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JANUSZ TAZBIR (WARSZAWA) 

TOMASZ MORUS W POLSCE 

Morus stał się dość rychło kimś gl:ośnym i znanym nie tylko w swej 

ojczyźnie, lecz również w innych krajach Zachodniej Europy, .przede wszy

stkim jako autor Utopii, a więc twórca nowego gatunku filozoficzno-lite

rackiego. Do .Polski natomiast jeszcze za życia Morusa dochodziła jego 

sława jako wybitnego humanisty, ,,człowieka najbard2iej, uczonego w ła

dnie i grece" 1, oraz wysokiego dostojnika na dworze Henryka VIII. Takim 

go wid2iał Jan Dantyszek (Dantiscus), poseł Zygmunta I Starego do cesa

rza Maksymiliana I, przebywający we wrześniu 1522 r. w Londynie. Przy

jęty prz.ez kardynała Tomasza Wolsey'a i króla Dantyszek miał sposobność 

poznać Morusa (wówczas podskarbiego, obdarzonego od roku iytulem sir) 

oraz jego szwagra, Johna Rastell.a, uczestnika wyprawy do Ameryki 2. 

Polski poeta i dyplomata posiadał zr.esztą wielu przyjaciół wśród wybit
nych humanistów tej epoki 3. 

Grono polskich wielbicieli oraz przyjaciół Erazma z Rotterdamu 4 czer

pało z jego listów wiadomości o Morusie, zwłaszcza zaś o tragicznym końcu 

kariery wielkiego kanclerza. Już w liście z 27 VIII 1528 r., pisanym z Bazy
lei do Jana Łaskiego, którego poznał tam przed czterema laty 5, autor Po-

1 Jag., rkps 6557, fol. 38 (Tomus XIII epistolarum regis Sigismundi Primi et

Ioannis Dantisci, oratori regis), oraz H. Barycz, W blaskach epoki Odrodzenia, War
szawa 1968, s. 49�50. 

2 Por. PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 426.
s Obszernie pisze o tym ostatnio H. de V och t, John Dantiscus and his nether

landish friends as revealed by their correspondence, 1522-1546, Louvain 1961. 
4 środowisko to charakteryzuje K. ż a ,n tu a n, Erasmus and the Cracow hu

manists the purchase of his Library by Łaski (The Polish Review, vol. X, no 2, 
spring 1'965). Jedyna wzmian'ka w zachowanej korespondencji T omasza Morus.a do
tycząca Polski znajduje się w liście do kaxdynala Tomasza Wolseya (z 21 IX 1526 r.) 
i dotyczy „Chauncellor of Poile" (Chance1llor of Poland - był nim wówczas Krzy
sztof Szydłowiecki) - The Correspondence of sir Thomas M01•e, ed. by E. F. Rogers,
Princeton ,1947, s. 370. 

s Łaski, ksiądz katolicki, pochodzący z zamożnej rodziny magnackiej, w 1525 r.
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chwały głupoty pocieszał się, że choć w Anglii źle się dzieje, to ma tam paru 
ludzi, na których może liczyć, m. in. zaś Morusa 6. W pięć lat później 
(21 III 1533 r.) Erazm donosił mu z Bazylei, że król wyraził zgodę na 
zrzeczenie się przez Morusa urzędu kander:za. Li:st ten jemu też został 
w większości poświęcony 7• Erazm w niezwykle ciep�ych słowach pisał 
o zaletach człowi,eka, któremu zadedykował swą Pochwalę głupoty, o jego
inteligencji, wykształceniu i wymowie, jak również o sposobie, w jaki
pełnił swe obowiązki. ,,Wszyscy wokół głoszą, że nie było jeszcze dotąd
równie biegłego, ani też bardziej sprawiedliwego kanclerza" - pisał
Erazm, dając równocześnie do zrozumienia Łaskiemu, że Morus musiał
się zrzec tych funkcji, a�y „nie zboczyć z drogi prawdy i pobomości".
I choć nie skazywał zwolenników reformacji na śmierć s, to jednak nie
m6gł przecież tolerować Jej postępów. Charakterystyka środowiska, z któ
rego wywodził się Morus, jego zasług, zwłaszcza zaś działalności jako sę
dziego (,,przewyższa dwudziestu doktorów") - wszystko to d,o.wodzi, że 

Erazm orientował się, że wysyła swój list do kraju, w którym osoba
angielskiego kanclerza nie jest zbyt dobrne znana.

