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TRZY STAROPOLSKIE ROZPRAWY 
O WYCHOWANIU OBYWATELSKIM W KRĘGU 

TRADYCJI DE IN STITU TIO N E  PRINCIPIS

J ak powszechnie wiadomo, w wieku XVI polemika prowadzona przez naj
znakomitszych pisarzy polskich odgrywała ważną rolę w burzliwym życiu 
politycznym Rzeczypospolitej. Zajmowano się różnymi tematami, przede 
wszystkim związanymi z aktualnościami, takimi jak obrona praw i przywilejów 

stanu rycerskiego czy też rywalizującego z nim obozu możnowładczego oraz 
wszelkimi sprawami dotyczącymi kwestii kościelnych i szerzącej się reformacji. 
Zagadnienie edukacji -  w dobie rozpoczętego już procesu upadku Akademii 
Krakowskiej i utraty świetności, jaką się szczyciła w poprzednim stuleciu -  nie 
zajmowało pierwszorzędnego miejsca w tym piśmiennictwie, choć było pewnym 
czynnikiem spajającym argumentację niektórych uczestników owych literackich 
utarczek. W przemożnej nawałnicy walki politycznej, paradoksalnie jak na czasy 
Renesansu, główni decydenci okazali się jednak zbyt mało wrażliwi na kwestię 
edukacji narodowej i ostatecznie do reformy szkolnictwa nie doszło.

Celem niniejszego studium jest analiza treści nawiązujących do wychowania 
obywatelskiego u trzech autorów: Szymona Marycjusza z Pilzna, Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego i Wawrzyńca Goślickiego. Pisali oni swe rozprawy świadomi tego, 
na jakim ugorze przyszło im pracować, jeśli chodzi o szkoły. Być może właśnie dla
tego -  aby powiększyć szanse dotarcia zarówno do stojących u steru państwa, jak 
i do szerokich mas szlacheckich i przekonać ich o konieczności zajęcia się szkolni
ctwem -  sięgnęli po tradycyjną kategorię piśmiennictwa politycznego, a mianowi
cie model zwierciadła typu de institutione principis (o wychowaniu władcy). Utwór
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Goślickiego, powstały w latach 1567-1568 na ziemi włoskiej De optimo Senatore 
libri duo1 i ofiarowany Zygmuntowi Augustowi na sejmie lubelskim w 1569 roku, 
jest klasycznym reprezentantem literatury zwierciadłowej i jako taki zajmuje się 
z zasady i programowo kształceniem tych, którzy w przyszłości mają kierować lo
sami Rzeczypospolitej. Co zaś do Marycjusza i Frycza, ich dzieła o szkołach, pisane 
kilkanaście lat wcześniej i gotowe do druku niemal równocześnie w 1551 roku2, 
skupiają się szczególnie na szkolnictwie, a ich autorzy wybrali pewne elementy 
formalne prastarej tradycji traktatów o wychowaniu władcy -  po to zapewne, aby 
wzmocnić siłę perswazyjną swych wywodów i dotrzeć do świadomości i sumień 
czytelników. Z tego też względu, chociaż Frycza De Republica emendanda, a zwłasz
cza jej Księgi V  -  De Schola3, jak również Marycjusza De Scholis seu Academiis libri 
duo4, nie można zaliczyć do kategorii speculum (zwierciadeł) w ścisłym znaczeniu, 
to jednak dzięki częstotliwości oraz intensywności, z jakimi autorzy ci korzystają 
z wątków typowych dla dzieł tej kategorii, rozpatrywanie ich w kontekście ogólne
go nurtu zwierciadeł władcy wydaje się w pełni uzasadnione.

Przypomnijmy zatem, na czym polega tradycja literackich zwierciadeł, zwłasz
cza w odniesieniu do edukacji.

Swymi korzeniami sięga ona w głęboką przeszłość. W kulturze zachodniej 
za początek zwierciadeł doskonałego władcy zwykle podaje się mowę greckiego 
oratora i pedagoga Izokratesa Do Nikoklesa króla Cypru (który panował w IV wieku 
przed Chr.)5. W oracji tej Izokrates podaje młodemu królowi wiele porad, jak ma 
postępować dobry władca, a ważną z naszego punktu widzenia okolicznością jest

1 W. Goślicki, De optimo Senatore libri duo [...], Wenecja, Giordano Ziletti, 1568 (editio 
princeps, cytowane jako Ven.).

2 W pierwszym, krakowskim wydaniu De Republica emendanda Frycza z 1551 roku 
skończyło się na zapowiedzi włączenia do edycji księgi De Schola, która wyszła spod prasy dopiero 
w 1554 roku, w pierwszym bazylejskim wydaniu u Oporyna.

3 A. Frycz Modrzewski, Commentariorum de Republica emendanda libri quinqué [...], editio 
princeps: Kraków, Łazarz Andrysowic, 1551; wydanie drugie: De Republica emendanda [...], Bazylea, 
J. Oporinus, 1554. Cytowane wydanie i polski przekład: A. Frycz Modrzewski, Opera omnia, t. I: 
De Republica emendanda, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1953; Dzieła wszystkie, t. I: O poprawie 
Rzeczypospolitej, przeł. E. Jędrkiewicz, red. S. Bodniak, wstęp. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1953.

4 S. Marycjusz (Maricius) z Pilzna, De Scholis seu Academiis libri duo, Kraków, H. Szarffenberg, 
1551. Polski przekład: A. Danysz: Szymon Marycjusz z Pilzna, O szkołach czyli Akademiach ksiąg 
dwoje, wstęp i komentarz H. Barycz, PAN Komitet Nauk Pedagogicznych, Wrocław 1955; obszerne 
fragmenty w: Szymon Maricius z Pilzna, O szkołach czyli Akademiach ksiąg dwoje, [w:] Pisma 
pedagogiczne polskiego Odrodzenia (wybór), red. J. Skoczek, Biblioteka Narodowa Seria I nr 157, 
Wrocław 1956, s. 73-173.

