywrócenie dawnego stanu – czy chodzi o  dawne 
obyczaje, prawa, czy wolności – to jedno z haseł stale wracających 
w wypowiedziach politycznych. Czasem był to świadomy manewr 
mający uspokoić konserwatywnych odbiorców, często – argument 
wspierający żądania polityczne autorytetem przodków, ale nie nale-
ży też zapominać, że mówimy tu o dyskursie, w którym stale obec-
na była wizja degeneracji, zepsucia, a nieobecna koncepcja postępu. 
Można powiedzieć, że w  pewnym sensie opisanie projektów poli-
tycznych inaczej niż w  kategoriach powrotu do przeszłości unie-
możliwiały nie tyle, a przynajmniej nie tylko konserwatywne poglą-
dy adresatów wypowiedzi (a często i autorów), ale język polityczny, 
w którym zabrakło stosownego aparatu pojęciowego143. Język ten nie 
był przeszkodą w  formułowaniu programów politycznych w  wie-
ku XVI i przynajmniej w pierwszej połowie XVII, jednak w stuleciu 
XVIII odwołania do dawnych czasów coraz częściej zaczęły ogra-
niczać się do kwestii etycznych, do opisanych już jałowych wezwań 
do przywrócenia staropolskiej cnoty jako jedynego remedium na 
wszystkie problemy bądź nie mniej jałowych westchnień nad upad-
kiem dawnej potęgi Rzeczypospolitej. 

Być może w odpowiedzi na nie, być może dlatego, że przynaj-
mniej dla niektórych zabierających głos dawny gorset języka ze-
psucia i  degeneracji stał się zbyt ciasny, a  może także dlatego, że 
pod wpływem nowych nurtów intelektualnych zaczęto śmielej pa-
trzeć w przód, zaś mniej nostalgicznie za siebie – w połowie wieku 
XVIII zaczęły się próby przewartościowania odwołań do przeszłości, 
a przede wszystkim zerwania z poglądem, że „dawniej” niejako z za-

143 Na projektowanie w przeszłość rozwiązań uznawanych za idealne w  literatu-
rze pięknej zwróciła uwagę Ludwika Ślęk, „Przeszłych wieków sprawy”, s. 84–85; 
por. też D. Śnieżko, Mit, s. 80.



374 ROZDZIAŁ 8

łożenia znaczy lepiej. Jako pierwszy podał w wątpliwość to przeko-
nanie Stanisław Leszczyński w Głosie wolnym, gdy zachęcał do się-
gnięcia po nowe rozwiązania, stwierdzając z pewnym przekąsem:

Jest to rzecz dziwna; za co starych zwyczajów tak u nas religiose obser-
wancyja, bo jeżeli brzydziemy się novitatibus, dla tego, że in tanta vene-
ratione mamy antiquitates, toć świat teraźniejszy bardziej considerować 
należy, bo im dalej, tym starszy i  tym daleko większej we wszystkim 
eksperiencyi nabywa, niż tę, którą miał przy młodszych i dawniejszych 
wiekach144. 

Była to zgoła podstawowa polemika z zasadą degeneracji, wyraźnie 
nawiązująca do argumentów francuskich nowożytników. Tak zasad-
niczej próby zmiany wizji świata nikt po nim nie podjął, od lat sześć-
dziesiątych zaczęły się natomiast pojawiać, początkowo nieśmiało, 
głosy, że dawniej wcale nie było lepiej, a przodkowie nie byli ani cno-
tliwsi, ani mądrzejsi od potomków. Ich autorzy krytycznie oceniają-
cy rzeczywistość odrzucali łatwe pocieszenie, że kiedyś było lepiej, 
właśnie w przeszłości dopatrując się początków współczesnych so-
bie kłopotów. Zatroskany o stan Rzeczypospolitej Francuz w służ-
bie Sanguszków Césare Pyrrhys de Varille zwracał się do Polaków: 
„nie pojmowali przodkowie wasi, co to jest prawdziwa i doskona-
ła wolność”145. W  tym samym czasie autor anonimowego pisem-
ka wspierającego Konarskiego w  sporze o  liberum veto (być może 
on sam) stwierdzał nawet, że przodkowie, którzy zostawili potom-
kom tak fatalne rozwiązanie, nie tyle byli od potomków cnotliwsi, co 
głupsi146. Z czasem takich wypowiedzi pojawiło się więcej, szczegól-
nie wśród rzeczników zmian w strukturze ustrojowej Rzeczypospo-
litej, takich jak Wybicki, Popławski, a później reformatorzy Sejmu 

144  S. Leszczyński, Głos wolny, s. 5. 
145  C. Pyrrhys de Varille, Listy o bezkrólewiach polskich, Warszawa 1764, s. 64.
146  [S. Konarski?], Projekt do pogodzenia „Myśli” przeciwnych pokazujący jako zgo-

dzić razem cum pluralitate taki prawdziwie wolny głos jaki jest opisany konsty-
tucyją Anni 1609, b.m. [1764], b.p.; podobnie S. Konarski, O skutecznym, t. 3,  
s. 312: „Co jeżeli przez wprowadzenie staropolskiej pluralitas uczyniemy, zapew-
ne będziemy mędrsi, lepsi i gorliwsi od przodków naszych”.
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Czteroletniego147. Jednak frontalny atak na przekonanie, że dawniej 
było lepiej, przypuścił koronowany uczestnik debaty politycznej Sta-
nisław August. Nie tylko w swoich mowach, ale i w inspirowanych 
przez siebie pismach przekonywał, że „szukać przyczyny upadku 
tej najobszerniejszej z wieków Rzeczypospolitej, trzeba się koniecz-
nie wyprawić w  podróż przeszłości”148. Takie ujęcie było niewąt- 
pliwie chwytem propagandowym. Szukanie przyczyn i  początków 
nieszczęść Polski w przeszłości, szczególnie w tej nieodległej, miało 
odpierać kierowane pod adresem monarchy oskarżenia o przyczy-
nienie się do aktualnych klęsk. Było jednak zarazem radykalną zmia-
ną języka politycznego, w którym „dawniej” jawiło się już nie jako 
wzór i pociecha, ale jako przestroga, by nie rzec – koszmar: „odjęto 
nam tedy siły za naszym zezwoleniem, zwinięto wojsko, zwiedziono 
naród”149. Ten ponury obraz dawnych czasów, osadzonych konkret-
nie pod panowaniem saskim, miał stać się popularny w dyskusjach 
Sejmu Czteroletniego, szczególnie wśród rzeczników reform, z Koł-
łątajem na czele. W sporach lat 1788–1792 bardzo wyraźnie widać, 
jak w dyskursie kształtuje się nowy paradygmat przeciwstawiający 
sytuację aktualną – dobrą, dawnej – złej. „Narodzie dziś prawdzi-
wie wolny, jakim dawno nie byłeś”150, zwracał się do rodaków jeden 
z uczestników dyskusji publicystycznej. „Komuż przypominać trze-
ba czasy najokropniejsze, czasy, które nas albo niewolnikami, albo 
półniewolnikami zrobiły?” – pytał Kołłątaj151 i było to pytanie zgoła 
retoryczne, wszak „jęczeliśmy pod pozorem gwarancyi prawdziwie 

147 Jako pars pro toto tych opinii warto tu przytoczyć opinię Konstantyna Bogu-
sławskiego o skutkach złej edukacji: „Stąd ci to wstręt w ludziach ku temu, co 
ich oddala od tych prawideł, do których przywykli. Stąd nierozumne i podłe po-
szanowanie dla wszelkiej starożytności i dla najgorszych ustaw przodków. Stąd 
bojaźń, kiedy im ofiarują nowe najpożyteczniejsze odmiany, albo najlepsze pro-
jekta”, K. Bogusławski, O doskonałym prawodawctwie, Warszawa 1786, s. 29 i n.

148 List obywatela do wszystkich stanów Rzeczypospolitej Polskiej i W. Ks. Litewskie-
go. Roku 1776 dnia 10 maja, b.m. 1776, s. 1; podobnie Suum cuique, b.m. i  r., 
k. A1 i passim, oba pisma wyszły jeśli nie spod ręki, to na pewno z inspiracji 
królewskiej.

149 Suum cuique, k. A 2.
150 [G. Taszycki], Projekt bezkrólewia wiecznego przez pewnego, b.m. 1790, s. 9.
151 H. Kołłątaj, Uwagi, s. 46.



376 ROZDZIAŁ 8

w niewoli strasznej”152, a „Polska stała się prowincyją, a obywatele 
posłusznymi niewolnikami”153. Niewątpliwie było to nawiązanie do 
rzeczywistej sytuacji politycznej, a przede wszystkim wyraz rzeczy-
wistych odczuć po uwolnieniu się spod dyktatu rosyjskiego, ustano-
wieniu stutysięcznej armii, zniesieniu Rady Nieustającej, a szczegól-
nie po ustanowieniu Konstytucji 3 maja. Po trosze był to także chwyt 
propagandowy, szczególnie po 3 maja 1791 roku mający podkreś-
lić zalety zmienionej dzięki Ustawie rządowej dawnej – złej sytua-
cji. Jednak dokonywała się zarazem także wyraźna przemiana dys-
kursu. Dawne czasy, nawet jeśli nie przestały całkowicie pełnić roli 
punktu odniesienia, straciły swoje bezwzględnie pozytywne nace-
chowanie, przestały być postrzegane jako lepsze od współczesnych 
tylko dlatego, że były dawne. Co ciekawe, choć dawność wciąż pozo-
stawała wartością cenioną, szczególnie przez ludzi niechętnych do-
konującym się zmianom, jednak odwołań do dawnych czasów, do 
owego na pół mitycznego „dawniej”, nawet w ich wypowiedziach jest 
niezbyt wiele, zdecydowanie mniej niż np. w propagandzie barskiej. 
Trzeba tu zrobić jedno ważne zastrzeżenie, nie całą przeszłość ry-
sowano w czarnych barwach, niektóre epoki wciąż stanowiły punkt 
odniesienia i argument w sporach, jednak nie było już jednego, bez-
względnie akceptowanego i podziwianego dawniej.

152 Zdanie Polaka o wolności, czyli myśli w teraźniejszych okolicznościach do Najja-
śniejszych Stanów przez pewnego obywatela w-wdztwa sandomierskiego podane, 
b.m. [1790], s. 11.

153 J. Jezierski, Zdanie swoje o panowaniu dożywotnim i sukcesjonalnym rozwadze 
publiczności oddaje, [Warszawa 1790], s. 8.



9
Na zakończenie porozmawiajmy o nieobecnych.  

Własność

Do tej pory była w tej książce mowa o pojęciach i ideach budujących 
dyskurs polityczny szlacheckiej Rzeczypospolitej. Jednak na zakoń-
czenie warto bodaj na chwilę zatrzymać się przy tych, których w nim 
zabrakło. Tym bardziej że brak pewnych pojęć bywa nie mniej zna-
czący niż użycie innych, co więcej – ich nieobecność często wpływa 
na kształt dyskursu w nie mniejszym stopniu niż obecność pozosta-
łych. Niektóre z tych braków wskazywano już wcześniej. Odnosi się 
to choćby do suwerenności. Wprawdzie jej idea pojawia się w pol-
skich wypowiedziach już w wieku XVI1, a co najmniej od początku 
XVII całkiem silnie zaznacza swoją obecność w postaci przekonania 
o wyższości szlacheckiej wspólnoty nad władcą, jednak pojęcie su-
werenności w  jej nowożytnym, nadanym przez Jeana Bodina zna-
czeniu władzy absolutnej, nieustającej i  niepodzielnej nie zostało 
wprowadzone do dyskursu, wciąż zdominowanego przez trójdziel-
ną wizję ustroju mieszanego2. Zmiana miała dokonać się dopiero 
w latach siedemdziesiątych wieku XVIII wraz z adaptacją koncepcji 
umowy społecznej3. W pewnym sensie można powiedzieć, że w ten 
sposób nie tylko polski dyskurs, ale polskie myślenie o  państwie 

1 O wcześniejszych antecedencjach por. C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, 
oprac. A. Biernacki, tłum. M. Daszkiewicz, Warszawa 1975, s. 49. 