W odpowiedzi '(pisanej ok. 25 VIII 1533 r.) Łaski donosił Erazmowi 
z Krakowa, że w pełni pochwala powziętą przez Morusa decyzję o zrzecze
niu się urzędu kanclerza. ,,W obecnych bowi,em czasach - pisał członek 
uwikłanej w liczne intrygi rodziny magnackiej, - przy sprawowaniu tych 
właśnie urzędów, pomijając już fakt, że na wiele rzeczy trzeba przymykać 
oczy, jest człowiek zmuszony d'o przytakiwania wbrew swemu sumieniu". 
Podejmowanie czegokolwi,ek bez narażania się na niebezpiecz.eństwo jest 
niemożliwe; zwolennicy reformacji - stwierdzał Łaski (notabene później
szy przywódca polskiego kalwinizmu) - również i w Polsce dają o solbie 
znać, co może spowodować niebezpieczne zamieszki9. 22 VIII 1534 r. 
Erazm w liście do rajcy krakowskiego J.osta Decjusza 10 donosi mu, iż 
wieść, ,,że od dawna ,przebywają w więzieniu trzej najlepsi i najbardziej 

mieszkał przez kilka miesięc y  u Erazma, za co hojnie mu zapłacił - por. O. B a rt e 1, 
Jam Laski, część I: 149.9-1556, (Warszawa 1955, s. 80-84, oraz Ze n tu a n, op. cit.,

s. 10-11). Łaski, powróciwszy do kraju, osiadł na pewien czas w Krakowie.
6 P. S. A 11 en, H. M. A 11 en, H. W. Ga v ro d, Opus epistdla1·um Des. Erasmi

Roterodami (dalej cyt.; AUlen ), t. VII, 1527----:1528, Oxonii 1928, nr 2033, s. 454. Tu
i w następnych przypadkach cytaty z listów Brazrna poda jemy w p rzekładzie 
M. Cytowskiej (Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, Wars zawa 1965).

7 Tamże, t. X, 1532-15'34, nr 2780, s. 1179�18'1.. 
8 Sprawa ta stanowi do dziś dnia przedmiot dyskusji. 
9 A iJ. 1 en, t. X, nr 2·862, s. 294-295. Łaski n ie przeczuwał, że za 15 lat zostanie 

superintendentem zbo rów cudzoziemskich w protestanckim Londynie (1550-1553). 
10 Decjusz, który pozn a ł  Erazma w 1522 r. w Bazylei, był również historY1kiem, 

ekonomistą i sekreta•rzem Zygmunta I JagiellońCZ'J'ka - por. Z a n tu a n, op. r.it.,

s. 14, oraz Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, s .  9 i 22.
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uczeni mężowie Anglii: Jan Stochleus, biskup londyński, Jan Fisher, bi
skup Rochester, i niedawny :IGanclerz królewski Tomasz Morus", uważa za 
niezbyt prawdopodobną 11. Pogłoska ta odpowiadała j,ednak prawdrzie; Mo
rus został uwięziony już w kwietniu 1534 r., a jego ostateczny los - ze 
względu na nieustępliwą postawę autora Utopii - był przesądzony. 