5 W dobie Odrodzenia dziełko Izokratesa cieszyło się dużą popularnością, zwłaszcza 
w tłumaczeniu na łacinę jako Isocrates ad Nicoclem Regem de institutione principis. Biblioteka 
Jagiellońska posiada liczne wydania, najwcześniejsze w przekładzie Bernarda Giustinianiego, 
w weneckiej edycji starożytnych mów i listów pt. Orationes et epistolae (1492?).
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fakt, że kieruje je do swojego wychowanka. Zachodzi tu więc relacja mistrz -  uczeń, 
w szerszym zaś sensie pojęcie edukacji w ogóle stanowi kluczowy element literatury 
parenetycznej typu zwierciadła dobrego władcy. Odtąd jeden z popularnych sche
matów zwierciadłowych to rady udzielane młodemu adeptowi przez rodzica lub 
mądrego pedagoga. W kręgu jagiellońskiej tradycji kulturowej znany jest tzw. list 
królowej Elżbiety (wdowy po Kazimierzu Jagiellończyku) do syna Władysława, 
króla Czech i Węgier, O wychowaniu królewicza, pisany okolicznościowo w oczeki
waniu na przyjście na świat wnuka -  przyszłego następcy tronu6:

Musisz tedy, mój synu najlepszy, na to przede wszystkim zwracać uwagę przy wycho
waniu chłopca, aby nie opuścić niczego, czego wymaga najlepsze wychowanie znako
mitego króla7.

Cóż składało się na owo „najlepsze wychowanie znakomitego króla”? Klasyczny 
kanon opracowany i podawany w setkach, a może nawet tysiącach zwierciadeł kró
lewskich, jakie powstały od czasów Izokratesa do połowy XVI wieku8, rekomen
dował przede wszystkim szeroki zestaw cnót moralnych, poczynając od czterech 
kardynalnych: roztropności (prudentia), sprawiedliwości (iustitia), męstwa (forti- 
tudo) i umiarkowania (temperantia). Towarzyszą im tzw. cnoty służebne (virtutes 
ancillares), czyli pochodne, takie jak: bystrość umysłowa, pilność, łaskawość, hoj
ność, łagodność, gościnność, skromność, pokora, brak chciwości itd. Ponadto król 
ma być oczytany i starannie wykształcony, nie ulegać własnym popędom, a słu
żyć przede wszystkim dobru swego królestwa i poddanych, wobec których ma być 
jak troskliwy ojciec lub małżonek. Lecz kiedy zajdzie potrzeba, ma ich upominać 
lub nawet stosownie karcić, zawsze jednak wymierzając sprawiedliwość z zacho
waniem właściwej proporcji z miłosierdziem. Ma sprawiedliwie karać za wszelkie 
złe czyny i przestępstwa, popełniane zarówno przez możnych, jak i przez zwykłych 
poddanych. Jest opiekunem najsłabszych, wdów i sierot, chroniąc je przed krzywdą 
ze strony silniejszych. W sprawowaniu władzy wspomagają go roztropni doradcy, 
a do jego obowiązków należy także wspieranie Kościoła i szerzenie wśród ludu wia
ry i pobożności. Obdarzony bystrym umysłem i dowcipem, nie tylko ma unikać

6 Rękopis zawierający traktat z incipitem Helisabetha Poloniae regina Wladislao Pannoniae 
Bohemiaeque regi, filio carissimo S.P.D., de institutione regii pueri (1502-1503) jest przechowywany 
w wiedeńskich zbiorach Österreichische Nationalbibliothek (Cod. 10573), kopia zaś z lwowskiego 
Ossolineum obecnie znajduje się we Wrocławiu. Polski przekład E. Jędrkiewicza, O wychowaniu 
królewicza, [w:] Pisma pedagogiczne polskiego Odrodzenia..., op. cit., s. 3-72.

7 Ibidem, s. 7.
8 Ruth Kelso w katalogu dzieł zwierciadłowych czytanych w samej tylko Anglii do 1625 roku 

wylicza prawie tysiąc takich pozycji. R. Kelso, The Doctrine of the English Gentleman in the Sixteenth 
Century, University of Illinois Studies in Language and Literature, Vol. 14. Urbana 1929, s. 1-288.
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towarzystwa ludzi złych, niepoważnych, lekkich obyczajów, ale wręcz ich prze
pędzać ze swego królestwa. Znakomicie obeznany z prawem a także wyćwiczony 
w sztuce wojennej, dążyć ma przede wszystkim do tego, aby nikt z jego poddanych 
nie czuł się nieszczęśliwy. Taki obraz idealnego monarchy podaje amerykański me- 
diewista John Dickinson, streszczając zawartość zwierciadła władcy napisanego 
około 1159 roku przez Jana z Salisbury9.

Z czasem, zwłaszcza w państwach o ustrojach republikańskich (a takim była 
Rzeczpospolita Obojga Narodów szczycąca się swym ustrojem mieszanym), 
z formuły zwierciadła królewskiego wyłoniły się typy pochodne -  zwierciadła 
najbliższych doradców i współpracowników Króla: Doskonałego Senatora, Am
basadora, Hetmana, Kanclerza, wreszcie zaś Dobrego Obywatela10. W tej sytua
cji wątek edukacji nabierał nowego znaczenia, realizując się jako opis właściwe
go wykształcenia odpowiadającego kolejnym urzędom i funkcjom w państwie, 
w przypadku zaś zwierciadła Dobrego Obywatela stawał się opisem wychowania 
obywatelskiego -  formą edukacji szeroko dostępnej dla ogółu obywateli, czyli 
wszystkich mających prawa polityczne w danym państwie. Dzieła naszych trzech 
autorów mieszczą się w ramach tej ewolucji i w takim też kontekście należy roz
patrywać ich wypowiedzi o edukacji.