2 Jak pisał w odniesieniu do wieków XV i XVI Z. Wachlowski: „literatura zajmu-
jąca się tym właśnie tematem – choć zdawała sobie czasem aż nazbyt wyraź-
nie sprawę z istnienia pewnych właściwości tego pojęcia [sc. suwerenności] – nie 
doprowadziła w  tym okresie do konkretnego jego zdefiniowania […]”, Poję-
cie suwerenności w literaturze politycznej polskiej XV I XVI wieku, w: Pamiętnik 
trzydziestolecia pracy naukowej Przemysława Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 223.

3 A. Grześkowiak-Krwawicz, O recepcji idei umowy społecznej w czasach stanisła-
wowskich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2000, t. 52, nr 1–2, s. 120 i n.
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ominęło etap identyfikacji suwerenności z absolutną władzą monar-
chy, by włączyć ją do języka politycznego w momencie, kiedy dość 
powszechnie dostrzeżono w Europie suwerenność narodu/ludu. Po-
niekąd związana z tym brakiem była następna nieobecność, brak nie 
tylko pojęcia, ale i koncepcji delegacji władzy. Choć problem ten do-
strzegali autorzy renesansowi4, to z  czasem nie tylko przestał być 
przedmiotem refleksji, ale zniknął także z  języka politycznego, by 
wrócić do niego najpierw w dziele Stanisława Konarskiego5, a póź-
niej nie bez oporów dopiero w okresie Sejmu Czteroletniego6. Na-
stępnym „wielkim nieobecnym” było w szlacheckim dyskursie po-
litycznym „państwo”. Nie chodzi tu naturalnie o  słowo, którego 
używano co najmniej od XVI wieku i  które – wbrew ubolewaniu 
Stanisława Kota7 – nie zniknęło ani z  polszczyzny, ani z  dyskursu 
politycznego także później, ale o pojęcie, pod którym kryła się idea 
pewnej bezosobowej konstrukcji prawnej i politycznej, pozostającej 
poza i ponad składającymi społeczeństwo jednostkami. Idea wyra-
ziście nakreślona przez Thomasa Hobbesa, rozwijana przez zachod-
nich teoretyków państwa w  wieku XVII i  XVIII, a  używana przez 
uczestników dyskusji politycznych w różnych krajach europejskich 
co najmniej od końca stulecia XVII. Nieśmiałe próby wprowadzenia 
takiego rozumienia państwa w Polsce można dostrzec dopiero pod 
koniec XVIII wieku – i nie były to próby specjalnie udane. 

Wszystko to pojęcia zgoła podstawowe i  ich brak w  słowniku 
politycznym wpływał nie tylko na kształt dyskursu, ale też na wizję 
państwa, społeczeństwa, władzy. Kwestie te, choć starano się je od-
notować w poprzednich rozdziałach, na pewno wymagają pogłębio-

4 K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959, 
rozdział 1: Reprezentanci i rozdział 2: Reprezentanci i wyborcy.

5 A. Grześkowiak-Krwawicz, „Nowe wino w starych butelkach”. O języku politycz-
nym Stanisława Konarskiego, „Wiek Oświecenia” 2016, t. 32, s. 17.

6 Eadem, Regina libertas. Wolność w  polskiej myśli politycznej XVIII wieku, 
Gdańsk 2006, s. 121.

7 S. Kot, Wpływ starożytności klasycznej na teorie polityczne Andrzeja Frycza 
z Modrzewa, „Rozprawy AU Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 1911, S. 11,  
t. 29, s. 24; por. też C. Backvis, Szkice, s. 475; D. Pietrzyk-Reeves, O  pojęciu 
Rzeczpospolita (res-publica) w  polskiej myśli politycznej XVI w., „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 2010, t. 62, nr 1, s. 46.
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nej analizy. Jednak tutaj zdecydowano się skoncentrować na pojęciu, 
którego nieobecność wydaje się szczególnie uderzająca na tle nowo-
żytnego europejskiego dyskursu politycznego. Chodzi o „własność”. 
Co najmniej od XVII wieku to pojęcie dla europejskich dyskusji po-
litycznych fundamentalne, podstawa wizji państwa, społeczeństwa, 
wolności czy władzy. Wymowny jest tytuł niedawno wydanej książ-
ki Ellen Meiksins Wood, w którym autorka wyeksponowała dwa naj-
ważniejsze jej zdaniem elementy zachodniej myśli politycznej: Li-
berty and Property. A Social History of Western Political Thought from 
Renaissance to Enlightenment8. Nie była tu zresztą jedyna, własność 
często powtarza się w  tytułach książek poświęconych nowożytnej 
myśli politycznej9, bo też była w niej stale obecna. Nie tylko na po-
ziomie teorii, także w aktualnych sporach politycznych co najmniej 
od połowy wieku XVII. W skrajnych przypadkach, takich jak angiel-
skie spory o państwo, można powiedzieć, że jest to jedno z najczę-
ściej używanych pojęć, jeśli nie najważniejsze dla angielskiego dys-
kursu politycznego po rewolucji Cromwella10. 

Na takim tle tym bardziej uderza trwająca niemal do lat siedem-
dziesiątych XVIII wieku nieobecność własności w  dyskursie poli-
tycznym Rzeczypospolitej. Uprzedzając sceptyków, od razu trzeba 
zastrzec, że nie była to nieobecność całkowita. Jednak bardzo rzadko, 
o ile w ogóle, pojawiała się na pierwszym planie. Na ogół wymienia-
no ją w ciągu lub w kontekście innych wartości. Własność szlachec-
ka – owe majętności, dobra, fortuny często pojawiały się w wypo-
wiedziach politycznych jako przedmiot troski, jako te, które dzięki 
wolnościom i prawom są bezpieczne od zamachów króla, choć nie za-
wsze od zakusów możnego sąsiada, lub przeciwnie – są obiektem kró-
lewskich knowań (szczególnie gdy spór dotyczył podatków), wresz-

8 London–New York 2012, zresztą nie ona pierwsza.
9 J. W. Gunn, Beyond Liberty and Property. The Process of Self-Recognition in Eigh-

teenth-Century Political Thought, Kingston–Montreal 1983. 
10 H. T. Dickinson, Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Centu-

ry Britain, Methuen 1979; H. Horwitz, Liberty, Law, and Property, 1689–1776,  
w: Liberty Secured? Britain Before and After 1688, ed. J. R. Jones, Stanford 1992, 
s. 265–297; H. Nenner, Liberty, Law, and Property: The Constitution in Retrospect 
from 1689, w: Liberty Secured?, s. 88–121.
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cie jako te, które obok życia można i należy poświęcić dla ratowania 
ojczyzny bądź wolności. Jednak to nie ona, ale wolność, Rzeczpo-
spolita albo prawa były głównym przedmiotem narracji w tych wy-
powiedziach. Narzuca się wrażenie, że dla szlacheckich uczestników 
dyskusji politycznych I  Rzeczypospolitej własność, aczkolwiek na-
der ważna i ceniona, należała nie do sfery politycznej, ale do pry-
watnej, było to, tak jak życie czy „żony i  dziatki”, coś, co należało 
do obywatela – było jego własnością, którą mógł poświęcić dla wyż-
szych celów, ale którą raczej chciał chronić. Nie dostrzegano nato-
miast tego, co dostrzegli nie tylko teoretycy, ale w jakimś momencie 
wszyscy uczestnicy zachodnich sporów politycznych, że stanowiła 
element budujący uniwersum polityczne. Przedmiotem pogłębio-
nych rozważań nie stały się ani jej podstawy, ani jej rola w tworzeniu 
i życiu wspólnoty, ani jej znaczenie polityczne. Jest to pewne uogól-
nienie – zdarzają się wyjątki, szczególnie w  rozważaniach obszer-
niejszych, których autorzy doceniali czasem jej znaczenie11, ale do 
połowy XVIII wieku nieobecność własności w dyskursie jeśli nawet 
nie jest całkowita, pozostaje dojmująca.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, jest po części dość 
oczywista, by nie rzec – banalna, a wyjaśnia ją zdanie Jana Stanisła-
wa Jabłonowskiego: „prawo szlachcie pozwolenia i nie pozwolenia 
na co na sejmiku jest rzecz święta i darmo, bo tylko urodzeniem na-
byta”12. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów niemal do końca jej 
istnienia podstawą i  gwarancją praw politycznych i  wolności była 
przynależność stanowa. To nie własność, ale bycie szlachcicem sta-
nowiło o uprawnieniach obywatelskich jednostki, a także o jej pra-
wach cywilnych. Mam tu świadomość pewnego uproszczenia, po-
nieważ brak własności mógł spowodować, i  często powodował, iż 
z praw tych szlachcic nie mógł w pełni korzystać. Jednak tutaj waż-
na jest podstawowa zasada, że jej posiadanie bez przynależności do 

11 Tak np. Łukasz Opaliński w  swojej mocno teoretycznej łacińskiej rozprawie  
Ł. Opaliński, De officiis libri tres, Amsterdam 1668, fragmenty tłum. T. Włodar-
czyk, w: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, t. 1, wyd. Z. Ogonowski, Warsza-
wa 1979, s. 212, 224.

12 [J. S. Jabłonowski], Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów na-
rodowi naszemu zwyczajnych, a za grzechy nie mianych, Lwów 1730, s. 37.
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stanu szlacheckiego nie gwarantowało ani praw politycznych, ani 
udziału we władzy. W tej sytuacji dwie podstawowe w dyskursie eu-
ropejskim funkcje własności jako tej, która dawała władzę i gwaran-
towała wolność, nie budziły większego zainteresowania. 

Znamienne, że w  polskim dyskursie nie dostrzeżono sprzęże-
nia zwrotnego związku wolności i  własności. Związek ten niemal 
wszechobecny np. w dyskursie angielskim od połowy wieku XVII13, 
w polskiej debacie politycznej w ogóle się nie pojawił. Tym bardziej 
nie pojawiła się w nim koncepcja traktująca własność jako podsta-
wę wolności14. Jeżeli w ogóle się na ten temat wypowiadano, a – po-
wtórzmy – nie był to główny przedmiot debaty o swobodach, to nikt 
nie miał wątpliwości, że kierunek zależności może być tylko jeden: 
to wolność gwarantowała własność. „Bo ten najprzedniejszy stopień 
jest wolności naszej […] aby majętności nasze i dobra od wszelkie-
go gwałtu i wydzierku były wolne”15. Ta wypowiedź Andrzeja Wo-
lana była nietypowa przez pominięcie kwestii politycznych, ale gło-
szony przez niego tu i w innych miejscach jego dzieła pogląd, że bez 
wolności także własność znajdzie się w niebezpieczeństwie, a właś-
ciwie więcej – przestanie być własnością, stanowił pogląd powszech-
ny. „Bo dostojeństwa i bogactwa bez wolności nie tylko aby co były 
pożyteczne ku prowadzeniu szczęśliwego żywota, że też chciwość ty-
ranów więcej ku sobie zapalają…”16 – wyjaśniał renesansowy autor, 
a  inny stwierdzał wprost, iż bez wolności „próżno by każdy z  nas 
to za swe poczytać miał, co być swojem mianuje”17. Opisując grozę 

13 Dość wrzucić w katalogu British Library hasło „Liberty and Property”, by poka-
zały się dziesiątki pism z drugiej połowy XVII i z XVIII wieku, mających w ty-
tule to właśnie sformułowanie. 

14 O angielskim i holenderskim spojrzeniu na te zagadnienia i wysuwaniu się na 
pierwsze miejsce własności jako gwarancji wolności por. artykuły w tomie zbio-
rowym Republicanism, Liberty and Commercial Society, 1649–1776, ed. D. Wot-
ton, Stanford 1994.

15 A. Wolan, De libertate politica seu civili. O wolności Rzeczypospolitej albo śla-
checkiej [1606], wyd. M. Eder, R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010, s. 157.

