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Słowo wstępne

iek XVI to okres ważny z punktu widzenia historii polskiej myśli
politycznej, bo właśnie wtedy uformowały się, a niektóre okrzepły,
główne nurty polskiej refleksji politycznej. Ich analizy podjął się
Krzysztof Koehler w szkicach zebranych w niniejszym tomie.
Na książkę składa się kilkanaście esejów, zawierających pogłębioną analizę refleksji politycznej znamienitości szesnastowiecznego polskiego
theatrum politycznego. Wśród prezentowanych postaci na plan pierwszy wysuwają
się Stanisław Zaborowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Wawrzyniec Goślicki, Łukasz Górnicki, Piotr Skarga, wreszcie Krzysztof Warszewicki.
W swych analizach Autor nie pomija kontekstu zewnętrznego. Ewoluowanie polskiej
myśli starał się ukazać poprzez odniesienie jej do wydarzeń intelektualnych i religijnych, jakie miały miejsce w Europie zachodniej. Bardzo cenne jest zaprezentowanie
debaty, która miała miejsce pomiędzy Marcinem Lutrem a Erazmem z Rotterdamu. Dzięki temu spór, jaki wiedli ze sobą Stanisław Orzechowski i Andrzej Frycz
Modrzewski, zyskał nie tylko ze wszech miar zasadne wprowadzenie, ale przede
wszystkim zyskał właściwą scenografię retoryczną. Podobnie Koehler czyni wtedy,
gdy decyduje się omówić problematykę związaną z kwestią wolności i wolnej woli
w polskiej myśli politycznej, nie pomija bowiem fundamentalnego dla tamtego czasu
oddziaływania systemu filozoficznego św. Augustyna na polskich pisarzy.
To, co czynił Autor, przygotowując swe szkice, przypomina pracę archeologa starającego się wydobyć spod wielowiekowego osadu semantycznego czyste, nieskażone
błędnym mniemaniem czy też fałszywym odczytaniem prawdziwe intencje, a przede
wszystkim prawdziwe poglądy. W stosowaniu swego instrumentarium naukowego
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Krzysztof Koehler jest rzetelny i uczciwy. Konsekwentnie od pierwszej do ostatniej
strony buduje obraz polskiego dyskursu politycznego w jego wielowarstwowej złożoności. Krzysztof Koehler nie tylko dostrzega, ale również omawia kwestie mieszczące
się w sferze teologii po to, aby zaraz później ukazać warstwę filozoficzną, wreszcie
by niejako w finale objaśnić poglądy polityczne. W pełni podzielam pogląd Autora,
jaki wyłania się z jego pracy, iż myśl polityczna jest najczęściej w swej istocie jedynie cząstką, wierzchołkiem wielkiego, rozbudowanego systemu intelektualnego.
Dodajmy – systemu najczęściej niewidocznego dla – jak niegdyś pisano – statystów
(tj. uczestników życia politycznego), a tym bardziej niejasnego i mgławicowego dla
obserwatorów dokonujących oglądu z perspektywy wielowiekowej.
Książka Krzysztofa Koehlera jest w swej istocie formalnej zbiorem pojedynczych
artykułów. Pierwszym wrażeniem, jakie towarzyszy nam w trakcie pobieżnej lektury, jest poczucie różnorodności. Odnajdziemy tu teksty poświęcone politykom
we właściwym tego słowa znaczeniu, to jest tym, dla których spór polityczny był
codziennością, jak również tym, którzy – jak Jan Kochanowski – materii politycznej
dotykali jedynie okazjonalnie. Pierwotne wrażenie niejednolitości czy różnorodności za sprawą Autora, który wprawnie konstruuje wywód, ustępuje z czasem przekonaniu, że pojęcie polityczności, dziś tak zdyskredytowane, niegdyś, w wieku XVI
miało wyjątkowo głębokie korzenie i tkwiło w ówczesnym sposobie definiowania
natury każdego wolnego człowieka, a zatem obywatela. Bycie obywatelem oznaczało
powinności obywatelskie rozumiane jako te właściwe dla Philopolitesa, czyli Miłośnika Ojczyzny. Dzięki książce Koehlera powracamy do czasu, do sposobu myślenia
właściwego dla epoki, w której definiowanie wolności, powinności obywatelskich,
a zatem opisywanie relacji człowiek–państwo było całkowicie wyzute z perspektywy indywidualistycznej. Koehler w swej pracy ukazuje nam świat trudny do zrozumienia dla przeciętnego, współczesnego polskiego czytelnika, jest to bowiem świat
wolności przednowoczesnej. Świat, w którym celem wolności był podział władzy
pomiędzy wszystkich obywateli, a której zewnętrznym wymiarem była aktywność
obywatelska. W przeciwieństwie do dnia dzisiejszego wolność była przeciwieństwem
niezależności rozumianej jako prawo do zachowania bierności i nieangażowania się
w życie polityczne.