Zanim jednak przystąpimy do konkretnej analizy, wypada zwrócić uwagę 
na aspekt semantyczny. Chodzi o znaczenie podstawowego tu terminu łaciń
skiego virtus, zwykle tłumaczonego jako „cnota” w sensie „cnota moralna” (jak 
w powyższym schemacie u Jana z Salisbury). Jednakże wyraz ten miał o wiele 
szersze znaczenie. Obok pierwotnego sensu „cnoty moralnej” często używano go 
w znaczeniu „umiejętności”, „zdolności”, „sprawności”, a niekiedy także w sen
sie „mocy” lub „siły”11. Pojęcie virtus było więc na tyle szerokie, że Machiavelli,

9 J. Dickinson, The Mediaeval Conception ofKingship and Some oflts Limitations as Developed 
in the Policraticus ofjohn ofSalisbury, „Spéculum. A Journal of Mediaeval Studies” I (1926), s. 319- 
320. Wersja polska: Jan z Salisbury, Policraticus albo o paplaninie dworaków i przekazach filozofów, 
oprać., wstęp i konsultacja tłumaczenia: L. Dubel, przeł. z ang. M. Kruk, Lublin 2008. O koncepcji 
politycznej Jana: M. Boczar, Człowiek i wspólnota. Filozofia moralna, społeczna i polityczna Jana 
z  Salisbury, Warszawa 1986.

10 Wyrazy zapisane dużymi literami nie funkcjonują jako rzeczowniki pospolite, lecz jako 
terminy literackie odnoszące się do postaci/pojęć filozoficznych charakterystycznych dla literatury 
zwierciadłowej i tak występują w wielu zwierciadłach, m.in. u Goślickiego, także u cytowanego tu 
Erazma.

11 Słownik internetowy podaje: VIRTUS, utis, f. 1. męskość, męstwo, dzielność, waleczność, 
stanowczość, 2. zdolność, sposobność, przydatność, wyborność, 3. cnota, cnotliwość, moralna 
doskonałość, 4. siła, moc, skuteczność; virtus sanguinis Christi: skuteczność krwi Chrystusowej; 
virtus contraria: moc nieprzyjacielska, czart; virtus Sacramenti: moc, skuteczność Sakramentu, 
5. trwałość, moc, dzielność, 6. pl. siła waleczna, wojsko; dominus virtutum: Pan zastępów; in die 
virtutis tuae: w dniu Twego pochodu chwalebnego (Ps 109,3), 7. moc cudowna, pl. dzieła cudowne;
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piszący Księcia -  dzieło niekiedy określane jako antyteza zwierciadła, posługiwał 
się terminem virtu w znaczeniu „cnoty politycznej”, czyli „inteligencji, odwagi, 
energii, zdolności szybkiego określenia sytuacji, nieugiętości i konsekwencji”, wy
kluczając ze swojego pojęcia „cnoty” treści moralne w tradycyjnym ich rozumie
niu12. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku innych wyrazów ła
cińskich często spotykanych w literaturze zwierciadłowej -  na przykład słowo ars, 
zwykle tłumaczone jako „sztuka”, występujące także w znaczeniu: „sposób, meto
da”. Gdy więc Marycjusz, pisząc o „sztuce nauczania”, posługuje się aforyzmem 
Cycerona: „[...] Neąue enim scire solum artis est (inąuit Cicero) est ars ąuaedam 
docendi”, Antoni Danysz zdanie to tłumaczy jako: „Nie tylko wiedzieć jest sztuką, 
lecz istnieje także poniekąd sztuka uczenia -  mówi Cycero”13. Oczywiście bardzo 
trudno jest oddać w tłumaczeniu pełny wydźwięk tekstu pierwotnego, w którym 
występuje gra słów polegająca na polisemii. W powyższym zdaniu Marycjusz 
podkreśla, że nie wystarczy, aby nauczyciel sam miał wiedzę, także musi ją umieć 
przekazywać swoim uczniom.

Ponadto trzeba pamiętać, że nasi trzej pisarze w ówczesnej dyskusji politycznej 
reprezentowali różne środowiska i postawy. Goślicki -  obrońca senatu, a właściwie 
senatorów duchownych, pisał swój traktat w latach, kiedy w zasadzie sprawa bi
skupów katolickich dążących do utrzymania swych praw w zakresie sądownictwa, 
była już przegrana (przynajmniej doraźnie). Swego doskonałego Senatora tworzył, 
przebywając na studiach we Włoszech i z dystansu obserwując wydarzenia w kraju, 
zarazem jednak mając bezpośredni dostęp do wykładów znakomitych profesorów 
na tamtejszych uniwersytetach, bogatej literatury w bibliotekach naukowych i za
pewne biorąc udział w debatach z interlokutorami z różnych części Europy14. Zgoła

laudate eum in virtutibus ejus: chwalcie Go w Jego dziełach cudownych (Ps. 150, 2), 8. przedmurze, 
wał, ochrona przeciw wrogom; fiat pax in virtute tua: niech będzie pokój w Twoich murach 
(zamkach) (Ps. 121,7), 9. talent, uzdolnienie do jakiejś działalności, sztuka, nauka (facultas alicujus 
rei), 10. plon, owoc: ficus et vinea dederunt virtutem suam (Joel 2, 22), http://slownik-lacinsko- 
polski.katkara888.com/27514,virtus.html (dostęp: 28.11.2016).

12 J. Heistein, Historia literatury włoskiej, Wrocław 1994, s. 80-81; cyt. za rozprawą magisterską 
Jarosława Misiaka, UMCS 1997, http://machiavelli.eprace.edu.pl (dostęp: 28.11.2016). Zob. także 
szczegółowy opis występowania wyrazu virtus i jego greckiego odpowiednika dperrj u pisarzy 
starożytnych (Cyceron, Homer, Platon i Arystoteles): we włoskim słowniku pojęć filozoficznych 
Dizionario di filosofia http://www.treccani.it/enciclopedia/virtu_(Dizionario-di-filosofia) (dostęp: 
28.11.2016).