16 Ibidem, s. 137.
17 Krótkie rzeczy potrzebnych z strony wolności a swobód polskich zebranie, przez 

tego, który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej roku 1587, 12 februarii, wyd.  
K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 13.
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niewoli w monarchii absolutnej, anonimowy autor z roku 1606 jako 
jej kwintesencję przedstawiał sytuację, gdy władcy „wziąć mu wol-
no wszystko kiedy chce i komu chce, i rozkazować co chce”, a pod-
dany musi „dać to, co każe”, „i tak wiele podatków dać, ile każe”18. 
W  odniesieniu do własnej Rzeczypospolitej podkreślano, że król 
nie tylko „czci, żywota, żon, dziatek”, ale także „majętności brać nie 
może”19, oraz to, że nie może ingerować we własność szlachecką, 
obciążając ją podatkami. „Zwierzchnictwo najwyższej władzy pań-
stwowej nad majątkiem obywateli”, jak określił to w swoim uczonym 
traktacie Łukasz Opaliński20, mając na myśli stanowienie podatków, 
było do zaakceptowania tylko wtedy, gdy to obywatele mieli udział 
w  tej władzy, a  zatem także swobodę decydowania o  ich nakłada-
niu. Próby naruszenia tego przywileju traktowane jako zamach na 
wolność budziły szczere oburzenie: „nowemi brzemionami nad pra-
wo i wolność, nas ludzie wolne obciążasz” – oskarżano w roku 1606 
Zygmunta III, zarzucając mu: „na przywileje, na poczciwości, gar-
ła i majętności się targasz”, „skarby nam bierzesz i utracasz”, „majęt-
ności odejmujesz”21. Słynne, a symboliczne dwa grosze z łana Stani-
sława Orzechowskiego w różnych ujęciach przewijają się w polskich 
wypowiedziach aż po wiek XVIII. W końcu nie do czego innego na-
wiązywał autor dość już nowoczesnej definicji wolności z roku 1762: 
„wolność zaś ta nic inszego nie jest, tylko swobodne fortun szukanie 
i zażywanie bez płaty i haraczu, przez zyski i pożytki godziwe, od oku-
pu uwolnione”22. Niezależnie od tego, jak definiowali wolność, uczest-
nicy toczącej się w Rzeczypospolitej przez dwa wieki dyskusji o pań-
stwie jej związek z własnością widzieli wyłącznie jednokierunkowo, 
a  ta ostatnia jawiła się jako jedno z beneficjów swobody. O ile zbit-
ka wolność i prawa była jedną z najczęstszych w szlacheckim języku 

18 Libera respublica quae sit?, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskie-
go 1606–1608, t. 2, wyd. J. Czubek, Kraków 1918 [dalej: Czubek II], s. 409–411.

19 Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z  Włochem o  wolnościach i  prawach polskich 
(1616), w: idem, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 345.

20 Ł. Opaliński, De officiis, s. 224.
21 [P. Pękosławski], Rytwiański 1607, Czubek II, t. 2, s. 160, oczywiście o królu, nie 

były to jedyne zarzuty, ale te były bardzo poważne.
22 Opisanie krótkie niektórych interesów wewnętrznych Najjaśniejszej Rzeczypospoli-

tej Polskiej w roku 1762, wyd. M. Wyszomirska, A. Perłakowski, Kraków 2011, s. 23.
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politycznym, o tyle tak popularne na Zachodzie połączenie wolność 
i własność w ogóle się w nim nie pojawiło. Co więcej, o własności czę-
sto mówiono w kategoriach wolności, tak jak szesnastowieczny autor, 
który podawał sposoby, jak wzbogacić skarb, „nie ubliżając nic wol-
ności szlacheckiej”23. Przekonanie, iż utrata własności oznacza nie-
uniknioną utratę wolności, gdy tracąc wolność, można zachować choć 
część własności24, tak typowe dla wypowiedzi holenderskich czy an-
gielskich, w dyskursie Rzeczypospolitej nie znalazło odbicia właściwie 
do końca jej istnienia, bo też znaleźć go raczej nie mogło. 

Podobnie jak słynne stwierdzenie Jamesa Harringtona power fol-
lows property, stanowiące fundament angielskiego myślenia o pań-
stwie od chwili jego ogłoszenia25. Nie znaczy to, że zabierający głos 
w szlacheckich dyskusjach politycznych byli całkowicie nieświado-
mi znaczenia własności, jako podbudowy siły politycznej, choć da-
leko im było do Harringtonowej wizji państwa intepretującej ustro-
je polityczne na podstawie faktu, do kogo należy w nim własność26. 
Od XVI wieku pojawiały się od czasu do czasu wypowiedzi łączące 
własność może nie z władzą, ale z wpływem na nią, tak jak w przy-
padku anonimowego autora, który w  XVI stuleciu podkreślał za-

23 P. Grabowski, Zdanie syna koronnego o piąciu rzeczach Rzeczypospolitej Polskiej 
należących (1595), wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 107.

24 „Keep this maxim in your mind: that you may lose all your liberty and preserve 
part of your property, but you may be sure when you have lost all your pro- 
perty, that all your liberty will follow”, English Liberty in Some Cases Worse than 
French Slavery, London 1747, s. 82 i n.; „for loss of property produce a loss of lib-
erty and so vice versa”, ibidem, s. 81 – wymowne, że autor wsparł ten właśnie 
swój pogląd odwołaniem do przykładu chłopów polskich, którzy pozbawieni 
własności sami stali się własnością bogaczy: „such as call themselves gentleman 
of Poland”, ibidem.

25 R. Ottow, „Power follows property“: Zu einem Topos der britischen politischen 
Herrschaftssoziologie im 17./18. Jahrhundert, „European Journal of Sociology/Ar-
chives Européennes de Sociologie/Europäisches Archiv für Soziologie” 1993, Vol. 34, 
No. 2: Our Scottish Ancestors, s. 277–306. O wcześniejszych, francuskich antece-
dencjach tej koncepcji por. E. Meiksins Wood, Liberty and Property, s. 167 i n.; 
por. też J. Scott, Commonwealth Principles: Republican Writing of the English 
Revolution, Cambridge 2004, s. 116 i passim.

26 „In Harrington’s The Commonwealth of Oceana (1656) the collapse of monarchy 
in England is explained almost entirely in economic and social terms”, J. Scott, 
Commonwealth Principles, s. 63. 



384 ROZDZIAŁ 9

sługi duchowieństwa w obronie wolności: „Ci mawiali »nie będzie 
tak królu«, bo im dostatki dodawały serca i śmiałości”27. Czy inne-
go, który w czasie rokoszu Zebrzydowskiego z ubolewaniem stwier-
dzał, że kłopoty z Zygmuntem III miały swój początek w lepszej sy-
tuacji materialnej władcy: 

[…] kiedyśmy mieli króle ubogie, coby nie my od nich, ale oni od nas 
potrzebowali, jako przeszłych czasów było, bywaliśmy w poszanowa-
niu, wolności nam trzymano, przysięgi nie gwałcono; wytargowaliśmy 
zawsze co na królu, kiedy by czego u nas chciał, a teraz nie potrzebuje 
nas, ma się jako pan28.

Były to tylko dość przypadkowe wzmianki, wyraźniej aspekt połą-
czenia własności i  władzy dał o  sobie znać w  wieku XVII i  XVIII 
wobec narastającej potęgi magnackiej, kiedy rzeczywistość dowod-
nie pokazywała, że własność, a  ściślej – jej posiadanie odgrywało 
niemałą rolę w życiu politycznym. Znalazło to pewne odbicie tak-
że w  dyskursie, choćby w  wizji magnatów jako przeciwwagi króla 
i obrońców wolności. Jednak nawet w tym przypadku nie tyle ana-
lizowano związek własności i siły politycznej, co niejako uznawano 
go za oczywisty, widząc w potędze możnych rodów zabezpieczenie 
przed absolutystycznymi zamachami króla. Mechanizm ten opisy-
wał na przykładzie starożytnego Rzymu anonimowy autor apokry-
ficznej Rady pewnego konsyliarza dla Augusta II: „skoro między sobą 
Rzymianie domową zaczęli wojnę, z gruntu się zrujnowali, panów 
i potentatów przez nienawiść pozabijali. Że na ostatek rzeczpospolita 
rzymska nie miała się przy kim utrzymywać i oponować. A tak zaraz 
August cesarz z wolności ich wyzuł…”29. Jeszcze w czasie konfede-

27 Senatora anonima deliberacyje o  królu, panach, radzie i  urzędnikach, sejmie 
i bezkrólewiu, w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 140.

28 Rewersał listu szlachcica jednego do drugiego pisany, w którym się obmawia, że 
nie przybył na sejmik w Opatowie pro 16 martii 1606 złożony, Czubek II, t. 2,  
s. 242, autor sugeruje, że „wszyscy ubodzy: księża, panowie, szlachta, pospól-
stwo” (s. 243) – tylko król bogaty. 

29 Rada Augustowi Wtóremu w roku 1697 przez pewnego konsyliarza zaraz po ko-
ronacyi dana jak ma sobie postąpić w zamieszaniu Rzeczypospolitej i  jakim by 
sposobem mógł zostać dziedzicznym panem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
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racji barskiej zarzucano Stanisławowi Augustowi, iż chciał „wszyst-
kich możnych i bogatych […] zetrzeć na proch jednego po drugim”, 
by nikt już nie bronił wolności i wiary30. Nie tu miejsce, by anali-
zować złożony problem miejsca przypisywanego magnatom w szla-
checkiej wizji państwa, szczególnie w czasie ich dominacji w wieku 
XVII i początkach XVIII. Jest to znane zagadnienie, podobnie jak to, 
że szczególnie chętnie rolę „trzeciej siły” i obrońców wolności przy-
pisywali sobie oni sami. Zresztą ich potęgę postrzegano jako splot 
różnych czynników, obok własności, a właściwie bogactwa, pojawia-
ły się tu znakomitość rodu czy sprawowanie wysokich urzędów, za-
tem wspomniane już wcześniej postrzeganie magnatów (czy przed-
stawianie się przez nich samych) jako elementu arystokratycznego 
w ustroju mieszanym. Nawiasem mówiąc, własność/bogactwo, choć 
nikt nie kwestionował jego znaczenia, pojawiało się tu dość wsty-
dliwie. Właściwie jedynym, który mówił o tym wprost, nadając wy-
powiedzi formę teoretycznego aksjomatu, był Andrzej Maksymilian 
Fredro. Rozdział IX swoich Pism, zatytułowany Kto może najwięcej 
zdziałać w Rzeczypospolitej?, zaczął od wyjaśnienia, skąd bierze się 
autorytet polityczny, otóż jego zdaniem: „Najwyższy autorytet [au-
thoritas perfecta] wynika ze sławy rodziny, z dochodu jaki przynoszą 
dobra [in fortunarum proventu] i z roztropności”31. W dalszym ciągu 
wywodu wyjaśniał, jak bogactwa można wykorzystać w działaniach 
politycznych: „przy ich pomocy zdobywa się przyjaciół i  klientów 
[…]. Poza tym powinno wystarczyć środków na wszystkie wydat-

Litewskiego, Biblioteka Czartoryskich, rkps 190, k. 253; por. M. Handelsman, Za-
mach stanu Augusta II, w: idem, Studia historyczne, Warszawa 1911, s. 21; H. Ol-
szewski, Doktryny ustrojowe czasów saskich 1697–1740, Warszawa 1961, s. 55 i n. 

30 „Zgnieciono Radziwiłła za to tylko, że był możny i bogaty i że stawał przy oj-
czyźnie i przy wolności, a mógł się oprzeć absolutności”, Siedem psalmów w których 
wolność polska czyni lamentacyją nad upadkiem swoim, w: Literatura barska, wyd. 
J. Maciejewski, BN I, 108, Wrocław 1976, s. 13; Stanisław August „zdeptał celniejsze 
rangi, podskarbstwa, hetmaństwa / bo chce być absolutnym jednowładcą państwa”, 
Treny nad upadkiem ojczyzny 1768 napisane, ibidem, s. 69.

31 A. M. Fredro, Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta. Fragmenty 
pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp 
i przypisy M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2014, s. 525. 
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ki związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności i na liczną 
świtę…”32. W zasadzie nikt nie wyszedł poza te konstatacje. 