Huizinga w swej biografii Erazma wyraża zdziwienie. że śmierć na 
szafocie zarówno Fishera, jak jeszcze bardziej Morusa nie znalazła odbicia 
w wypowiedziach Erazma, a zwłaszcza w jego korespondencji, choć nie
wątpliwie strata tych dwóch tak wybitnych a bliskich przyjaciół musiała 
nim wstrząsnąć. Huizinga jednak dodaje: ,,umknąć nam mogły niektóre 
jego wypowiedzi" 12. Tak się też istotnie stało, na co zwraca ostatnio 
uwagę Z. Szmydtowa 13, mianowide z listów Erazma do Piotra Tomk
kiego. biskupa krakowskiego od r. 1524, wybitnego humanisty, mecenasa 
sztuki i nauki oraz bibliofila, dowiadujemy się o tragicznym los.ie Morusa 
i Fishera. Tomicki nie znał Erazma osobiście, zbliżało ich jednak podo
bieństwo upodobań intelektualnych oraz wysoka kultura humanistyczna. 
Zdaniem Szmydtowej zresztą ró,vnież i z autorem Utopii Tomickiego łą
czyło wjele wspólnych cech; jeden i drugi odznaczali się wielkim opano
waniem i wstrzemięźliwością, stałą pogodą ducha, dużą kulturą uczuć, 
gotowością do przychodzenia z pomocą, zwłaszcza pokrzywdzonym i po
trzebującym. ,Podobnie wreszcie j,ak Morus, Tomicki „nie dal się odwieść 
od swych decyzji niczyimi pogróżkami ani żadnym niebezpieczeństwem" 
(jak czytamy w jego szesnastowiecznej biografii) 14. 

Nic więc dziwnego, że Tomicki musiał ze szczególnym zrozumieniem 
przyjmować wiadomości o cierpieniach innego wybitnego humanisty, który 
chciał pozostać wierny swoim zasadom (i kościołowi katoliokiemu). 28 Il 
1535 r. ciężko już chory Erazm donosił mu (z Fryburga w Bryzgowii), że 
Jan Fisher, ,,człowiek wielce uczony i bardzo pobożny, oraz gwiazda Anglii 
o wyjątkowym blasku, Tomasz Morus, do niedawna kanclerz królewski",
dotąd przebywają w więzieniu, ponieważ uznają papieża za głowę kościoła,
co w Anglii jest karane śmiercią 15• O fakcie, że taki właśnie los spotkał
ich (Fisher został stracony 22 VI, Morus zaś 6 VII 1535 r.) dowiedziano
się w Polsce m. in. z listu Erazma do Tomickiego. 31 sierpnia tegoż roku
autor Enchiridiona pic;ał do Krakowa: .,Z fragmentu listu, który do Ciebie
posyłam

1 
dowiesz się jaki los spotkał biskupa Rochesteru i Tomasza Mo

rusa. Nigdy nie miała Anglia bardziej świętych od nich ludzi. Wydaje mi
się, że to w ciele Morusa zgasła moja własna dusza. Do tego stopnia -

11 A 11 en, t. XI, 1534-1536, nr 2961, s. 33. 
12 J. Hu i z i n g a, Erazm, Wal'Szawa 1964, s. 247. 
1s Z. Szmyd to w a, O Erazmie i Reju, War�wa 1972, s. 160 i n. 
14 Tamże, s. 174--,1.75 oraz 178-.Jl 79. Por. również Z a n tu a n, op. cit., s. 16-18. 
1s A 111 e n, t. XI, nr 3000, s. 79. 
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że odwołam się do wierzeń Pitagorasa - była z ·tymi mężami związa

na" 16_ Z tej najcięższej1 d1a niego straty Erazm mógł zwierzyć ·się - i to 

w takich (przeoczonych przez Huizingę) słowach - jedynie temu, o kim 

wiedział, że będzie go w stanie zrozumieć i mu współczuć. 