13 De Schola [...], op. cit. Księga II, rozdz. VI; k. N5 (w egzemplarzu Biblioteki Jagiellońskiej 
ołówkiem oznaczona jako s. 199); polski przekład: s. 123 w wydaniu H. Barycza, s. 153 w wydaniu 
J. Skoczka; por. u Cycerona De legibus 2, 9, XIX [47] -  nam non solum scire aliquid artis est, sed 
ąuaedam ars [est] etiam docendi.

14 Zob. T. Bałuk-Ulewiczowa, Goslicius’ Ideal Senator and His Cultural Impact over the 
Centuries: Shakespearean Reflections, Rozprawy Wydziału Filologicznego t. LXXVIII, Kraków 2009, 
zwłaszcza s. 101-131.

http://slownik-lacinsko-
http://machiavelli.eprace.edu.pl
http://www.treccani.it/enciclopedia/virtu_(Dizionario-di-filosofia
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odmienna była sytuacja zarówno Frycza, jak i Marycjusza. Nie byli oni apologetami 
Kościoła katolickiego. Frycza kojarzono z obozem Reformacji, czego skutkiem było 
ocenzurowanie przez władze kościelne krakowskiego wydania De República emen- 
danda z 1551 roku i niedopuszczenie do druku księgi O Kościele i właśnie księgi 
O szkole. Natomiast Marycjusza w chwili komponowania rozprawy o szkolnictwie 
nie można uznać za jawnego rzecznika reformacji. Pisał on po powrocie z włoskiej 
peregrynacji, już jako znany i ceniony profesor Akademii Krakowskiej; kiedy jed
nakże kończył traktat o szkołach, rozczarowany panującą tam sytuacją, planował 
opuszczenie murów almae matris i szukał intratniejszej posady u możnych protek
torów. Dzieło swe dedykował biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Zebrzydow
skiemu -  kanclerzowi Akademii Krakowskiej i czołowemu przedstawicielowi obo
zu możnowładczego, szarej eminencji na dworze Bony, a po jej wyjeździe bliskiemu 
współpracownikowi Zygmunta Augusta15. Kilka miesięcy po tym, jak Marycjusz 
dedykował swą pracę biskupowi Zebrzydowskiemu, ten uwikłał się w głośny za
targ z Konradem Krupką, którego oskarżył o sprzyjanie herezji, wsławił się też jako 
prześladowca podległych mu duchownych uchodzących za sympatyków Reforma
cji16. Chyba jednak niewiele nasz autor wskórał, obdarowując owocem swego wy
siłku intelektualnego i prospołecznego „sprzedajną kreaturę”17 Zebrzydowskiego. 
W liście z 7 maja 1551 roku uhonorowany dedykacją i egzemplarzem podzięko
wał mu za pamięć i „cenny upominek”, przesyłając przez kanonika Słomowskiego 
drobny dowód swojej wdzięczności i „łaski” (benevolentia) -  tymczasowo, obiecu
jąc później okazać swe uznanie hojniej, gdyż obecnie „jest to niemożliwe ze wzglę
du na pustki w naszym skarbcu” (Nunc maiora praestare in istis exhausti thesauri 
nostri temporibus non potuimus)1*. Zdaje się, że zapowiedzianego wyrównania Ma
rycjusz się nie doczekał. Za to za pośrednictwem Marcina Kromera został przygar
nięty przez innego, tym razem prawdziwego i gorliwego obrońcę Kościoła katolic
kiego Stanisława Hozjusza, wówczas biskupa chełmińskiego, który zaprotegował go 
na stanowisko sekretarza u boku Jana Lubodzieskiego, swego następcy na tej stoli
cy biskupiej. Osiadłszy w Prusach Królewskich, Marycjusz dopiero tam zbliżył się

15 Andrzeja z  Więcborku Zebrzydowskiego Biskupa włocławskiego i krakowskiego Korespondencja 
z  lat 1546-1553, red. W. Wisłocki, Acta Historica Res Gestas Poloniae illustrantia ab anno 
1507 usque ad annum 1795, t. I, Kraków, L. Anczyc i sp., s. III, XIII: https://archive.org/details/ 
actahistoricare02ulangoog (dostęp: 28.11.2016); A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król 
polski i wielki książę litewski: 1520-1562, Warszawa 1996, s. 167,331-332.

16 W. Wisłocki, op. cit., s. 3-4, A. Sucheni-Grabowska, op. cit., s. 306-309.
17 Na zarzut królowej Bony, że „biskupstwo kupił”, Zebrzydowski miał odpowiedzieć, że 

„przedajne było”. W. Wisłocki, op. cit., s. III; A. Sucheni-Grabowska, op. cit., s. 332. Informacja ta 
pojawia się po raz pierwszy w Dziejach w Koronie polskiej Górnickiego (por. np. wyd. Turowskiego 
z 1855, s. 100).

18 W. Wisłocki, op. cit., s. 333. Polskie tłumaczenie autorki -  T.B.-U.

https://archive.org/details/
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do kręgów protestanckich, poślubiając toruńską luterankę, ostatecznie uzyskując 
nobilitację i prowadząc życie typowe dla miejscowej szlachty -  ziemiaństwa zaan
gażowanego w ruch egzekucyjny. Nie wrócił już do twórczości literackiej19.

Mamy więc trzech pisarzy politycznych reprezentujących zgoła różne środo
wiska i postawy. Frycz to żarliwy reformator autentycznie zatroskany o sprawy 
kościelne i powiązany z kręgami protestanckimi, popierający niektóre postula
ty obozu egzekucjonistów, ale jednocześnie krytyczny wobec pewnych obycza
jów stanu rycerskiego; Marycjusz -  zawiedziony pedagog i akademik, szukający 
wsparcia u możnych hierarchów Kościoła katolickiego i dopiero później zbliżają
cy się do środowiska ewangelickiego; wreszcie Goślicki -  apologeta praw i przy
wilejów senatorów, zwłaszcza duchownych, oraz krytyk politycznych ambicji 
izby poselskiej. Wszyscy trzej w swych wypowiedziach na temat edukacji sięgnęli 
do pradawnej, wypróbowanej formuły piśmiennictwa zwierciadłowego.