Zresztą, co również wiadomo od dawna, potęga magnatów chy-
ba częściej budziła nieufność niż podziw bądź akceptację33. Stwier-
dzenie anonimowego autora z  roku 1697, iż „wolność i  aequalitas 
więcej cierpi daleko od samychże sławą i  dostatkiem możnych ci-
vibus, niżeli od królów panów własnych…”34, było wyrazem obie-
gowych opinii. To sformułowanie nieznanego uczestnika dyskusji 
przedelekcyjnej jest o tyle ważne, że pokazuje, jak się wydaje, następ-
ną przyczynę kłopotów z własnością. Już nie odnoszącą się do sfery 
realnego funkcjonowania społeczeństwa, ale do pewnego jego ob-
razu kreślonego w dyskursie. Chodzi tu o zderzenie równość–włas- 
ność. Co prawda równość szlachecka nie oznaczała nigdy równej 
własności35, ale przynajmniej w  teorii miała być równością mimo 

32 Ibidem, s. 525, 527.
33 Por. m.in. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, wyd. 2, 

Warszawa 1979, s. 70; J. Maciszewski, Szlachta polska i  jej państwo, Warszawa 
1969, s. 162; E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, 
Warszawa 1995, s. 88; J. Urwanowicz, Ideologia a działalność polityczna szlachty 
w czasach Zygmunta III. Wokół wartości ustrojowych, w: Między monarchą a de-
mokracją. Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, 
M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 176 i nn.

34 Egzamen wolności polskiej (1697), Biblioteka Czartoryskich, rkps 191, s. 414, 413 
(por. M. Handelsman, Zamach stanu, s. 10–11).

35 Od czasu do czasu pojawiały się wzmianki o zaletach większej równości mająt-
kowej, choć raczej nie jej postulaty: „dlatego w państwach wolnych ostrzegano 
zawsze tego, aby albo nie było prywatnej potęgi, albo jej był słuszny przybra-
ny munsztuk przez ostre prawa i ustawy”, Ł. Opaliński, Rozmowa plebana z zie-
mianinem [1641], w: idem, Pisma polskie, wyd. L. Kamykowski, Warszawa 1938,  
s. 22, autor wspominał o  równym podziale ziemi w  Sparcie i  o  chroniących 
mierność ustawach weneckich, w  odniesieniu do Rzeczypospolitej pisał jed-
nak raczej o niecnych działaniach możnych niż o ich własności; podobne tęsk-
ne westchnienia słychać jeszcze w wieku XVIII, np. u Antoniego Popławskiego, 
który narzekał, że królewszczyzny „znoszą naprzód i z gruntu obalają najmoc-
niejszą każdej rzeczypospolitej podporę, to jest pomierną równość fortun mię-
dzy obywatelami, kiedy zupełna być nie może”, A. Popławski, Zbiór niektórych 
materyi politycznych, Warszawa 1774, s. 206.
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różnic majątkowych36. Uczestnicy dyskusji politycznych doskonale 
zdawali sobie sprawę, że rzeczywistość daleko odbiegała od teorii. 
Jak stwierdzał wprost Andrzej Siemek: „pierwsze początki nierów-
ności to bogactwa, będące od dawna podnietą do złych uczynków 
i  zuchwałej pychy. Bogaci na wszystko się ważą i  popełniają wiele 
złych uczynków, kiedy przeciągają na swoją stronę uboższych i za-
czną ich dążenia wykorzystywać do złego”37. Wtórowali mu liczni 
uczestnicy aktualnych sporów politycznych, narzekający, tak jak cy-
towany już autor, na naruszanie równości zarówno w aspekcie rów-
nego podporządkowania prawu, jak i równego udziału w decydowa-
niu o państwie38. Narzekania te odnosiły się nie tyle do bogactwa, co 
do „potęgi”, jednak nikt raczej nie żywił wątpliwości, że jej podsta-
wę tworzyły potężne majątki. Mimo tej wiedzy i tych narzekań nikt 
nie powiązał wprost własności i władzy39, nikt też, poza dość banal-
nymi stwierdzeniami Fredry, nie podjął analizy jej roli politycznej. 
Obecna zarówno w ideologii szlacheckiej, jak i w dyskursie politycz-
nym idea równości nie pozwalała tej prawdy nie tylko głośno zaak-
ceptować, ale nawet przeszkadzała w jej wyartykułowaniu. Można by 
powiedzieć, że chcąc obronić ideał, czy może raczej utrzymać fikcję 
równości, lepiej było pominąć te kwestie milczeniem. Choć brzmi to 
nieco przesadnie, ale w pewnym sensie pochopne włączenie własno-
ści do dyskursu politycznego mogło podważyć podstawy funkcjonu-

36 Zwrócił na to uwagę Janusz Ekes, zob. J. Ekes, Trójpodział władzy i zgoda wszyst-
kich. Naczelne zasady „ustroju mieszanego” w  staropolskiej myśli politycznej, 
Siedlce 2001, s. 35–37.

37 K. Siemek, Lakończyk czyli rozmowa o tajemnicach należytego urządzenia pań-
stwa, fragment, tłum. L. Joachimowicz, w: Filozofia, t. 1, s. 173; por. W. Czapliń-
ski, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Warszawa 1966, s. 94.

38 Szerzej: A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas, s. 165–185.
39 Najbliższy, chyba raczej nieświadomie, ujęciu zachodniemu był anonimowy au-

tor, który w roku 1762 krytykując wpływy magnatów, a przede wszystkim prze-
kupywanie przez nich uboższej szlachty, stwierdził, że w Polsce jest „wolność nie 
z  prawa pozwolona, ale z  dostatkowej mocy i  łakomstwa urodzona”, Opisanie 
krótkie, s. 23, sformułowanie to się powtarza (s. 24); por. M. Wyszomirska, Między 
obroną wolności a naprawą państwa. Rzeczpospolita jako przedmiot polemik po-
litycznych w dobie panowania Augusta III (1734–1763), Warszawa 2010, s. 235 i n.
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jącej w nim wizji państwa i społeczeństwa. Jak będzie o tym mowa 
dalej, tak też stało się pod koniec wieku XVIII.

Do tej pory mówiono o niejako zewnętrznych przyczynach nie-
obecności, a  przynajmniej słabej obecności idei własności w  dys-
kursie politycznym Rzeczypospolitej, jednak powodów tego braku 
można dopatrzyć się także w samym dyskursie. Jak już wielokrot-
nie tu zaznaczano, ukształtował się on w  wieku XVI pod dużym 
wpływem tradycji klasycznej przefiltrowanej po trosze przez myśl 
chrześcijańską. Otóż w  tradycji tej własność rozumiana jako do-
bra materialne budziła uczucia dość ambiwalentne, a  jako bogac-
two – daleko posuniętą nieufność. Zarówno filozofia grecka i rzym-
ska (szczególnie stoicka), jak i  teologia chrześcijańska podkreślały 
zalety umiaru, wyższość dóbr duchowych nad materialnymi, cno-
ty nad bogactwem. Czyniły to w bardzo szerokim kontekście filozo-
ficzno-moralnym, mieściła się tu jednak także filozofia państwa. Jak 
pisał Andrzej Wolan, Platon uczy, „że nie trzymanie dóbr tych lu-
dzi szczęśliwych i błogosławionych czyni, ale samo dobre ich uży-
wanie”40. Andrzej Siemek tak wyjaśniał różnicę „pomiędzy ludźmi 
wielkimi a potężnymi”: „o wielkich mówimy ze względu na ich cno-
tę, o potężnych ze względu na bogactwa”41, nie pozostawiając wąt-
pliwości, kogo wyżej ceni. Przywołane cytaty pochodzą z  rozpraw 
politycznych o  większych ambicjach teoretycznych – szczególnie 
dotyczy to książki Wolana, jednak wypowiedzi te dobrze pokazują 
miejsce własności w dyskursie. Otóż jeśli nie chodziło tu konkret-
nie o majątki szlacheckie, ale o bardziej ogólne rozważania o pań-
stwie, to własność, o ile w ogóle się pojawiała, to właśnie często w pa-
rze czy w zestawieniu z pojęciem, za którym kryła się inna, wyższa 
zdaniem piszącego lub mówiącego wartość. Mogła to być przywoła-
na przez Siemka (a de facto i Wolana) cnota, mogło być wspólne do-
bro, mogła być wolność.

W przypadku tej ostatniej był to poniekąd logiczny wniosek wy-
pływający z uznania jej za gwarancję własności. Skoro bez swobody 

40 A. Wolan, O wolności, s. 87.
41 K. Siemek, Lakończyk, s. 174.
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bogactwa „nizacz nie są”42, to siłą rzeczy to ona była wartością cen-
niejszą. Prawdę zawartą w zaczerpniętej z Ezopa znanej w całej Eu-
ropie maksymie, iż non bene pro toto libertas venditur auro43, po-
wtarzano od wieku XVI po XVIII. Do tych słów nawiązywał, jak się 
wydaje, także Orzechowski w  słynnym opisie przeciwstawiającym 
bogactwa krajów europejskich polskiej wolności44, opisie, który po-
wtarzano później wielokrotnie, dosłownie jak Jan Herburt i Stani-
sław Witkowski45 bądź w skrócie jak Jan Januszowski: „Insze bowiem 
narody mają miedzi, złota, srebra dostatek, ten naród nasz polski 
samę szczerą wolność za najwiętsze skarby sobie poczyta…”46. „Jakie 
zbiory, jakie bogactwa nad tak prawdziwą, wyniosłą wolność mogą 
być milsze i  smaczniejsze?”47 – pytał Jakub Zawisza z  Kroczowa, 
a odpowiedź mogła być tylko jedna: żadne. O tym, jak wysoko ce-
nioną wartością była wolność, mówiono już wcześniej w poświęco-
nym jej rozdziale, tu istotne jest, że w takim ujęciu dobra materialne, 
a więc własność, okazywały się czymś mniej cennym, były to „dobra 
pośledniejsze”48. „Ubóstwo w wolności nad wszystkie rozkoszy bo-
gaczów, które by niejaką niewolą pachnęły, ma być przełożone” – pi-

42 Philopolites, to jest miłośnik ojczyzny, albo powinności dobrego obywatela, ojczyź-
nie dobrze chcącego i onę miłującego, krótki traktat, Kraków 1588, k. E4v.

43 Ibidem, k. E4v.
44 S. Orzechowski, Mowa do szlachty polskiej, w: idem, Wybór pism, wyd. J. Star-

nawski, BN I, 210, Wrocław 1972, s. 99; S. Orichovii, Oratio ad Equites Polonos 
in Leges et Statuta Regni Poloniae ab Iacobo Prilusio digesta, Kraków 1553, k. Cv. 

45 J. Herburt, Statuta i przywileje koronne z łacińskiego języka na Polskie przełożo-
ne nowym porządkiem zebrane i spisane, Kraków 1570, k. A4 (właściwie cytat 
z Orzechowskiego); S. Witkowski, Złota wolność Koronna sejmom i zjazdom na 
potomne czasy służąca, Kraków 1609, Przedmowa, b.p. (też de facto cytuje).

46 [Mikołaj Kossobudzki], tłum. J. Januszowski, Zwierciadło królewskie z  wielu 
miejsc ludzi wielkich zebrane i na polskie przełożone (Kraków 1606), w: Sześć 
broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 
1921, s. 262.

47 J. Zawisza z  Kroczowa, Wskrócenie prawnego procesu koronnego (1613), wyd.  
A. Winiarz, Kraków 1899, s. 16.

48 „Bez tego klejnotu przedniego wszystkie dobra pośledniejsze nizacz prawie są”, 
Krótkie rzeczy potrzebnych, s. 13.
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sał wyraźnie za antycznymi mistrzami Andrzej Wolan49, a inny rene-
sansowy humanista dodawał: „wolność chociaż uboga nad wszystkie 
bogactwa delicyje”50. Przywołano tu wypowiedzi szesnastowiecz-
ne, ale owo zdecydowane postawienie wolności ponad własnością 
utrzymało się aż do wieku XVIII. Nic dziwnego, że tej ostatniej po-
święcano znacznie mniej uwagi. Przypomnijmy może dla jasności – 
cały czas mowa tu o dyskursie, o tym, jakie było miejsce własności 
w opisach świata politycznego, nie o tym, jaki był do niej rzeczywi-
sty stosunek szlacheckiego posesora dóbr51. 