O losie Mo,rusa dowiadywano się w Polsce nie tyl!ko z listów Erazma do 

Tomickiego, lecz również z korespondencji pomiędzy Janem Dantyszkiem 

a jego niderlandzkimi przyjaciółmi. Dyplomata cesarski Jerzy Sce.ppems, 

pozostający z nim y; stałym kontakcie listownym, donosił 27 X 1535 r. 

z Lilneburga, że król angielski, niegdyś obrońca kościoła, skazał na ha

niebną śmierć wielu niewinnych ludzi, m. in. Fishera i Morusa, których 

głowy wystawiono na widok publiczny na moście londyńskim. Zostali 

tak ukarani dlatego, ponieważ po pierwsze nie chcieli uznać Henryka VIII 

za głowę kościoła w Anglii, po drugie potępiali grzeszny związek małżeń

ski, jaki zawarł 11. W swej odpowiedzi (pisanej 23 grudnia tegoż roku) 

Danty-szek, który przecież znał Morusa osobiście, wyrażał ubolewanie z po

wodu stracenia tak uczonych i świętych (,,doctissimorum virorum et vere 

sanctorum") mężów. Widać z tego - pisał - jak wielu świętych i dobrych 

ludzi musi cierpieć za prawdę. Tyran (se. król angiels'ki) nie ujdzie za to, 

wraz ze wspólnikami swoich przestępstw, sprawiedliwego sądu Boga. Tymi 

słowami pokwitował polski humanista (i biskup chełmiński) w1esc 

o śmierci autora Utopii. 30 XII 1536 r. głośny polemista katolicki Jan
Cochlaeus dzieli się z Dantyszkiem swymi wrażeniami na temat znanej

mu - jak pisze - wiadomości o śmierci Fishera i Morusa 1s. Za główne

go sprawcę tego nieszczęścia uważa on arcybiskupa Canterbery, Cranmera.

Równocześnie zaś dość wcześnie zaczęły do nas docierać ;pierwsze druki 

na temat Morusa; 9 VIII 1536 r. nadworny lekarz 'królewski Jan Antonin 

w liście do (nieżyjącego już wtedy odi miesiąca) Erazma z Rotterdamu 

pisze mu, że ro12:czytuje się w Expositio Fidelis de morte D. Thomae 

Mori 19. Korzystano również z innych jego żywotów, przede wszystkim 

zaś z informacji na temat autora Utopii zawartych w dziełach Sanderusa, 

mianowicie De visibili monarchia ecclesiae libri octo (I wyd. 1571) oraz 

tegoż autora De origine ac progressu schismatici anglicani libri tres (I wyd. 

1585). Dokładne wiadomości na temat życia Tomasza Morusa, jego kon-

1& Tamże, nr 3049, s. 22-1.

17 H. de V och t, op. cit., s. 252-253. 
1s Acta Tomiciana, t. XVII, Wrocław 1968, s. 674 i 739, oraz de Vocht, op. cit.,

s. 257.
19 A 11 en, t. XI, nr 3137, 6. 346. Pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się bez

miejsca i daty druku, drugie w 1536 r. w Antwerpii. W Polsce krążył również nie

miecki przekład: Ein gLaubwm·dige anzeygung des Tods Herrn Thome Mori und 

andercr trefenlicher Manner inn EngHand gesch.ehen im Jar.1535, b.m. 1536. 
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fliktu z królem i wreszcie męczeńskiej śmierci przynosiły również mowy 

Roberta Turnera, które posiadał m. in. w swej bibliotece arcybiskup Sta

nisław Karnkowski, jeden z przywódców polskiej kontrreformacji 20. Choć 

wszystkie dzieła Morusa z Utopią włącznie docierały do Polski 21, 

to jednak w polemice wyznaniowej XVI-XVII w. występuje on 

przede wszystkim jako męczennik za sprawę katolicyzmu, należący 

do najgorliwszych obrońców papiestwa. W tym też charakterze wy

mieniają Morusa czołowi pisarze polskiej kontrreformacji, a miano

wicie Krzysztof Warszewicki, Stanisław Reszka 22 i Jakub Wujek 23
• 

Mimo, zaś, że Morus został beatyfikowany dopiero w trzy i pół 

wieku po śmierci (1886), a kanonizowany (wraz :z Fisherem) w XX w. 

(1935), nadworny kaznodzieja królewski Piotr Skarga wymienia angiel

skiego kanclerza wśród świętych męczenników, którzy oddali swe życie 

:za wiarę. Wolał on - jak czytamy w Żywotach świętych Skargi - raczej 

wyrzec się urzędu, niż wydawać (wbrew sumieniu) wyroki śmierci na 

przeciwników polityki kościelnej króla. Ponieważ nie chciał się zgodzić 

na cudzołożne małżeństwo Henryka VIII, :został osadzony w więzieniu. 