Wszyscy trzej korzystają z podstawowej tezy de institutione principis i piszą
0 wychowaniu króla. Zarówno Frycz, jak i Goślicki dedykują swe dzieło Zygmun
towi Augustowi (ten ostatni nie tylko w liście dedykacyjnym otwierającym trak
tat, ale również osobiście, ofiarowując monarsze na sejmie w 1569 roku świeżo 
wydany egzemplarz). Według tradycyjnych postulatów zwierciadła królewskiego
1 zgodnie z teorią Platona o rzeczypospolitej pod władzą filozofów, król powinien 
być starannie wykształcony. Dlatego też Goślicki zwraca się bezpośrednio do kró
la, przedstawiając motywację napisania traktatu politycznego:

Pomijam inne urzędy, które nie tylko ozdabiają i uświetniają szczęście Rzeczy
pospolitej, ale wręcz ją poszerzają, tak że o Polsce mówi się, że jest mieszkaniem 
wolności i siedzibą prawdziwej i sprawiedliwej władzy. A któż nie widzi, że Ty właś
nie jesteś twórcą i sprawcą tego wszystkiego? Ja zaś, gdy to wszystko od lat chłopię
cych zacząłem podziwiać, a w miarę postępu wieku i dojrzewania rozumu pojąłem, 
że to rzeczy pokrywające się z nauką starożytnych filozofów a z ustawami i zwyczaja
mi dawnych, dobrze kierowanych rzeczpospolitych zgodne, uznałem, że może zdołał
bym na piśmie ocalić te sprawy, wysiłkiem własnego umysłu, jak też i zebrawszy prace 
napisane przez innych na ten temat -  dla pamięci, dla potomnych i dla ludzkiego po
żytku, a Tobie przede wszystkim, z tej racji, że byłeś powodem powstania tego dzieła, 
ofiarować. Nie po to, abym Ciebie miał w czymkolwiek pouczać (gdyż najwyższa Twa 
mądrość żadnych pouczeń nie potrzebuje), lecz abyś, czytając te słowa, mógł się za
bawić oglądaniem własnych cnót; abyś się mógł ucieszyć, że taką władzę sprawujesz, 
co do której sprawiedliwości świadczą zarówno rzecz sama w sobie, jak również i nie 
do zlekceważenia sądy starożytnych20.

19 W. Szczuczko, Sejmy koronne 1562-1564 a ruch egzekucyjny w Prusach Królewskich, Toruń 
1994, s. 29-33.

20 Zob. dedykację w weneckim wydaniu De Optimo Senatore (Ven.). Polski przekład autorki, 
T. Bałuk-Ulewiczowa, Wawrzyńca Grzymały Goślickiego O doskonałym Senatorze księgi dwie [.. .],
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W podobny sposób, bezpośrednio i wedle schematu speculum regis (choć może 
z mniejszą dozą panegiryzmu) zwraca się do głowy państwa Frycz Modrzew
ski, kładąc nacisk na królewski obowiązek zapewnienia obywatelom właściwej 
edukacji:

[...] chciałbym, abyś jaką dostałeś Sarmację (niegdyś tak o Sparcie powiedziano 
w przysłowiu), takiej strzegł, taką ukształcał i zdobił cnotami wszelkiego rodzaju. 
Przede wszystkim zaś, abyś -  jak przystoi miłośnikowi rzetelnej cnoty -  swoim to czy
niąc obowiązkiem przygarnął żarliwie i szczodrze sztuki wyzwolone. W tych sztukach 
bowiem leżą źródła i podstawy mądrości, cnót, praw i godziwej karności. A wiesz do
brze, jak to wszystko potrzebne królestwu twemu i prowincjom. Twoją tedy rzeczą 
poprawić zepsute obyczaje, poświęcić staranie ulepszeniu praw, wesprzeć zachwianą 
karność i nie ułatwiać przez twą niedbałość dostępu do nas postronnym nieprzyja
ciołom; to zaś pewne, iż najbardziej go otwierają obyczaje zgubne, okrucieństwo, nie
sprawiedliwość i inne domowe i wewnętrzne złe poczynania21.

Natomiast Marycjusz jako „monarchista” (idąc za Platonem i Arystotelesem opo
wiada się za monarchią jako najlepszym ustrojem) poświęca cały rozdział „wy
kształceniu i prawowitemu wychowaniu, potrzebnemu przede wszystkim przy 
rządzie monarchicznym”:

O ile jednak ta forma rządu pod względem doskonałości przewyższa wszystkie inne, 
o tyle narażona jest na wiele zewnętrznych i wewnętrznych niebezpieczeństw i nie
szczęść. Albowiem jeżeli się nie skupi wszelkich starań około tego, aby król zaraz 
od pierwszych lat jak najlepsze otrzymał wychowanie, królestwo przy całej swej oka
załości i świetności przedstawi tym okazalszy i świetniejszy widok upadku22.

Ponadto -  znów zgodnie z klasyczną receptą speculum regis -  poświęca Marycjusz 
sporo uwagi kwestii wykształcenia króla (księga I, rozdziały V, VI i VII): „Król 
powinien dla dobra ojczyzny być starannie wychowany i wyposażony w znacz
niejszy zapas cnót oraz rozporządzać dostatecznym wykształceniem i odpowied
nią wiedzą”; „Królowie łatwiej słuchają praw przez siebie wydanych -  jak to jest 
ich obowiązkiem -  jeżeli przeszli dobre i rozsądne wychowanie, oparte na filo
zofii”; „Przy wychowaniu królów i książąt potrzebna jest większa staranność, 
lecz nie wypada jej posuwać do wymagania skończonej uczoności i zupełnego

dedykacja [...] Zygmuntowi Augustowi Królowi Polskiemu, Wielkiemu Książęciu Litewskiemu [...] 
&c., [w:] O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca 
Goślickiego, red. A. Stępkowski, Warszawa 2009, s. 217.