A w dyskursie okazywała się ona nie tylko mniej ważna, ale też 
dość podejrzana. Po części wpływała na to odziedziczona po klasycz-
nych (antycznych i chrześcijańskich) mistrzach nieufność do bogac-
twa, luksusu, sprzecznych z  cnotą i  niebezpiecznych dla państwa. 
„Ex corruptibus moribus luxus nastąpił, za tym upór, presumpcia 
górę wzięła, że publica ista functione, privatos rationes dociągano”52, 
narzekał biskup Stanisław Karnkowski. W jeszcze większym stopniu 
miało to związek z wizją polityczną stawiającą dobro publiczne nad 
dobrem prywatnym. „Prywata”, nadmierna troska o własne interesy, 
w tym także o indywidualne fortuny, niejako z założenia była czymś 
niebezpiecznym, mogła bowiem prowadzić do obojętności na losy 

49 A. Wolan, O wolności, s. 79, przywoływał klasyczną anegdotę o Diogenesie, któ-
ry wolał lizać sól w Atenach, niż opływać w dostatki jako sługa władcy; tę samą 
historię cytował anonimowy Philopolites, k. F.

50 Philopolites, k. F.
51 Znamienna jest reakcja na pismo hetmana Rzewuskiego, który w swoim dzieł-

ku zasugerował, że dla utrzymania wolności strata „drewnianej wioski” spalo-
nej w elekcyjnym zamieszaniu nie jest niczym wielkim. Jak się wydaje, w zapa-
le retorycznym hetman poszedł o krok za daleko, przekroczył pewną niepisaną 
granicę, która nakazywała podobne wypowiedzi ograniczać do ogólnych de-
klaracji, bez odwoływania się do rzeczywistej własności szlacheckiej. W każ-
dym razie ta jego wypowiedź stała się nader wdzięcznym obiektem ataku dla 
jego przeciwników, którzy, jak się zdaje, w tym wypadku lepiej wyczuli nastro-
je odbiorców. S. Rzewuski, O sukcesyi tronu w Polszcze rzecz krótka, Amsterdam 
[Warszawa?] 1789, s. 11; polemiki m.in. Refleksyje nad pismem wydanym pod 
imieniem Imci Pana Rzewuskiego, b.m. [1790], s. 23; List posła weterana do som-
siada, b.m. i r., s. 7; S. Staszic, Przestrogi dla Polski, wyd. S. Czarnowski, BN I, 98, 
Kraków 1926, s. 208–210.

52 [S. Karnkowski], Eksorbitancyje i naprawa koła poselskiego, Poznań 1596, k. B2.
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wspólnoty lub co gorsza – realizować się jej kosztem. Jak stwierdzał 
Krzysztof Warszewicki: „wszelki bowiem zysk jest niegodziwy, naj-
bardziej jednak gdy się go ciągnie z rzeczypospolitej”53. Anonimowy 
Miłośnik ojczyzny stwierdzał zaś wprost: „jako ci mają być cierpiani, 
którzy obierając się sprawami RP dadzą się zwyciężyć chciwości swej 
do pieniędzy, zaczym RP albo opuszczają, albo do niebezpieczeń-
stwa przywodzą”54. „Prywatna chciwość” w zasadzie wykluczała tro-
skę o dobro wspólne. Jak pisał z wyraźnym wyrzutem pod adresem 
swych współczesnych Szymon Starowolski: przodkowie „dobro po-
spolite pomnażali, prywatnych chciwości się strzegli”55. Nie znaczy 
to, że akceptowano albo zalecano brak troski o własne dobra, bądź 
co bądź ich zubożenie oznaczało zubożenie Rzeczypospolitej56. Jed-
nak skoncentrowanie się tylko na nich oceniano jako wysoce nagan-
ne, uznając, iż prowadzi do „łakomstwa”, a więc chciwości sprzecznej 
z dobrem wspólnym i cnotą obywatelską. Trzeba było dopiero Ko-
narskiego, aby dostrzec prawdę odkrytą przez przynajmniej niektó-
rych teoretyków zachodnich już w XVI wieku57: 

Życzemy aby była bogata ojczyzna, a ci mówią, że ją gubią bogactwa, 
jako od nich Rzym i Sparta zginęły. Tymczasem o cóż wszystkie stara-
ją się Królestwa i Rzplite, tylko żeby jak najbogaciej się miały? Państwo 

53 K. Warszewicki, De optimo statu libertatis (O  najlepszym stanie wolności),  
w: Krzysztofa Warszewickiego i  Anonima uwagi o  wolności szlacheckiej, wyd.  
K. Koehler, Kraków 2010, s. 338 (łac. s. 179; w  kontekście brania starostw za 
usługi królowi kosztem RP).

54  Philopolites, k. I 2v.
55 S. Starowolski, Reformacyja obyczajów polskich, Kraków 1650, s. 16, tu i o płace-

nie podatków mu chodzi.
56 „Szlachcic: […] wiele już potracili i  teraz utracają. Senator: A  cóż komu do 

tego? Wszak swe utracają – wolno im wszystko utracić. Szlachcic: Nie miałoby 
być wolno, interest enim Reip. scire, quomodo quisque utatur bonis propriis…”, 
Rozmowa senatora koronnego z ślachcicem, w: Pisma polityczne z czasów pierw-
szego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906 [dalej: Czubek I], s. 540; po-
dobnie Warszewicki: „Nie ma przecież wątpliwości, że na majątek publiczny 
składają się pojedyncze a liczne majątki prywatne”, K. Warszewicki, De optimo 
statu, s. 291 (łac. s. 145), w podobnym kontekście jak u poprzednika – utraty ma-
jątków przez zbytek.

57 E. Meiksins Wood, Liberty and Property, s. 138 i passim.
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zaś bogate, cóż to jest? tylko ludzie w państwie bogaci. Państwo ubogie, 
cóż jest? tylko że w nim wielu, albo wszyscy ludzie ubodzy. Bo Rzplita 
nie ma, gdy prywatni nie mają. Toć prywatni wprzód powinni być bo-
gaci, żeby Rzpltą uczynili bogatą, gdyż za ubóstwem prywatnych idzie 
ubóstwo publiczne. […] tym sposobem im się bardziej partykularni 
starają o swego pomnożenie, tym się bardziej państwa dobra przymna-
ża, gdy wszyscy proporcjonalnie udzielają ze swego Rzpltej58. 

W  polskim dyskursie było to stwierdzenie zgoła rewolucyjne. Do 
wystąpienia uczonego pijara nikomu z zabierających głos w dysku-
sjach politycznych nie przyszło do głowy, by troskę o własny dosta-
tek przedstawiać jako troskę o ojczyznę. Zresztą opinia Konarskiego 
może i była rewolucyjna, ale raczej nie przełomowa. Jeszcze w cza-
sie Sejmu Czteroletniego pojawiały się głosy odwołujące się do tra-
dycyjnego przeciwstawienia bogactwa i troski o ojczyznę, choć, jak 
się wydaje, sięgali po nie częściej obrońcy starego ładu. Kwintesencją 
takich poglądów, czy może raczej takich frazesów, jest słynna obrona 
elekcji przez Seweryna Rzewuskiego, w której pisał o zwolennikach 
sukcesji: „drżą oni o domy i zbiory swoje i wolą poddać kark w jarz-
mo monarchii dobrowolnie, niż mężnie stawając przy wolności, pu-
ścić podczas bezkrólewia na los niepewny, wszystko to, co zbytek 
z rozkoszą złączony w domach ich skupił i ugnieździł”59. Tekst ten 
jest niewątpliwie demagogią w stanie czystym, ale nie sposób zaprze-
czyć, że hetman odwołał się tu do dawnej tradycji mówienia i myśle-
nia o własności, w której powodem do dumy było nie bogactwo, ale 
raczej utrata dóbr, byle stało się to dla Rzeczypospolitej lub wolno-
ści. Jak pisał uczestnik pierwszej wolnej elekcji: „ci, którzy w ten czas 
obrastają, kiedy dobrzy, prawdziwi ojczycowie o Rzpltą zastawiając 
się, uraniają pióra, prywatnicy to raczej”60.

Bardzo długo w dyskursie dominował wzorzec obywatela, któ-
ry nie tyle troszczył się o swoją własność, co był gotów poświęcić ją 
dla ojczyzny bądź wolności. Zaczerpnięty jeszcze z  tradycji rzym-

58 S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, t. 1, Warszawa 1760, s. 134 i n., Konarski 
miał tu oczywiście na myśli płacenie podatków.

59 S. Rzewuski, O sukcesyi tronu, s. 10. 
60 Rozmowa o rokoszu, Czubek II, t. 2, s. 117.
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skiej trwale zagościł w  polskim dyskursie. Przywoływano tu cza-
sem postać Marcusa Curiusa i jego oświadczenie: „Żem się stał ubo-
gim, jako mnie widzicie, dla miłej ojczyzny, nie chcę od was złota, 
by w czym nadwątlona nie była”61. Uczestnicy sporów politycznych, 
chcąc podkreślić zasługi swoje bądź osób bliskich im politycznie, 
chętnie eksponowali nie tylko wylaną krew, ale i  straty materialne 
poniesione dla ojczyzny. Jak pisał o  swoim ojcu Jerzy Lubomirski: 
„cokolwiek miał i zdrowia i fortuny, te wszytkie nie za swoje miał, 
ale dobru ojczyzny i  onej w  całości zatrzymaniu poświęcone…”62. 
Opisywano bądź konkretne przykłady poświęcenia własności dla 
dobra wspólnego, tak jak obrońca Mikołaja Zebrzydowskiego, który 
stwierdzał, że wojewoda krakowski „jeśli co kiedy utracił z ojczyzny 
niemałej pozostawionej od rodziców swoich, [to] nie na rzeczach 
marnych, […] ale utracił, znaczne posługi panom swym i Rzplitej na 
każdym placu oddając”63. Bądź, częściej, poświęcenia ogólnie „za-
cnych domów”, które „przeszłych czasów variis modis służąc Rzeczy-
pospolitej […] i utrat swych tam militia, quam in legationibus wie-
le podejmując, majętności swe zawiedli i  wiele ich zatracili”64, lub 
przodków, „którym dla sławy i bezpieczeństwa panów swych i dla 
dobrego bezpiecznego ojczyzny, nie jeno kilka grzywien dać, ale ma-
jętność wszystkę ważyć, krew przelewać, okrutnie nawet umierać, 
ciężko nie było”65. Tu pojawiał się wątek tych, którzy „nie tylko patri-
monia swoje i insze majętności wystawiali i onych nie żałowali […] 
utraciwszy dla ojczyzny miłej”66, czyli szlachty zubożałej w służbie 
ojczyźnie. Ubogi, ale cnotliwy obywatel to wątek przewijający się 

61 Votum albo ostatnia decyzyja rokoszowych peroracyi pod Sendomirzem szlachci-
ca polskiego, Czubek II, t. 3, s. 64.

62 J. S. Lubomirski, Jawnej niewinności manifest, Bogu, światu i ojczyźnie przez… 
podany… Roku Pańskiego 1666, b.m. 1666, s. 5.

63 Na pisma potwarzające ludzie cnotliwe pod tytułem „Otóż tobie rokosz” wydane 
na ohydę rycerstwa na rokoszu będącego, prawdziwa i krótka odpowiedź, Czubek II, 
t. 2, s. 50.

64 Sentencyja cuiusdam de electione regis Polonorum, Czubek I, s. 376.
65 [P. Grabowski?], Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598 wy-

stawione, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859, s. 18.
66 Votum albo ostatnia decyzja, s. 63, zresztą autor wyraźnie liczył na jakąś rekom-

pensatę od króla.
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w wypowiedziach politycznych aż po Sejm Czteroletni. „W majątku 
po mych przodkach dostała mi się tylko wolność, znajomość jej sza-
cunku, nienawiść dla tyranów, miłość dla mej ojczyzny”67. Oto swe-
go rodzaju motto wypowiedzi na ten temat. 