Obok kwestii sposobu rozumienia wolności oraz kontekstu politycznego jej
funkcjonowania Koehler stara się przedstawić wątpliwości, jakie stale pojawiały się
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w ówczesnej debacie politycznej, a które dotyczyły granicy pomiędzy tym, co zwiemy wolnością, a tym, co określić można swawolą. W tej materii analizy poglądów
Górnickiego, Skargi i Warszewickiego uświadamiają nam nie tylko różnorodność
opinii i argumentacji, ale przede wszystkim głębię oraz uniwersalizm refleksji ukazującej nasze, Polaków, zmaganie się z wolnością. Ukazują nam stałe napięcie pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem (Warszewicki), stawiają przed nami pytanie
dotyczące zasadniczego celu istnienia państwa: czy jest nim wolność, czy też bezpieczeństwo?
Jakże genialnie brzmiały i ciągle brzmią słowa Skargi cytowane przez Koehlera:
Wszyscy się wolnością szlachecką bronią, wszyscy ten płaszcz za swe zbrodnie kładą i poczciwą a złotą wolność w nieposłuszeństwo i we wszeteczność obracają.

prof. Włodzimierz Bernacki
Zakład Historii Myśli Politycznej
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, 6 XII 2016 r.
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isanie wstępu do zbioru szkiców to w pewnym sensie działanie
ryzykowne. Czytelnik ma bowiem prawo oczekiwać, że uzyska od
autora pewien rodzaj wprowadzenia do lektury, przede wszystkim
wyjaśnienia, o czym jest książka, w jakim celu powstała i jakie
nowe kwestie wnosi w tym wypadku do wielowiekowej refleksji
nad piśmiennictwem epok minionych.
Od razu się zastrzegam, że nie wiem, czy uda mi się dobrze i odpowiednio
wprowadzić do lektury niniejszej książki w myśl wyrażonych wyżej potencjalnych
oczekiwań. Nie jestem na tyle odważny, by mówić o przesłaniu pracy, jej jednolitej
strukturze czy sensach naddanych. Może więc najpierw opowiem o jej powstaniu.
Czytelnicy nie mieliby tej pracy w rękach, gdyby nie pewna niezwykle inspirująca
koincydencja zdarzeń. Otóż pięć lat temu, a może nawet trochę więcej, prof. Ewa
Thompson i jej mąż – prof. James R. Thompson, przedstawili mi ideę opublikowania rzadko wydawanych lub wcale niewydanych w czasach nowożytnych tekstów
staropolskich. Nie zastanawiałem się nad tą propozycją długo. Pomyślałem sobie
jednak, iż nie poezję czy zapomniane poematy będę wydawał, ale teksty mniej może
literackie, za to mające znaczenie dla zrozumienia politycznej egzystencji naszych
przodków. Pani profesor wspaniałomyślnie zgodziła się na to. W wyniku tej zgody
czytelnik polski otrzymał pięć tomów oryginalnych źródeł do dziejów myśli politycznej czy państwowej w Polsce głównie wieku XVI.
Drugim czynnikiem, mającym wpływ na powstanie tejże książki, było zainteresowanie Krzysztofa Dudka, ówczesnego dyrektora Narodowego Centrum Kultury,
moją propozycją jej napisania. Dzięki temu otrzymałem środki z NCK na pracę nad
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nią. Rzadki to przywilej dla badacza kultury staropolskiej, że ma tak sprzyjającą
atmosferę do wykonywania swojego wyuczonego i ulubionego zawodu.
Oczywiście książka powstawała znacznie dłużej niż pięć czy już prawie sześć
lat. Możliwe, że jej zręby zaczęły pojawiać się dawno temu – kiedy przymierzałem
się do napisania rozprawy o sporze Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, który to pomysł w końcu zarzuciłem. Spore znaczenie dla tej decyzji miało wydanie przez Steffena Hubera świetnego studium o Andrzeju Fryczu
Modrzewskim1. Miałem też pomysł napisania książki o polskim republikanizmie,
ale po ukazaniu się rozprawy Doroty Pietrzyk-Reeves uznałem, że prawie wszystko
zostało w tej materii powiedziane (poza może jednym wątkiem, który jest ważną dla
mnie inspiracją w badaniach, przedstawionych w niniejszej pracy)2.