21 [...] ut (quod olim de Sparta proverbio iactatum est) quam nactus es Sarmatiam, eam tuearis 
[...], wyd. K. Kumaniecki, op. cit., s. 22-23; polski przekład E. Jędrkiewicz, wyd. S. Bodniak 
i Ł. Kurdybacha, op. cit., s. 88.

22 Księga I, rozdział III. Polski przekład: A. Danysz (wyd. H. Barycz, op. cit., s. 23).
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opanowania wiedzy”23. Nie odbiega to od klasycznego schematu speculum regis, 
jaki mamy na przykład u Erazma w pierwszym rozdziale traktatu Institutio prin- 
cipis Christiani („De nativitate et educatione principis christiani”)24.

U wszystkich trzech autorów, zgodnie z wtórną odmianą zwierciadła jako 
wzorca urzędu lub instytucji, występuje pochwała szkoły i podkreślenie koniecz
ności zapewnienia dobrego systemu edukacji, niezbędnego dla pomyślności 
i właściwego rozwoju państwa. W przypadku Marycjusza jest to główny wątek 
dzieła, przechodzący później w charakterystykę dobrego pedagoga i wskazów
ki dla odpowiedzialnych za organizację szkoły. Opis postaci idealnego pedagoga 
w rozdziale VI księgi drugiej doskonale się mieści w popularnym w Polsce nur
cie zwierciadeł idealnego urzędnika pełniącego ważną służbę w państwie: Sena
tora, Radcy Królewskiego, Kanclerza, Hetmana, Ambasadora, wreszcie Dobrego 
Obywatela. Powieleniem formuły zwierciadłowej są ponadto rozdziały, w których 
Marycjusz przekonuje o potrzebie edukacji dla kolejnych stanów i grup społecz
nych: senatorów, duchowieństwa, żołnierzy, wreszcie -  „nawet lud nie może być 
bez wykształcenia” (księga I, rozdział IX). Tak więc chociaż traktat Marycjusza 
o szkołach nie jest zwierciadłem w formalnym sensie tego terminu, to jednak 
fakt, że autor wiele razy korzystał z formuły zwierciadłowej, stawia go niewątp
liwie w jednym szeregu z twórcami polskich zwierciadeł: Goślickim, Górskim, 
Warszewickim, Heidensteinem czy Kunickim i dowodzi, że świadomie posługi
wał się elementami strukturalnymi literatury zwierciadłowej w celu wzmocnienia 
siły argumentacji i perswazji swego dzieła.

Podobne elementy zapożyczone ze struktury tradycyjnych zwierciadeł wład
cy, w przypadku De Republica emendanda Frycza Modrzewskiego, występują nie 
tylko w księdze V (De schola), lecz także w księdze I (De moribus). Księgę o szko
le otwiera cały rozdział poświęcony „pochwale szkoły i różnych jej korzyści”25, 
analogiczny do encomium edukacji u Marycjusza; w rozdziałach VI i VII De mo
ribus zaś opisuje Frycz obowiązki rodziców w wychowaniu potomstwa. Właści
we wychowanie dzieci od najmłodszych lat to kolejny (a raczej wstępny) wątek 
w tradycyjnych dziełach z kategorii de institutione principis, poświadczony mię
dzy innymi w cytowanym Liście królowej Elżbiety do syna Władysława, a także 
we wspomnianym dziele Erazma. Nas tu interesuje zwłaszcza rozdział VIII księgi 
O obyczajach („Jakie mają być nauki młodzieńców i jakie im przykłady dawać

23 Polski przekład: A. Danysz (wyd. J. Skoczek, op. cit., s. 86-104).
24 Bazylea, J. Frobenius, 1516; z dedykacją przyszłemu cesarzowi Karolowi V.
25 Tytuł rozdziału w przekładzie E. Jędrkiewicza, s. 590-596; wyd. S. Bodniak i Ł. Kurdybacha, 

op. cit., s. 190-201; wyd. J. Skoczek, op. cit.
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trzeba do naśladowania?”26), gdyż właśnie ten rozdział składa się z tworzywa 
odwzorowanego z klasycznego zwierciadła o wychowaniu władcy egzemplifiko
wanego przez traktat Erazma do młodego królewicza Karola Habsburga. Ogra
niczmy się do zacytowania tylko fragmentu z tego rozdziału, najbardziej przy
pominającego tradycyjne speculum, z naciskiem na wychowanie obywatelskie 
i cnoty moralne wymagane od przyszłych władców:

Wszyscy tedy młodzieńcy, ale przede wszystkim ci, którzy kiedyś mają się zająć pracą 
dla Rzeczypospolitej, muszą się starać, aby od pierwszej młodości zdobywali sobie jak 
najwięcej umiejętności do działania publicznego i żeby nasiąkali najlepszymi prze
pisami postępowania, przekazanymi przez ludzi wielkich i doświadczeniem ukształ- 
conych. Niech zasię nie myślą, że samą bystrością i przyrodzoną jakąś przenikliwoś
cią umysłu można każdą sprawę załatwić. Trzeba zaprawdę nauki i umiejętności, gdy 
idzie o sprawy pełne powikłań i sprzeczności, i uczciwiej będzie, kiedy przy ich roz
plątywaniu ty sam będziesz mógł wglądnąć w istotę rzeczy, o którą idzie, a nie polegać 
zawsze na zdaniu innych ludzi. Niech wiedzą młodzieńcy, że wielka jest -  gdy o dzia
łanie rzecz idzie -  różnica między nieukami a pilnymi do nauki, między gnuśnymi 
a dzielnymi. Niech pamiętają, że prawdziwa chwała nie na dostojności rodowej polega 
ani na bogactwach, ani na świetnym orszaku sług, bo to mogą mieć tak samo dobrzy, 
jak źli, ale na tych cnotach, które tylko dobrych zdobią: na mądrości, sprawiedliwości, 
umiarkowaniu, uprzejmości, na pogardzie dla złych przygód losu ludzkiego. Niech 
się wzwyczajają do poznawania tych cnót i ćwiczenia w nich, niech się uczą przy ich 
pomocy radzić nie tylko sobie, ale i innym.