Jednak w tym czasie, a więc w końcu lat osiemdziesiątych XVIII 
wieku miejsce własności w dyskursie wyraźnie się zmieniło. Przede 
wszystkim w ogóle pojawiła się ona już nie jako bogactwo, zbytek, 
a nawet już nie tylko jako majętności szlacheckie, ale właśnie jako 
własność sama w sobie, już nie w dalekim tle, lecz jako ważny ele-
ment świata politycznego. Włączenie własności w dyskurs politycz-
ny to chyba jedna z najważniejszych zmian świadczących o jego po-
nownym ożywieniu, a także modernizacji, choć dokonała się późno 
i nie do końca. Pierwszym, który może jeszcze nie analizował teo-
retycznie roli w państwie własności jako takiej, ale który podstawą 
swych rozważań o Rzeczypospolitej uczynił sprawy gospodarcze, był 
niewątpliwie Stefan Garczyński. Na „osobność” Anatomii Rzeczypo-
spolitej na tle innych wypowiedzi epoki badacze od dawna zwraca-
ją uwagę68. Po części wynikła ona z wyraźnego „teologicznego” na-
cechowania wypowiedzi69. Ale nie należy lekceważyć także zmian 
w języku politycznym, wynikłych z przekonania autora, iż: „żaden 
nie jest statysta, który nie jest librorum legista, i nie może żadnej rze-
czy in bonum wprowadzić ordinem, gdy nie będzie ekonomista, aby 
wiedział, jako omnis res suum finem possidet”70. Garczyński chciał 
być właśnie takim „ekonomistą”, a  język swojej wypowiedzi starał 
się dostosować do przedmiotu analizy, jakim były materialne pod-
stawy siły państwa. Czasem wprowadzał nowe pojęcia, jak np. „lud-
ność” w sensie zaludnienia, populacji, czasem zmieniał może nie ro-
zumienie, ale ocenę tych dawnych. Gwoli przykładu w jego słowniku 
bogactwo było nacechowane zdecydowanie pozytywnie, nawet dla 
luksusu znalazł dobre słowo, jako dla jednego z czynników stymu-

67 Odezwa szlachcica do sejmu, b.m. 1790, k. A2v.
68 W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII w. (do Sejmu Czteroletniego), 

Warszawa 1966, s. 143. 
69 J. Łukowski, Disorderly Liberty. The Political Culture of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth in the Eighteenth Century, London 2010, s. 58–60.
70  S. Garczyński, Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 1753, s. 18.
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lujących gospodarkę, choć, co z żalem podkreślał, nie w Polsce71. Do 
współziomków miał pretensje nie tyle o brak cnoty, co o nieumiejęt-
ne gospodarowanie. Mocno zgryźliwie pisał: 

[…] senatorowowie et equestri ordine chcą consilio totam Rempublicam 
przywieść ad bonum statum, a  ich dziedzictwa zostają in pessimo. Na 
których co dzień patrzą, ad honestatem nie przywodzą, a Rempublicam, 
która constat ex pluribus societatibus chcą consilio suo repare72. 

Takie podejście stało się zresztą dla niego punktem wyjścia 
do propozycji poprawy sytuacji chłopów i  miast. Tu jednak istot-
ne są nie jego propozycje reform, ale zdecydowana zmiana języka 
uwzględniającego materialne czynniki funkcjonowania państwa. 
Garczyński mówił o sprawach państwa inaczej niż jego poprzedni-
cy i, dodajmy, następcy. Bo też był on jednak pisarzem osobnym, 
prócz tego koncentrował się na trochę innych sprawach niż więk-
szość zabierających głos na tematy polityczne. Co łączyło go z na-
stępcami i nielicznymi poprzednikami, to fakt, że kwestie dóbr ma-
terialnych często wiązały się w jego rozważaniach z dostrzeżeniem 
innych niż szlacheccy obywatele członków społeczeństwa Rzeczypo-
spolitej. Wcześniej podobne połączenie można dostrzec np. w roz-
dziale Plebei Głosu wolnego, a  później w  całym szeregu wystąpień 
autorów z lat siedemdziesiątych73, na czele z Listami patriotycznymi 
Józefa Wybickiego. 

Jednak było to podobieństwo dość powierzchowne, zwłaszcza 
jeśli chodzi o język polityczny. Ani Garczyński, ani autor Głosu wol-
nego nie tylko nie analizowali własności jako takiej, ale na dobrą 
sprawę nie posługiwali się tym pojęciem74. Do radykalnej zmiany 
miało dojść dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XVIII wieku. W wystąpieniach takich autorów, jak Wybicki, Anto-

71 Ibidem, s. 114, 122 i n.
72 Ibidem, s. 71.
73 J. Michalski, „Wolność” i  „własność” chłopska w  polskiej myśli reformatorskiej 

XVIII wieku, w: idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 2, Warszawa 
2007, s. 130–205.

74 Zauważył to już Jerzy Michalski, ibidem, s. 131.
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ni Popławski, a później Hieronim Stroynowski, Remigiusz Ładowski 
czy Konstantyn Bogusławski, własność miała stać się pełnoprawnym 
składnikiem dyskursu politycznego. Wymieniono tu przede wszyst-
kim autorów tekstów bardziej teoretycznych bądź zgoła podręczni-
ków, bo też to właśnie oni jako pierwsi wprowadzili to pojęcie do 
obiegu. Łączyło się to w ich wypadku z przyjęciem także innych po-
jęć funkcjonujących w dziełach autorów zachodnich, przede wszyst-
kim praw naturalnych lub praw człowieka oraz umowy społecznej. 

Ta ostatnia koncepcja wzbudziła spore zainteresowanie autorów 
rozpraw politycznych, którzy podobnie jak ich zachodni mistrzo-
wie jako cel kontraktu towarzyskiego przedstawiali właśnie przede 
wszystkim bezpieczne korzystanie z  własności, oddzielenie tego, 
co moje i  twoje. Wybicki pisał, że celem łączenia się w społeczeń-
stwo jest „bezpieczeństwo majątku, sławy, życia”, a  zadaniem pań-
stwa obrona własności75. Wincenty Skrzetuski sądził, że „społecz-
ność polityczna”, jak ją nazwał, powstała, „ażeby majętności, życie 
i  wolność każdego człowieka pod zasłoną i  obroną ubezpieczone 
zostały”76. Podzielał to zdanie Remigiusz Ładowski, sądząc, że „lu-
dzie w stanie porządnej społeczności żyjący czynią związek i umowę 
na ubezpieczenie jak największe praw własności”77. Podobnie zada-
nie „związku pospolitego” widział Hieronim Stroynowski78, a póź-
niej Stanisław Staszic, który stwierdzał krótko a dobitnie: „towarzy-
stwo zapewnia każdemu obywatelowi własność i wolność”79. Polscy 
adaptatorzy teorii umowy zwracali większą niż na Zachodzie uwa-
gę na jej rolę w gwarantowaniu wolności, ale tutaj ważne jest, że nie-

75 J. Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk 1984, 
s. 60, idem, Listy patriotyczne, wyd. K. Opałek, BN I, 155, Wrocław 1955, s. 57 
i passim.

76 W. Skrzetuski, Mowy o główniejszych materyjach politycznych, Warszawa 1773,  
s. 347.

77 R. Ładowski, Krótkie zebranie trzech praw początkowych, to jest prawa natury, 
politycznego i narodów z różnych autorów wyjęte, Lwów 1780, s. 64 i n.

78 H. Stroynowski, Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycz-
nej i prawa narodów, Wilno 1785, s. 100.

79 S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wyd. S. Czarnowski, BN I, 90, 
Kraków 1926, s. 155.
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zależnie, jaką wersję kontraktu społecznego przyjmowali80, własność 
była tam zawsze obecna. Postrzegano ją zresztą raczej nie jako sku-
tek umowy, ale jako naturalne prawo człowieka, „przyrodzone pra-
wa własności”81. Jak pisał Wybicki: „prawo własności zasadzało się 
na naturze. Razem z nią miało swój początek i uszanowanie”82. „To-
warzystwo” i  władza powstałe na skutek kontraktu miały jedynie 
własność gwarantować. Jak wyjaśniał Stroynowski:

[…] lecz co każdy człowiek ma z przyrodzenia […] to wszystko w spo-
łeczności cywilnej oczywiście dla każdego zostaje nienaruszone: czyli 
własność i wolność człowieka w całej swej rozciągłości i zupełnej pew-
ności zostaje ocalona i utwierdzona nowym stanem cywilnym83. 

Dla wszystkich przedstawionych tu autorów własność była już nie-
odzownym elementem dyskursu politycznego. Bez niej nie dałoby 
się ich zdaniem mówić o państwie czy społeczeństwie, opisać ich za-
dań i  funkcjonowania. Może najlepszą ilustracją takiego podejścia 
jest wypowiedź Wybickiego, skierowana do potencjalnego krytyka 
jego wyliczeń zaludnienia Polski: „ty byś rachował, cokolwiek w Pol-
szcze żyje, a  człeka nosi nazwisko, ja bym zaś tych tylko w  liczbę 
mieszkańców mieścił, którzy mają swoję własność […]. Twój rachu-
nek byłby moralny, mój polityczny”84. Przynajmniej u części z nich 
(Wybicki, Popławski, Stroynowski, po trosze Bogusławski) włącze-
nie własności do dyskursu łączyło się z tym, że przedmiotem ich roz-
ważań było już całe społeczeństwo, a nie tylko wspólnota szlachecka. 
Nawet jeśli ich konkretne propozycje zmian w sytuacji stanów nie-
uprzywilejowanych były nader umiarkowane lub zgoła iluzoryczne85, 
pozostaje faktem, że mówili już zupełnie innym językiem politycz-
nym. To właśnie oni wprowadzili w polski dyskurs nieobecną przed-

80 Szerzej: A. Grześkowiak-Krwawicz, O recepcji, s. 109–126.
81 K. Bogusławski, O doskonałym prawodawctwie, Warszawa 1786, s. 76.
82 J. Wybicki, Listy, s. 18.
83 H. Stroynowski, Nauka, s. 74; podobnie Popławski: „To prawo wzięte od natury, 

które każdy ma do swojej własnej osoby, pracy i majątku nie może być żadnym 
innym prawem drugiego człowieka zniesione”, A. Popławski, Zbiór, s. 53.

84 J. Wybicki, Listy, s. 68.
85 Na co zwrócił uwagę Jerzy Michalski, „Wolność” i „własność”, passim.
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tem zbitkę „wolność i własność”, pojawia się ona u Stroynowskiego 
i Ładowskiego, później u Staszica i Hugona Kołłątaja. Inna rzecz, że 
żaden z nich nie poszedł tak daleko jak Anglicy, by dostrzec zależ-
ność wolności od własności, raczej tradycyjnie uznawano tę pierw-
szą za gwarancję tej drugiej. Jak pisał Popławski: „własność nie bę-
dzie bez wolności”86. Wyjątek stanowił chyba tylko jeden autor, Adam 
Wawrzyniec Rzewuski, opisujący „prawo własności, najświętsze mię-
dzy ludźmi, jedyną społeczności przyczynę i zamiar, bez którego nie 
masz wolności, ani bezpieczeństwa lecz same tylko gwałty i niespra-
wiedliwość”87. Jego niesłychanie wysoka ocena własności88 jest o tyle 
interesująca, że mimo wyraźnego wpływu Jana Jakuba Rousseau po-
sługiwał się jeszcze dość tradycyjnym dyskursem i odwoływał się do 
nie mniej tradycyjnej wizji społeczeństwa szlacheckiego89.

Opisane tu zmiany dyskursu ani w  latach siedemdziesiątych, 
ani później nie były czymś powszechnym, trudno zresztą spodzie-
wać się odwołań do umowy społecznej czy teorii praw naturalnych 
w  aktualnych dyskusjach politycznych90. Jednak echo zmian moż-
na usłyszeć także w nich, choćby u autora, który chciał uczyć mło-
dzież, „jakie należy w  kraju wolnym stanowić publiczne urządze-
nie, aby wszyscy i każdy obywatel miał zupełną pewność i wolność 
względem swojej własności, tak od domowych, jak i od obcych”91. 
Co prawda wypowiedź ta odnosiła się de facto po prostu do ochrony 
majątków szlacheckich, ale nie sposób zaprzeczyć, że autor domagał 
się tego już innymi słowami. 

Nie tylko własność, ale także zagadnienia szeroko rozumianych 
materialnych podstaw funkcjonowania państwa budziły coraz więk-

86 Inna rzecz, że, być może za Mirabeau, obie uzależniał od bezpieczeństwa: „taż 
własność i wolność bez pewności”, A. Popławski, Zbiór, s. 183.