Kolejnym ważnym czynnikiem, który zdecydowanie natchnął mnie wiarą w sens
i poznawcze znaczenie uprawianego przeze mnie typu refleksji nad staropolskim
piśmiennictwem politycznym, było zetknięcie się (a następnie prace redakcyjne nad
ich polskim przekładem) z rozważaniami metodologicznymi Quentina Skinnera.
Retoryczna, kontekstowa lektura tekstów, analiza intencyjności czy zagadnienie aktów mowy3, których tekst jest realizacją, jak sądzę, umożliwiła mi odsłonięcie takich
warstw wypowiedzi autorskich, które dotychczas nie były, wedle mego mniemania,
wystarczająco naświetlone. Czy cel ten osiągnąłem, pozostawiam łaskawemu osądowi czytelników.
Powinienem odpowiedzieć na pytanie, czy teksty te spaja poszukiwanie jakiejś
jednej idei.
Zapewne zasadniczą kanwą rozważań jest problem wolności, ale interesuje mnie
także zagadnienie podmiotowości politycznej, a także ich obu (i wolności, i pod-

1
2
3

S. Huber, Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Warszawa 2014.
D. Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja
republikańska, Kraków 2012.
Oczywiście Skinnerowska koncepcja zawdzięcza wiele Johnowi L. Austinowi i jego myśleniu
o języku. J.L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk,
wstępem i przypisami opatrzył oraz skorowidze sporządził tenże, przekład przejrzał J. Woleński,
Warszawa 1993.
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miotowości politycznej) retoryczne, perswazyjne uformowanie w debacie, w której
uczestniczą autorzy, wypowiadając się na ten temat. Jednakże są też w książce teksty,
które stanowią jakby osobne odsłony problematyki. Jeden z nich to dosyć obszerne
studium o metodzie działania pisarskiego Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Nawet
po lekturze bowiem świetnego studium wspomnianego już Steffena Hubera wydawało mi się, że niektóre kwestie warto dookreślić. Podobnie jest z esejem o religijności Jana Kochanowskiego. Tekst ów zrodził się niejako na marginesie refleksji
o polityczności wielkiego poety, gdyż przebrnięcie przez jakże obszerne i jakościowo
niezwykle ambitne rozważania badawcze nad pismami wielkiego naszego renesansowego poety przyniosło mi sporo wątpliwości odnośnie do zwyczajowej lektury
owego problemu w dziele Jana Kochanowskiego. Stąd ów nieco rozbudowany esej.
Pozornie tylko odległy jest od omawianych zagadnień tekst o wolnej woli u św. Augustyna. W tym konkretnym przypadku wydała mi się godna dostrzeżenia proponowana przez biskupa z Hippony charakterystyka ludzkiego postępowania w kontekście nawiązań do tradycyjnej myśli moralnej i politycznej antyku. We wspomnianej
pracy Dorota Pietrzyk-Reeves postrzega ów wątek jako swego rodzaju modyfikację
(chrześcijańską?) republikańskiej refleksji politycznej dokonywanej przez polskich
autorów. Zdało mi się to tropem na tyle inspirującym (jak wspominałem), że odważyłem się sięgnąć do autora Wyznań oraz poszukiwać owego wątku – czy można
go nazwać twórczym przezwyciężeniem tradycji republikańskiej albo jej dostosowaniem do antropologii Chrystusowej? – w naszym staropolskim piśmiennictwie.
To jest jedna z ważniejszych idei, które tropię w swoich lekturowych wędrówkach.
Problemem kolejnym, zasadniczym dla formacji intelektualnej naszych przodków w wieku XVI przynajmniej, jest zagadnienie obywatelskiej aktywności politycznej. Sądzę, że zgromadzone na kartach książki eseje ukazują swoistą i jakże charakterystyczną ewolucję rozumienia tego pojęcia na przestrzeni Złotego Wieku.
Z jednej strony przedstawiam pewien sposób czytania wypowiedzi autorów renesansowych, starając się je każdorazowo postrzegać jako werbalną manifestację
aktywności politycznej, czyli ludzkiego działania w przestrzeni społecznej. Działanie czy też oddziaływanie bywa nawoływaniem, namawianiem, krytyką, swego rodzaju manifestacją autorskiej postawy wobec rzeczywistości społeczno-politycznej.
Dostrzegam więc i przyjmuję jako wygodne narzędzie badawcze tzw. krytykę czy
analizę retoryczną wypowiedzi. Jej podstawową wykładnię (wraz z przywołaniem
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bibliografii przedmiotowej) podał ostatnio Jakub Z. Lichański w swym artykule
o książce Bertranda Russella Droga do pokoju4.