A oto tekst w oryginalnej łacinie Frycza:

Omnibus igitur adolescentibus, sed in primis iis, qui ad Rempublicam olim sint ac- 
cessuri, danda opera est, ut a primis annis quam plurima sibi conquirant instrumen
ta rerum gerendarum, pectusque suum imbuant optimis agendi praeceptis traditis 
a magnis viris, usuque rerum edoctis. Neque existiment ingenii celeritate et naturali 
quodam acumine expediri posse negocium omne. Opus est profecto arte et doctrina 
ad controversias implicatas, quibus explicandis honestius certe fuerit te ipsum inspi- 
cere posse rei, qua de agatur, naturam, quam ex sententiis aliorum semper pendere. 
Sciant adolescentes multum inter inertes et industrios, multum inter ignavos et fortes 
in rebus agendis interesse. Cogitent verum decus non in generis nobilitate, non in di- 
vitiis, non in pompa ministrorum, quae bonorum et malorum communia sunt, situm 
esse, sed in iis, quae bonorum propriae sunt, virtutibus: prudentia, iusticia, temperan- 
tia, liberalitate, contemptu casuum humanorum. Has virtutes cognoscere et exercere 
assuescant atque iis non sibi tantum, sed aliis quoque consulere discant.

26 Fragment tytułu w polskim przekładzie E. Jędrkiewicza, s. 185; w wyd. J. Skoczka, op. cit., 
s. 117 w wyd. S. Bodniaka i Ł. Kurdybachy, op. cit.; tytuł oryginalny: Studia adolescentia ąualia, et de 
exemplis ad imitandumproponendis [...] (wyd. K. Kumanieckiego, op. cit., s. 50).
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Dla porównania, przytoczmy niemal identyczny fragment z rozprawy Erazma:

In navigatione non ei committitur clavus, qui natalibus aut opibus aut forma caeteris 
antecellit, sed qui peritia gubernandi, qui vigilantia, qui fide superat: Ita regnum ei 
potissimum est committendum, qui Regiis dotibus anteit reliquos: nempe sapientia, 
iustitia, animi moderatione, providentia, studio commodi publici.

W kierowaniu statkiem nie powierza się steru temu, który przewyższa innych ro
dem, bogactwem, czy też urodą, lecz temu, który jest najbardziej doświadczony pod 
względem kierowania oraz czujności i odpowiedzialności jako nawigator. Przeto tym 
bardziej rządzenie królestwem należy powierzyć temu, który przewyższa wszystkich 
innych w cnotach królewskich, czyli mądrością, sprawiedliwością, umiarkowaniem, 
przezornością i staraniem o dobro publiczne27.

Powyższy cytat, w zupełności, jak sądzę, wystarczy, aby wyciągnąć wniosek, 
że Frycz świadomie powoływał się na schemat pojęciowy i leksykalny tradycyj
nego zwierciadła władcy, aby wzmocnić siłę perswazyjną swej myśli i skuteczniej 
przekazać dalsze, postulatywne elementy swej koncepcji.

Wreszcie zwierciadło doskonałego Senatora skomponowane przez Goślic- 
kiego ex definitione traktuje o formacji intelektualnej i moralnej człowieka od
powiedzialnego za państwo -  w tym wypadku postacią centralną jest Senator, 
czyli doradca królewski, nie sam monarcha, choć, jak już wskazano, w dziele 
tego autora znalazło się miejsce również na pewien ogólny zarys cnót królew
skich. Całą księgę drugą, czyli połowę traktatu, poświęcił Goślicki szczegóło
wemu opisowi cnót moralnych, jak też umiejętności i kwalifikacji intelektual
nych Senatora, w czym oczywiście wykształcenie właściwe dla osoby piastującej 
urząd senatorski odgrywa pierwszorzędną rolę. Ale także w pierwszej księdze 
zajmuje się kwestią edukacji, w odniesieniu do całej Rzeczypospolitej i pożyt
ków, jakie społeczeństwo czerpie z dobrych szkół. Passus o nauce i szkolnictwie 
stanowi pokaźną część, bo około jedną czwartą księgi pierwszej28, warto się tym 
wywodom przyjrzeć bliżej.

Wiele elementów wspólnych łączy uwagi Goślickiego o szkole -  a raczej o na
uce (philosophia) -  z tym, co piszą Frycz i Marycjusz, zarazem jednak jego tekst 
wyraźnie się od nich różni zarówno pod względem formy, jak i treści. Co do for
my, wypowiedź Goślickiego, to przede wszystkim raczej kunsztowny popis re
toryczny niż ciąg argumentów na rzecz reformy szkolnictwa w Polsce (choć nie

27 A. Frycz Modrzewski, De Republica emendanda..., s. 50-51 (łac. wyd. K. Kumanieckiego), 
polski przekład E. Jędrkiewicza (s. 117-118 w wyd. S. Bodniaka i Ł. Kurdybachy; s. 185-186 w wyd. 
J. Skoczka). Tekst Erazma, zob. przyp. 24; polskie tłumaczenie autorki -  T.B.-U.

28 Długi passus na kartach 21v -  30r wydania weneckiego (Ven.).
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brakuje w niej takich motywów, acz dyplomatycznie stonowanych: ubolewa Go- 
ślicki nad tym, że lepiej by było dla państwa, gdyby umysły studentów współczes
nych mu uniwersytetów nie tylko kształcono w sztuce oratorskiej, lecz także wpa
jano im zasady dobrego życia, oparte na cnotach obywatelskich, co by pomogło 
im dobrze rządzić państwem)29. Tak jak u Frycza i Marycjusza, pełno (a może na
wet i więcej) u Goślickiego cytatów, przykładów i zapożyczeń z pisarzy starożyt
nych, takich jak apostrofa do „Filozofii -  przewodniczki życia, krzewicielki cnoty 
i lekarki wyzwalającej z wad” (Ven. k.22r.), powtórzona za Cyceronem, a póź
niej przytaczana także przez wielu innych pisarzy politycznych, między innymi 
Benjamina Franklina w motcie do swej autobiografii30. Innym odwołaniem do pi
sarzy antycznych u Goślickiego jest opowieść zaczerpnięta z Żywotów sławnych 
mężów Plutarcha o tym, jak Katon Starszy sam wychowywał i uczył syna, choć 
miał wśród domowników nauczyciela -  Greka Chilona, bo nie chciał powierzać 
edukacji swego jedynaka niewolnikowi31.