I tam jednak nie ugiął się, dzielnie broniąc prz-ed sąd-em opinii, że czło

wiek świecki nie może :być głową kościoła. Skazany za to na śmi-erć szedł 
pogodnie na stracenie; głowę jego wystawiono ;później zatkniętą na palu. 

Skarga charakteryzuje Morusa jako człowieka bardzo uczonego, który pi
sywał traktaty przeciwko Lutrowi oraz innym heretykom (o Utopii nie 

!O Por. R. Turne1i, Orationum volumen primum, Coloniae Agrippina 1615, G. 1.12-
12-1 (mowa: De D. Thoma Anglo, Martyre ... ). Różnowiercy natomiast, jak to czyni 

np. w 1637 r. przebywający w Polsce wyznawca braci czeskich Jan Laetus, informa
cje o Morusie czerpali z Jakuba Augusta de Thou (Historiarum sui temporis) oraz 

z 27 roz. Pdlydorusa Vergiliusa (Historiae Anglicae) - por. O. O d  1 o ź i l  i k, Morav§ti 
ex�lanti Jii'i a Jan Veselsti Laetove Casopis Ma.tice Moravske, R. 54, 1930, z. 1-2, 

s. 142.
21 Obecnie znajdują się one m. in. w dziale starodruków Biblioteki PAN w Gdań

sim i w Kórniku, Biblioteki Uniwersytetu Wars--.lawskiego i Wrocławskiego oraz 

Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Toruniu 

i w tamtejszej Książnicy Miejskiej (dawniej: Biblioteka Gimnazjum Toruńskiego), 

jak również Biblioteki Czartoryskich w K,rakowie (tu m. in. wydanie Utopii z 1'518 r.) 

i Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lu]jlinie. 
22 S. R e s  c i us, Vita D. Stanislai Hosii, przy: Stanislai Hosii epistolae, t. 1,

Kraków 187-9, s. LXV (Acta Historica, t. 4). 
23 J. W u j e'k, Dialysis, Poznań 1580, fol. H4. Morus tu jest wymieniony razem

z Janem Fisherem oraz innymi 'katolikami, których protestanci „mieczem i ogniem" 
starali się nawrócić na swą wiarę. Również i 'konfrater Wujka, Marcin Laszcz, za

pytuje: ,.kto dal ściąć i onego zacnego i świętego Morusa, kanclerza anglickiego ty<l.ko 
dJa tego, że małżeństwa nierządnego 'królowi nie pochwalił? Aza nie Henryk, król 

:rnglioki ?" (M. Las z cz, ludicium albo Rozsądek, Wilno 1594, s. 47). 
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wspomina). Choć zaś pochodził z niskiego stanu, na tym wysokim urzędzie 
nic się nie wzbogacił 24. 