87 A. W. Rzewuski, O formie rządu republikanckiego myśli, cz. 1, Warszawa 1790, s. 82.
88 Dalej pisał: „człowiek skoro mu jest prawo własności odebrane, przestaje być 

człowiekiem, aby został bydlęciem, że zniszczyć to prawo jest toż samo, co 
zniszczyć społeczność”, ibidem, cz. 1, s. 90.

89 Jedyne miejsce, gdzie dostrzega chłopów, a pisze ogólnie o ludziach, to właśnie 
cytowany fragment, ibidem, s. 82–90.

90 Choć czasem się zdarzały, por. A. Grześkowiak-Krwawicz, O recepcji, s. 122–124 
i passim.

91 Kopia pierwszego listu z Warszawy do podkomorzego, 1776, b.p.
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sze zainteresowanie. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych powstało kilka poważnych rozpraw zajmujących się go-
spodarką92. W trakcie Sejmu Czteroletniego kwestie te coraz częściej 
zaczęły się pojawiać w  aktualnych pismach dotykających kwestii 
dyskutowanych w Izbie lub jej kuluarach. Po części, tak jak w latach 
siedemdziesiątych, były to zagadnienia związane z sytuacją stanów 
nieuprzywilejowanych. Pojawiła się tu kwestia może nie tyle własno-
ści, co udziału rolników i mieszczan w tworzeniu dochodów i budo-
waniu dobrobytu państwa93. Dostrzegana już wcześniej, choćby przez 
Garczyńskiego, zaczęła być formułowana w nowocześniejszych kate-
goriach pracy jako źródła bogactwa narodowego. Co istotne, stała się 
ważkim argumentem w dyskusjach o sprawach społecznych, szczegól-
nie na rzecz praw obywateli miast. Jak pisał anonimowy uczestnik pu-
blicystycznej dyskusji na ten temat: „każdy mieszkaniec nie w miarę 
powierzchownej zacności, lecz w proporcyją pożytków narodowi pra-
cą własną przysposabianych szacunek i protekcyją władzy prawodaw-
czej zyskać powinien”94. Obok tego podobnie jak w latach poprzed-
nich własność, czy jak chce Jerzy Michalski, „własność”, przewijała się 
w wypowiedziach postulujących poprawę sytuacji rolników95. 

W tym czasie, a więc w latach 1788–1792 pojawiły się wypowie-
dzi zawierające pogłębioną analizę pojęcia własności i jej roli w ży-
ciu społeczeństwa i państwa, a zarazem włączające te kwestie w aktu-
alną dyskusję polityczną. Ogromna zasługa przypada tu Staszicowi, 
a w jeszcze większym stopniu Kołłątajowi, ze względu na jego więk-
sze zaangażowanie w  bieżące spory. Obaj traktowali własność jak 
podstawę życia w  społeczeństwie. Z  tym że Staszic rozpatrywał ją 

92 Zob. m.in. J. F. Nax, Wykład początkowych prawideł ekonomiki politycznej, War-
szawa 1790; B. Dziekoński, Zasady o rolnictwie, rękodziełach i handlu, Supraśl 
1790; por. też J. Rosicka, Polskie spory o własność. Narodziny nowożytnej my-
śli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765–1830), Kraków 1984, praca niestety 
bardzo słaba.

93 Por. A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka po-
lityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000, s. 166 i nn.

94 Uwagi ogólne nad stanem rolniczym i miejskim, w: Materiały do dziejów Sejmu 
Czteroletniego, t. 1, wyd. J. Michalski, E. Rostworowski, J. Woliński, Wrocław 
1955, s. 116.

95 J. Michalski, „Wolność” i „własność”, s. 171 i nn.
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bardziej w aspekcie gospodarczym, co w Przestrogach doprowadzi-
ło go do wielkiej apologii własności, jako tej, która mogłaby przy-
nieść Rzeczypospolitej bogactwo, a  zatem potęgę96. Wiele miejsca 
poświęcił jej roli mobilizującej aktywność członków społeczności: 
„własność i jej bezpieczeństwo są każdej ciągłej pracy przyczyną”97, 
„człowiek właściciel nie będzie jadł, nie będzie sypiał, będzie dzień 
i  noc pracował”, by płacić podatki, dodajmy98. „Cóż by własność, 
nie zrobiła z tak wielkiej ziemi, jaką posiada naród polski?” – wzdy-
chał z żalem99. Był to w jego wywodach argument na rzecz przyzna-
nia choćby pozorów własności chłopom. Jednak byłoby krzywdzące 
ograniczyć znaczenie jego wystąpienia tylko do kwestii włościań-
skiej. Przede wszystkim konkretnym, niejako interwencyjnym ce-
lom towarzyszyła zawsze podbudowa teoretyczna, Staszic zapropo-
nował nawet precyzyjną definicję własności: „prawdziwa własność 
jest to zupełna władza i wolność używania i stwarzania nie tylko tego, 
co kto posiada, ale i korzyści z posiadania wypadłych”100. Co wię-
cej, własność stanowiła nieodzowny składnik całych jego rozważań 
o państwie, nie tylko w aspekcie gospodarczym czy społecznym, jak 
również w  rozważaniach odnoszących się do kwestii ustrojowych, 
także w ujęciu teoretycznym101. Można powiedzieć, że stanowiła nie 
tylko ważny, ale i oczywisty element dyskursu.

Podobnie jest w  tekstach Kołłątaja, choć jemu udało się jesz-
cze spójniej włączyć kwestię własności w konkretne propozycje po-
lityczne. Nie znaczy to, że zrezygnował z  rozważań teoretycznych 

96 S. Staszic, Przestrogi dla Polski, wyd. S. Czarnowski, BN I, 98, Kraków 1926,  
s. 116–193.

97 Ibidem, s. 168.
98 Ibidem, s. 117; pisał o tym już w Uwagach: „ludzie więcej pracować będą, kiedy 

zdatnymi do nabycia własności zostaną”, S. Staszic, Uwagi, s. 192.
99 Idem, Przestrogi, s. 120.
100 Takiej własności jego zdaniem nie było w absolutyzmie, ibidem, s. 118.
101 Bardziej widoczne jest to w Uwagach, gdzie pojawia się m.in. w rozważaniach 

o umowie społecznej, S. Staszic, Uwagi, s. 49, 155.
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o genezie własności102 czy że lekceważył społeczny aspekt odwołań 
do niej103. 

Jednak jego niewątpliwą zasługą było dostrzeżenie znaczenia 
własności jako podstawy dobrze funkcjonującego państwa wolnego. 
Jak pisał: „wszystkie warunki rządu wolnego na tym się jedynie za-
sadzają, aby człowiek osoby i majątku swego był właścicielem praw-
dziwie wolnym”, i dalej: „położywszy za fundament wolnego, a spra-
wiedliwego rządu dziedzictwo ziemi, nalazłszy dwoisty gatunek 
własności gruntowej, czyli dziedzictwo wiejskie i miejskie”104. Przy 
czym nie były to stwierdzenia ogólne, ale odnosiły się konkretnie 
do Rzeczypospolitej i prowadziły do nie mniej konkretnych, a bar-
dzo radykalnych wniosków. Najważniejszy z  nich stanowiło opar-
cie obywatelstwa nie na przynależności stanowej, ale powiązanie go 
z posiadaniem własności. Pierwszy myśl tę sformułował, i to zdecy-
dowanie, Staszic: 

To jest pierwsza władzy prawodawczej ustawa, aby w pomiarze własno-
ści do stanowienia prawa należeli ci wszyscy, których życiem i majątkiem 
toż prawo zarządzać będzie […]. Gdzie żaden człowiek nie ma więcej 
mocy i woli osobistej, tylko ile mu prawo pozwala, a do stanowienia praw 
wszyscy bez wyłączenia właściciele należą […] stanęła obywatelska rów-
ność, wolność i pokój. To towarzystwo nazywam rzecząpospolitą105. 

Kołłątaj wypowiadał się nie mniej zdecydowanie, z  tym że mniej 
wdawał się w rozważania teoretyczne, a swoje wypowiedzi odnosił 
bezpośrednio do rzeczywistości Rzeczypospolitej, postulując, by „za 
fundament wolnego, a sprawiedliwego rządu” położyć w niej „dzie-

102 H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne, t. 1, wyd. B. Leśnodorski, H. We-
reszycka, Warszawa 1954, s. 290, o umowie społecznej jako umowie właścicieli 
gruntów, czyli rolników; idem, Prawo polityczne narodu polskiego, w: ibidem,  
t. 2, s. 301–303, rozważania o genezie własności.

103 Jak pisał o  zadaniach Deputacji przygotowującej projekt formy rządu: „jeżeli 
nam przywróci rząd dobry, jeżeli człowiekowi wróci człowieka, jeżeli prawa 
własności osobistej, ruchomej i gruntowej każdemu upewni […]”, H. Kołłątaj, 
Do prześwietnej Deputacyi dla ułożenia konstytucyi rządu polskiego od Sejmu 
wyznaczonej, w: idem, Listy Anonima, t. 2, s. 166.

104 Idem, Listy Anonima, t. 2, s. 146, 151.
105 S. Staszic, Uwagi, s. 49.
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dzictwo ziemi”106, gdyż, jak wyjaśniał gdzie indziej: „właściciele grun-
towi, czyli dziedzice ziemi, z których szczególnych dziedzictw kraje 
Rzeczypospolitej złożone, mają najistotniejszą potrzebę rządu i ten 
rząd do nich samych należeć powinien […]”107. Pod pewnymi wzglę-
dami zbliżało to jego myśl do koncepcji angielskich torysów, szcze-
gólnie gdy twierdził, że tylko „właściciel gruntowy” może być praw-
dziwym obrońcą ojczyzny, bo tylko on wraz z nią traci wszystko108. 
Jednak w przeciwieństwie do nich, a także do rodzimych przeciw-
ników nadania praw mieszczanom, za „własność gruntową” uzna-
wał na równych prawach „dziedzictwo wiejskie i  miejskie”109. Jed-
no i drugie miało stanowić podstawę udziału w życiu publicznym, 
a  więc de facto realizować zasadę power follow property, co bynaj-
mniej nie świadczyło o wpływach koncepcji angielskich, ale po pro-
stu o nowocześniejszej wizji państwa.

Oparta na prawie własności, cenzusowa wizja obywatelstwa 
miała służyć rozszerzeniu praw politycznych na mieszczan, ale tak-
że prowadziła do postulatu odebrania ich nieposiadającej własnych 
majątków szlacheckiej gołocie. Wysunął go już Kołłątaj, sugerując, 
iż człowiek pozbawiony majątku nie może decydować o  sprawach 
wspólnoty nie tylko dlatego, że niewiele łączy go z ojczyzną, w któ-
rej nic nie posiada, ale także dlatego, że nie jest człowiekiem swo-
bodnie dysponującym swoim sądem, skoro jego dobrobyt, a właś-
ciwie w  ogóle wszelkie środki do życia zależą od możniejszych110. 
Dyskusja o prawach „nieposesjonatów”, jak ich wówczas zwano, jest 

106 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 2, s. 146.
107 Idem, Prawo, s. 219.
108 Idem, Listy Anonima, t. 1, s. 292.
109 „Nalazłszy dwoisty gatunek własności gruntowej, czyli dziedzictwo wiejskie 

i miejskie”, ibidem, t. 2, s. 151.
110 H. Kołłątaj, Listy Anonima, t. 1, s. 296 i n.; idem, Prawo, s. 222; w pewnym stop-

niu Kołłątaj wpisywał się tu w tradycyjne przekonanie, że uczestniczyć w życiu 
politycznym powinni ludzie niezależni majątkowo. Już Warszewicki pisał: „Wy-
bierając posła winno się brać pod uwagę także jego majątek, aby nie tylko miał 
dobre chęci, ale też był w stanie godnie sprawować swoje obowiązki wobec Rze-
czypospolitej; aby bieda nie uczyniła go sprzedajnym…”, K. Warszewicki, De 
optimo statu, s. 345 (łac. s. 184). Inna rzecz, że w wypowiedziach publicznych, 
przynajmniej w  wieku XVIII, dominowała narracja równościowa, połączona 
z dyskursem cnoty.
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o  tyle interesująca, że już nie w  obszerniejszych tekstach o  ambi-
cjach bardziej teoretycznych, ale w konkretnym sporze politycznym 
doszło do bardzo wyraźnego zderzenia nie tylko poglądów, ale i ję-
zyków politycznych. Zwolennicy ograniczenia uprawnień politycz-
nych gołoty posługiwali się językiem wyraźnie nowocześniejszym, 
w którym podstawą praw politycznych miała być własność, a przy-
najmniej także własność. Obrońcy „nieposesjonatów” odwoływali 
się do tradycyjnych pojęć i wartości – cnoty i równości szlacheckiej. 
Kiedy Seweryn Rzewuski w piśmie Nad prawem któreby szlachcie bez 
posesyi activitatem na sejmiku odbierało (1790) po raz kolejny przy-
woływał obraz ubogiego miłośnika ojczyzny, a zarazem oburzał się, 
że oparcie praw obywatelskich na kryterium własności spowodowa-
łoby, że „rodzić się obywatelem byłoby czczą rzeczą i każdy obywatel 
dnia każdego mógłże by być pewnym, iż jutro jeszcze będzie obywa-
telem?”111, jego antagonista odmawiał obywatelstwa tym, którzy „nic 
nie mając, nic udzielić dla ojczyzny nie mogą”112.