Niemniej jednak zarówno dobór bardzo licznych odniesień do starożytno
ści, jak i wykwintna, retoryczna forma u Goślickiego wiążą się z nieco odmien
ną treścią i celem różniącym jego wypowiedź o edukacji od tego, co mają do za
prezentowania Frycz i Marycjusz. Jest tak przede wszystkim dlatego, że Goślicki 
pisze nie o szkole lub szkołach, lecz o filozofii -  czyli o nauce. Choć tak jak obaj 
poprzednicy wymienia przedmioty nauczane w ramach trivium i quadrivium, 
jego uwaga skupia się właśnie na „filozofii”, czyli naukach, które powinny się 
znaleźć w programie studiów i moralnej formacji przyszłych rządzących pań
stwem -  senatorów. Swe słowa kieruje nie tylko do polskiego odbiorcy, lecz sze
rzej; zapewne liczył na zainteresowanie także czytelników z innych części Euro
py, jak on peregrynujących do włoskich uniwersytetów (zresztą omawia m.in. 
zagraniczne podróże naukowe jako ważny element przygotowania przyszłego 
polityka)32. W dyskursie o filozofii -  w którym Goślicki podaje nie tylko defi
nicję pojęcia, ale przede wszystkim obszerny opis rozmaitych kategorii nauk,

29 Atąue utinam earum [-academiarum] magistri, ad rectepotius vivendum, ąuam disputandum 
erudirent iuvenum ingenia, fortassis enim melius de Rebuspub[licis] atąue de vita et felicitate 
hominum merentur -  Ven. k. 24r.

30 O vitae philosophia dux, o virtutis indagatrix expultrixque vitiorum! quid non modo nos, sed 
omnino vita hominum sine te esse potuisset? -  Cyceron, Tusculanarum disputationum V, 5. Tekst 
autobiografii B. Franklina: zob. https://books.google.pl/books?id=Y32wOLkDzloC&pg=PA130&l 
pg=PA130&dq (dostęp: 27.11.2016).

31 Ven. k.23v-24r; por. Plutarch, Żywoty sławnych mężów. Katon Starszy, rozdz. 20, http://www. 
katedra.uksw.edu.pl/biblioteka/plutarch_zywoty_slawnych_mezow.pdf (dostęp: 27.11.2016).

32 Yen. k. 26v.

https://books.google.pl/books?id=Y32wOLkDzloC&pg=PA130&l
http://www
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zarówno przydatnych, jak i nieprzydatnych dla przyszłego polityka -  wyczu
wa się uczoną atmosferę włoskich uniwersytetów, a celem szczegółowego omó
wienia starożytnych szkół filozoficznych (z wyraźnym nawiązaniem do Cyce
rona, m.in. do dialogu O naturze bogów) jest ocena praktycznej użyteczności 
poszczególnych nurtów i postaw filozoficznych dla przyszłego senatora. Albo
wiem, zdaniem Goślickiego, polityk odpowiedzialny za państwo winien zgłę
biać zwłaszcza te nauki, które przygotują go do praktyki rządzenia. Do tego 
należy znajomość historii (zarówno powszechnej, jak i własnego narodu) i geo
grafii (m.in. na podstawie własnych podróży oraz z lektury dziel „kosmogra
fów”); lecz przede wszystkim -  znajomość prawa oraz civilis sapientia i civilis 
disciplina (dosłownie: mądrość obywatelska lub nauki obywatelskie oraz ćwi
czenia obywatelskie). Mądrość obywatelska to praktyczne umiejętności rządze
nia, znajomość praw i obowiązków obywateli, problematyki wojny i pokoju, 
gospodarki i podatków, wiedza o społeczeństwie. Ćwiczenia obywatelskie dzieli 
Goślicki za Platonem na dwie kategorie: muzykę, czyli „harmonię ducha”, kul
turę osobistą; i gimnastykę, czyli sprawność fizyczną, sport oraz wszelkie zaję
cia służące utrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej33. Wszystkie te praktyczne 
nauki muszą być ugruntowane na solidnej podstawie moralnej, czyli na życiu 
opartym na cnotach, a do rządzenia państwem należy dopuszczać tylko osoby 
o wrodzonej dobroci i tylko takie kształcić na przyszłych kierujących sprawami 
państwa, gdyż dopuszczenie osobników o złym charakterze do korzyści płyną
cych z edukacji tylko ich jeszcze bardziej rozzuchwali i zepsuje, przydając ich 
zdemoralizowanym działaniom racjonalny fundament na gruncie nauki34.

W konkluzji należy stwierdzić, że u źródeł polskich tradycji literatury o na
uce i edukacji -  tradycji artis et scientiae -  leży prastary schemat zwierciadła wy
chowania władcy, przekształcony w formę przepisu na wychowanie obywatelskie, 
które otwiera drogę do sprawowania władzy w państwie. Model ten wykorzystali 
staropolscy pisarze polityczni -  reprezentanci trzech różnych stanowisk w ów
czesnej debacie politycznej -  Szymon Marycjusz z Pilzna, Andrzej Frycz Mo
drzewski i Wawrzyniec Goślicki, tworząc swe koncepcje kształcenia i formacji 
duchowej przyszłych kadr zarządzających Rzeczpospolitą.

33 Ven. k. 26r-28r.
34 Ven. k. 24v.
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