W sto lat później w podobny sposób pisał o nim Jan Kwiatkiewicz 
w Rocznych dziejach kościelnych (pod r. 1535). Czytamy tam, że król 
angielski skazał na śmierć Jana Fishera i Tomas.za Mornsa za to, iż „ganili 
rozwód z Katarzyną i króla za głowę kościoła Anglii uznawać nie chcieli". 
Morus mu się otwarcie prz.eciwstawił, powołując na Pismo św., córce zaś 
zabronił płakać po sobie. Jego głowę przed wystawieniem na widok pu
bliczny długo gotowano, aby wydała się mniejsza 2s. Zarówno Skarga, jak' 
Kwiatkiewicz, obaj zresztą jezuici, nie byli w swych dziełach oryginalni, 
Żywoty świętych stanowiły bowiem częściową kompilację (m. in. z To
masza Stapletona), Kwiatkiewicz zaś czerpał ,pełną ręką z Annales eccZe
siastici Baroniusa ,oraz z Annalium eccZesiasticorum Abrahama Bzowskiego, 
który kilka stron poświęcił sprawie Morrusa 2s. Z Sanderusa głównie nato.. 
miast korzystał dominikanin Aleksander Dowgialo, który w początkach 
XVIII w. przytaczał liczne szczegóły z żyda Tomasza Mol"ll!Sa. Zgodnie 
z ówczesną barokową modą były to również i anegdoty, obliczone na 
rozweselenie czytelnika (jak np. że Morus miał dwie żony, obie ni:;kiegu 
wzrostu, ponieważ jak twierc&ił, z dwojga złego obierał zawsze mniejsze). 
Równocześnie jednak Dowgiało przedstawiał go jako ideał dobrego sędzie
go; pisał wiele o j,ego skromności, pobożności i głębokim poczuciu spra
wiedliwości. Kiedy król przyjął reformację, Morus złożył swój urząd. Nie 
dał się złamać w więzieniu, ani też nie ustąpił namowom żony i córki. 
Z podobną odwagą, z jaką napominał króla żyjącego z nałożnicą 21, s.zed1 
na śmierć, zyskując przez nią „koronę święty,ch ,męczenników" 2s. 

O Morusie w Polsce pisali przede wszystkim jezuici, iPOnieważ leżał 
im na sercu los ich konfratrów umęczon�ch w Anglii. Korzystali więc 
z każdej sposobności, arby prz,edstawić w ujemnym świetle króla, który 
zaprowadził tam reformację, oraz przypomnieć męczenników za wiarę, 
z Tomaszem Morusem na czele. Jedynie w sztuce wystawionej, w 1736 r. 
na deskach teatru szkolnego Akademii w Zamościu jest on ukazany rów-

24 P. S k a r g  a, żywoty świętych, część 2, Kraków '1585, s. 11125-1126. 
25 J. K w i a t k i e w i cz, Roczne dzieje kościelne, Kalisz 1695, fol. 658. N a Mo

rusa powołuje się t1&że B. Rychlewicz (Kazania ... na cały rok, Kr1&ów 1698, s. 159), 
ostro potępiający przy tej okazji zbytek, strojenie się i klejnoty. 

w A. B z o v i u s, Annales ecclesiasticorum, t. XIX, Coloniae 1630, 5. 866-87<1;
por. także s. 506 i 848. 

27 Jeszcze w XVI w. A. Jurgiewicz twierdził, że Sanderus z papierów Morusa
uzyskał wiadomość, iż Elżbieta pochodziła z kazirodczego związku Henryka VIII 
z jego własną córką Anną Boleyn (A. J u r  g i e  w i c z, Anatomia libelli famosi et 
scurrillis Andreae Volani Lvoviensis Apostate, b.m. 15W, fol. C3). 

2s A. Do w g  i al o, Niebo sprawiedliwym, piekfo grzesznikom przez historyje 
i przykłady, t. I, Supraśl 'l 7'14, 5. 50, 66-67, 459--461. 
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nież 'i w nieco innym charakterze. Niezbyt się licząc z prawdą historyczną, 
anonimowy autor przedstawia powołanie Morusa na kanclerza i ślub 
Henryka VIII z Katarzyną Aragońską jako fakty, które miały miejsce 
w tym samym czasie (w rzeczywistości dzieliło je dwad2ieścia lat). Król 
angielski, po,wodowany ro�pustą i pijaństwem, skazuje Katarzynę na wyg
nanie, za co obrażony jej ojciec wypowiada Anglii wojnę. W odpowiedzi 
na napominania ze strony Morusa król polecił go uwięzić, a następnie 
ściąć. Is.totny nowy motyw, jaki został poruszony w sztuce polega na tym, 
że Morus występujie w niej jako bojownik (i męczennik) nie tyl'ko za wiarę 
katolicką. Przede wszystkim .!bowiem broni on praw ojczystych i ojczystej 
wolności, zagro,żonych przez samowolę oraz tyranię mornm::hy. Na takie 
postawienie problemu oddziałały być może tradycje Akademii Zamojskiej, 
która zawsze starała się wychowywać młodzież w duchu patriotycznego 
przywiązania do ojczystych wolności: 20. 