Z drugiej jednak strony staram się obserwować dynamikę wewnętrzną owej politycznej debaty, zarówno w sferze refleksji publicystycznej, jak i (w jednym przypadku) bliższej sui generis działaniu politycznemu w okresie pierwszego bezkrólewia.
Czynię to jednakowoż nielinearnie, bardziej punktowo, przedstawiając analizy argumentacyjne w poszczególnych dziełach, mocno zanurzonych w kontekstach i mocno
określanych intencjonalnością nadawczą. Może to być przyczyną zarzutu pod moim
adresem; sam też widzę miejsca, które należałoby przebadać niejako w głąb.
Głównym zadaniem byłoby prześledzenie tego, jak kształtowana w pismach
publicystycznych struktura pojęciowa i jej zastosowanie w perswazji przenika do
dyskursu politycznego sensu stricto. Czynię taką próbę w tekście poświęconym „gestykulacji retorycznej” dokumentów politycznych z okresu pierwszego bezkrólewia,
sądzę jednak, iż należałoby prowadzić dalsze badania nad procesami argumentacyjnymi w czasie innych przełomowych dla Rzeczypospolitej wydarzeń: od tzw. wojny
kokoszej przez ruch egzekucyjny, czasy bezkrólewi, aż po arcyciekawą sytuację z początków panowania Zygmunta III Wazy, a wreszcie „zamykający” Złoty Wiek rokosz
sandomierski. Niemniej – świadomie – odstąpiłem od aż tak rozbudowanego planu,
tłumacząc się, zapewne sam przed sobą, iż cechą dobrego działania intelektualnego
jest umiejętne powstrzymanie się przed próbą ogarnięcia „wszystkiego”, i podpierając się myślą, że o wartości tegoż działania świadczy też to, jakie horyzonty, dalsze
perspektywy badawcze rzeczona działalność otwiera. Pozostaje mi żywić nadzieję,
że tak właśnie jest w tym wypadku. W swoim wywodzie trzymam się chronologii
powstawania dzieł, które czytam. Układ ów, śmiem sądzić, właściwie ukazuje rzeczoną dynamikę procesów intelektualnych i charakterystyczną przemianę refleksji
autorów nad interesującymi mnie zagadnieniami.

4

J.Z. Lichański, Retoryka i polityka: sir Bertrand Russell i... retoryka – analiza pewnego przykładu,
„Forum Artis Rhetoricae” 2012, nr 2, s. 22–30. Owe odniesienia ważne dla Lichańskiego to przede
wszystkim prace: S.K. Foss, Rhetorical Criticism: Exploration and Practice, Grove Hill 2004; A.A. Lunsford, On Reclaiming Rhetorica, w: Reclaiming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition, red. taż,
Pittsburgh 1995; T. van Dijk, Ideology. A Multidisciplinary Approach, London 1998; tegoż, Discourse
and Context. A Sociocognitive Approach, Cambridge 2008.
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Na sam koniec pozostaje mi jeszcze, zgodnie z humanistyczną tradycją, podziękować. Lista tych, których czuję się szczególnym dłużnikiem, jest spora. Muszę
zatem dokonać chyba najtrudniejszego wyboru. Chciałbym tu wymienić przywoływanych już na początku prof. Ewę i prof. Jamesa R. Thompsonów oraz Krzysztofa Dudka, a także mego Mistrza, od którego nauczyłem się najwięcej – prof. Tadeusza Ulewicza. Nie mogę też nie odnotować ważkich rozmów z nieżyjącym już
Tomaszem Mertą oraz nie wspomnieć o różnych środowiskach naukowych, z którymi miałem wielką przyjemność współpracować: w Krakowie z dr Teresą Bałuk-Ulewiczową, prof. Dorotą Pietrzyk-Reeves, dr. Rafałem Lisem, prof. Steffenem
Huberem, czy w Warszawie z prof. Janem Dzięgielewskim, prof. Jolantą Choińską-Mike, prof. Januszem Ekesem, prof. Barbarą Otwinowską, oraz ze środowiskiem
polonistyki UKSW z jej dziekanem – prof. Tomaszem Chachulskim. Lista oczywiście
powinna być znacznie dłuższa, przeto zamykam ją podziękowaniem największym
i dla mnie zdecydowanie najważniejszym: dziękuję mojej żonie Kindze i naszym córkom Oli i Ani. Bez Was, jestem o tym absolutnie przekonany, nigdy by zgromadzone
tu teksty po prostu nie powstały, bo czy można sobie wyobrazić życie bez miłości?
Kraków, Wielki Post 2016