Byłoby przesadą powiedzieć, że pojęcie własności stało się fun-
damentem dyskursu lat Sejmu Czteroletniego, ale niewątpliwie zy-
skało w nim prawo obywatelstwa. Coraz częściej własność, jej bez-
pieczeństwo, troska o nią, czy zbitka wolność i własność pojawiają 
się w wypowiedziach politycznych tego czasu. Włączenie tego po-
jęcia w dyskurs z jednej strony było wskaźnikiem, a z drugiej, jed-
nym z  ważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem zmiany. 
Choć zaproponowane wówczas konkretne pomysły na poprawę sy-
tuacji stanów nieuprzywilejowanych czy reformy polityczne nie za-
wsze były radykalne, a często po prostu dość nieśmiałe, to język, ja-
kim o nich mówiono, okazywał się już zupełnie inny niż ten sprzed 
lat kilkudziesięciu, czy nawet kilkunastu. Co więcej, język ten przy-
najmniej niektórym autorom dał narzędzia do nakreślenia wizji 
państwa i  społeczeństwa zdecydowanie odmiennej od tradycyjnej.

111 S. Rzewuski, Nad prawem, które by szlachcie bez posesyi activitatem na sejmi-
kach odbierało uwagi, b.m. [1790], s. 7.

112 [I. Potocki?], Odpowiedź J. W. Sewerynowi Rzewuskiemu… na Uwagi nad pra-
wem, które by szlachcie bez posesyi activitatem na sejmikach odbierało, b.m. [1790], 
s. 5, a dalej twierdził, że tylko ten, kto ma w ojczyźnie jakąś własność, ten jej bro-
ni (s. 6), i wskazywał, że bez własności trudno w ogóle mówić o ojczyźnie (s. 3).
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Summary
Political discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 

Concepts and ideas

The political culture of Polish-Lithuanian Commonwealth (1569– 
–1795) is a culture of dispute and discussion.

State matters were being written about not only by theorists, 
but was also a  topic of discussions among the participants of 
political life, namely members of nobility. Opinions were expressed, 
opponents attacked and supporters canvassed both in the oral – 
during parliament (sejm) and regional councils’ meetings (sejmiki) – 
and written form. Political literature, sometimes taking the form 
of flooding of texts, accompanied all important political events – 
elections, confederations, sejms. What is characteristic, in the case 
of Polish-Lithuanian discussion on state matters, the border between 
theoretical debates and journalistic writing on contemporary 
matters was very fluent. Due to freedom of speech in combination 
with the belief in the possibility to shape particular here and now, 
even while analyzing general rules which determine the functioning 
of a human community attempts were immediately made to apply 
those rules in one’s own country, in order to improve it. It was not 
uncommon, on the other hand, for the situation to be contrary – an 
author of a piece of writing which was purely journalistic, concrete 
and interventionist, moved on to general elaborations concerning 
the political system of the Commonwealth and her basic political 
values. It is the case especially for the writings from the turn of the 
16th and 17th century, which was a period of debate over the shape of 
emerging Commonwealth of nobles, and the late 18th century, when 
after a period of stagnation a discussion was stirred on how to save it. 
In the course of those disputes a noble political discourse was being 
shaped – a phenomenon which was immensely interesting, complex, 
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rooted in the European tradition, while at the same time specific, 
resulting from the political reality of the Polish-Lithuanian state.

The aim of the book was to make an attempt at describing the 
discourse by analyzing the most important concepts functioning 
within it, demonstrating in what way and by means of which terms 
state matters were being discussed, what image of the political world 
was being sketched, what system of political values was reflected 
by the discourse. The source base was widely understood political 
literature written between the late 16th and late 18th century, including 
both serious treatises by outstanding authors and minor pieces of 
writing created in the course of ongoing discussions. 

The element which determines the work’s structure is most 
frequently a  particular concept, although it sometimes, as in the 
case of virtue or mixed government, is not so much a  word as 
a  particular idea around which a  related political vocabulary was 
created. The terms and ideas chosen for analysis are the ones which 
seem to be of the greatest, even fundamental, importance for the 
noble political discourse – subsequent chapters have been given 
concept-like titles: Commonwealth, law, freedom, monarchia mixta, 
concord, virtue, amor patriae, and finally past and property (as the 
“greatest absentee”). As mentioned, they rather serve as keywords, 
since apart from the majority of the words included in the titles 
there was a  whole network of related concepts, which constituted 
a  full image of the political world. It is within such networks that 
the terms are presented. Thus, for instance, the chapters devoted 
to the Commonwealth and virtue included the terms “citizen” and 
the idea of citizenship, while “public good”, the idea which played 
an important role in the political discourse and nobility’s system 
of values, is analyzed in the chapter devoted to homeland and love 
for it. Despite not having separate chapters devoted to them, the 
subjects of analysis are also concepts (and the ideas behind them) 
such as anarchy, corruption, equality. The Author’s goal was to try to 
understand what those terms meant for the participants of political 
debate who used them, how they explained and described the world, 
whether their meaning evolved with time – to what extent and under 
what influence. Attempts were also made to investigate how a given 
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term and a wider political concept related to it fits into the system 
of political values, and also how it influences the system. The subject 
of studies was not only the meaning of terms, but also the history of 
their use, and asking not only what it meant according to the people 
who used them, but also what they wanted to achieve by using them.

The analysis of the discourse’s leading terms has demonstrated, 
first of all, how different the political language used at that time was 
from the one used today, and how the vision of the political world 
described in that period differed from the contemporary one. For the 
participants of political discussions from 16th to 18th century the state 
was not a construct which was external in relation to the individuals 
forming it, but a  community of citizens – a  commonwealth – 
rzeczpospolita. Such perception had far-reaching consequences – 
on the one hand the Commonwealth united all citizens of different 
religions and language, which was very important in its beginnings, 
on the other hand it excluded those who were not citizens. The 
Commonwealth described here is primarily a community of nobles. 
A complex and delicate political system of such a state was meant to 
be formed by means of law, perceived as the soul of Commonwealth. 
It was the factor which animated the state and the community 
creating it. It was not only meant to protect its citizens against 
violence from the authorities and compatriots, but also to educate 
them and shape their attitudes. Through laws, the Commonwealth 
ensured freedom for her citizens, understood not only as liberty to 
pursue one’s individual goals, but also as the opportunity to decide 
about oneself and the community. It was not freedom which was an 
in-born right of any individual, but freedom created and protected 
by laws of a free state – free of foreign violence, as well as internal 
tyranny. It was freedom (and not, for instance, effectiveness or 
efficiency), and the question whether it will be threatened or not, 
was the main criterion for evaluating any institutions and political 
solutions. An interesting feature of the political discourse at that 
time was a  combination of ethics and politics in a  manner which 
made them completely inseparable. It is associated with the notions 
such as virtue, concord, love of one’s homeland. It was an element of 
the vision of state shaped as early as in the ancient period, in which 
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the existence of a  free commonwealth could be ensured only by 
means of particular attitudes of the individuals forming it, meaning 
first of all putting the common good over one’s private interest. It 
was accompanied by complaints that the ancestors’ virtues are not 
adopted by successors. It was generally a  discourse in which the 
vision of degeneration and corruption was always present, while 
lacking the idea of progress. The past is another idea which was 
constantly present in the political discourse, as well as a  value it 
referred to. Factors of no lesser importance than the ones present 
in the discourse are the ones which are absent from it – first of all, 
property. Obviously, for noble participants of political discussions 
their possessions, estates, and thus property was of utmost 
importance, but it was not treated as an element which formed the 
political universe. It did not become a  category of describing the 
political world until the end of 18th century. 

An analysis of the terms forming the political discourse of 
Polish-Lithuanian Commonwealth and their evolution demonstrates 
the important role of the great discussion concerning the state, 
which was going on in the second half of the 16th and the early 17th 
century. Its participants were aware of the changes which took place 
in the political system, while at the same time the nobles, seeking 
to expand their influence, were looking for tools which would be 
useful in describing both the surrounding reality and political 
ideals. It was the time when attempts were made to identify the basic 
political concepts. A  great help here, as well as the primary tool, 
was a  classical tradition filtered through the humanist thought of 
the Renaissance. Antique, especially Roman, texts were the source 
of both political terminology, but also of the concept of state and an 
individual’s place within it, and finally of the manner of talking about 
politics. The political language created in this manner turned out to 
be exceptionally long-lasting. The turn of the 16th and 17th century 
was the time of creating a  language which was so perfectly suited 
to the needs of participants of political life in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth that for the next two hundred years there seemed to 
be no need to modify it. 
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In the second half of the 17th century the political language 
fossilized, with no new terms being added, and old ones treated 
more and more frequently as certain repeated clichés. It could be 
said that in a way the political language in the first half of the 18th 
century did not allow for describing, and thus noticing, certain 
threats which were looming over the Commonwealth. It was also 
unprepared for describing and proposing changes which were 
already going on or which needed to be implemented in the social 
and political structure. The participants of political debates from 
the period of king Stanisław’s reign (1764–1795) who were trying 
to change it, unlike its Renaissance counterparts, were not looking 
for words to describe the new political and legal structures, but were 
instead trying to find a language which would allow them to tackle 
the state’s crisis. They started supplementing it with terms taken from 
the works of philosophers from the Enlightenment period, first by 
rather automatically copying their postulates, and gradually building 
their own discourse based on them. It allowed them to name the 
phenomena and problems which had been previously unnoticed, to 
formulate concepts more accurately, at the same time explaining the 
misunderstandings resulting from combining or confusing certain 
terms. They successfully revived the language of politics, so that it 
was capable of describing the changed conditions in Poland and in 
Europe. The language absorbed certain terms and ideas, while not 
breaking the bonds with tradition.
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Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”.  

Kościół w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  

o kochankach z Werony
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki

Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza
Beata Śniecikowska, Haiku po polsku.  

Genologia w perspektywie transkulturowej

2017
Karol Kłodziński, „Officium a rationibus”.  

Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy?  

Relacje między identyfikacjami Francuzów  
algierskiego pochodzenia

Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy 
Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego 

liberalizmu
Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule”.  

Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji  
Knuda Rasmussena



Agnieszka Rejniak-Majewska, Polityka doświadczenia.  
Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych.  
Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach  

w perspektywie filozofii Adama Smitha
Nicole Dołowy-Rybińska, „Nikt za nas tego nie zrobi...”  

Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów  
mniejszości językowych Europy

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. 
Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący
Przemysław Wewiór, Wstępując w ślady Salomona.  

Religia i nauka w myśli Francisa Bacona
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens 

a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa 
anglosaskiego

2018
Waldemar Bulira, Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej.  

Od totalitaryzmu do postmodernizmu

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny  
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Marek Węcowski, Dylemat więźnia.  
Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele



W PRZYGOTOWANIU

Radosław Bugowski,  Miasto w ruchu.  
Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa 

Torunia 1891–1939
Katarzyna Kalinowska-Sinkowska, Praktyki flirtu i podrywu. 

Studium z mikrosocjologii emocji
Przemysław Wiatr, W cieniu posthistorii.  
Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera
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