Na ogól jednak dość lakoniczne informacje o Morusie nie porusza
ją żadnych ogólnych problemów, które w związku z jego losami mogłyby 
się czytelnikom nasuwać, takich jak kwestia :stosunku kośdola do pań
stwa czy granice posłuszeństwa poddanego wobec władzy. Nigdzi,e też, 
zarówno w 'katolickich, jak i protestanckich wzmiankach na temat straco
nego na szafocie kanclerza, nie wspominano, że był on auto,rem Utopii.

Nie znaczy to jednak, iaby dzieło to pozostało nieznane w Połsce doby re
nesansu i baroku. Tak więc czytali je Dantyszek i Hozjusz, a u kilku ;pol
skich pisarzy politycznych można spotkać nie tylko ślady lektury Utopii,

ale nawet pewne zapo,życzenia z tego utworu 3o. 
Najwybitniejszy niewątpliwie z ni·ch, mianowicie Andrzej Frycz Mo

drzewski w dzi,ele De republica emendanda (I wyd. 1554) formułuje po
stulat powszechnego obowiązku pracy (umysłowej lub fizycznej), co przy
pomina poniekąd istniejący w Utopii przymus pracy (w rzemiośle i na ro
li). Zarówno Morus, jak Frycz potępiają wielkich panów, otaczających si„ 
orszakiem próżniaków. Zdaniem obu pisarzy z próżnowania właśnie biorą 
się kradzieże. Także i instytucję wyboru kaplcU].ów przez wiernych spoty
kamy u obu tych pisarzy 31. O ilę u Modrzewskiego zbieżności z Utopią

29 Zachowało się tylko streszczenie tej sztuki (noszącej tytuł Messis immortalimn 

trophearum ex triumphalibus palmis Thomae Mori canceUariae Angliae), ogłoszonej 

drukiem przez J. Turnau, Messis trophaeorum Thomae Mori, w: AUWr. ser. A, nr 2, 

Wrocław 1956, s. 2'11-218. 
so W sytlwie Biblioteki Baworowskich (dawna sygnatura: II E 24), należącej do 

Piotra Kostki, znajdujemy m. in. wypis z Tomasza Morusa, zaczynający się od słów: 
,,Agros ego haud ... " - por. J. Le w a ń ski, Polskie przekłady Jana Baptysty Morina, 

Wrocław :1974, s. 11 (Studia Staropolslkie, t. 39). 
31 Na zbieżności te zwraca uwagę W. V o is e, Frycza Modrzewskiego nauka

o państwie i prawie, War,szawa ·1956, s. lH; E. Li p ińsk i, Studia nad histo1·ią pol-
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mogą być przypadko,we, to bez wątpi·enia uważnym czytelnikiem tego 

utworu był Jakub Pa1eolog. Ten wybitny przedstawiciel włoskiej hetero

doksji działał w XVI w. m. in. na terenie Polski, Moraw oraz Siedmiogro-

du. W pozostawionym przez niego manuskrypcie Catechesis Christiana 

(z 1574 r.), napisanym w formie dialogów, występuje m. in. młody Indtia

nin Te1efus. Opowiada on, że jego ziomkowie przed okry.ciem Ameryki 

żyli w :zupełnej idylli. Nienawid!zili wojen, zajmowali się głównie uprawą 

roli i nie znali pieniądza. Jeśli rchodzi o formy kultu, to panowała tam 

całkowita tolerancja. Każxiy mógł oddawać cześć Bogu w dowolny sposób; 

rodacy Telefusa - choć czcili gwiazdy i księżyc - oddawali jednak 

w ten sposób hold naj,wyż.szemu bóstwu, które stworzyło to wszyst1w. 

Powyższe informacje zostały niewątpliwi,e zaczerpnięte z Utopii; wykazuje 

to Dostalova, zestawiając odpowiednie jej fragmenty z ogłoszonym do

piero po 400 latach manuskryptem Paleologa 32• 

Na Utopii Mornsa wzorował się, :zwłaszcza jeśli chodzi o konstrukcję 

dzieła, wybitny publicysta polskiej kontrreformacji Krzysztof Warsze

wic.ki. Już sam tytuł jego dzieła De optima statu libertatis (Kraków 1598) 

nawiązywał do rozprawy angielskiego pisarza (De optima reipublicae statu 

deque nova insula Utopia libri duo). Warszewicki znal bez wątpienia dzie

ło Morusa, którego ze czcią wspomina w swoich ,pracach jako świętego 

męczennika za sprawę katolicyzmu 33_ Z objawami początków kultu mu
siał się zetknąć w czasie swego :pobytu w Londiynie w 1554 r. (na weselu 

Filipa II z Marią Tudor). Studiował jego epigramaty, trudno więc przy

puścić, aby nie znał Utopii, przełożonej już wówczas na 'kilka języków. 

Dzieło W arszewickiego zostało ułożone w formie dialogu i dzieli się 
na dwie księgi. W pierwszej z nich przeważa pierwiastek krytyczny, 

w drugiej znajdujemy konkretne postulaty organizacji lepszego ustroju. 

Jest to zbieżne z konstrukcją Utopii, z tą jednak oczywistą różnicą, że dla 

Warszewickiego ustrojem takim była monarchia absolutna, rządzona na 

sposób hiszpański, dla Morusa zaś bezklasowe społeczeństwo, nie znające 

tyranii i różnic klasowy,ch. I Wars:oewicki, i Morus wprnwadzają na scenę 

trzy osoby, z których właściwie tylko dwie prowadzą d!i.alog. Trzecia zaś 

skiej myśli ekonomicznej, Warszawa 11956, s. 87, natomiast podkreśla raczej różnke 

dzielące Frycza od Morusa. 
32 Por. Jacobi Chii P a  1 a el ogi, Catechesis Christiana dierum duodecim, ed.

R. Dostalova, Varsoviae U9'71, s. 62--03, s. 255, oraz A. P i  r n at, Die Ideologie der

Siebenburger Antitrinitarier in den 1560er Jahren, Budapest 1961, s. 87-88. Ut<Ypię

Morusa znał również Jan Amos Komensky.
3s Por. K. Warszewicki, Memorabilium rerum et hominum coaevorum descriptio, 

Cracoviae 1585, fol. Hb2 (nazwiiSko Morusa w rubryce ,;scriptores" z literą ,;s" przed 

nazwiskiem); t e  n ż e, De morte et immortalitate animae (De cognitione sui ipsius 

libri tres, Cracoviae 1590, fol. 86) oraz De concilio et conciliaris principis liber, 

Rostochii 1597, fol. S verso. 



Tomasz Morus w Polsce 1-±9 

(w Utopii - Piotr Egidiusz, u Warszewickiego - Filip Padniewski) uła
twia jedynie rozmowę dwóch pozostałych 34.

W De optima statu libertatis drugim z uczestników dyskusji j,est pol
ski dyplomata i humanista Jan Ocieski, o którym wiadomo, że ustos.unko
wywał się sceptycznie do wizji nakreślonej przez Morusa. W zaginionym 
dziś manuskrypcie Ocieski pisał, że prawa winne 'być układane z uwzględ-. 
nieniem żywych ludzi i ich potrzeb. Tymczasem zarówno Platon, jak Mo
rus pisząc swe dzieła mieli na myśli jedynie idealne jednostki. A przecież 
autor Utopii, któremu „z ręki kata umrzeć lud dozwolił", powinien lepiej 
znać .,trzodę ludzką". Brak chleba i czosnku był dla niej zawsze czymś 
ważniejszym niż „wywrócenie ołtarzy i odjęcie powszechnej swobody" -
pisał Ocieski. W podobnych :słowach wyrażał się o dziele Morusa polski 
pisarz polityczny ,polowy XVII w. Lukas.z Opaliński. Ten ustosunkowany 
magnat pisał, że zostawia „Thomo Moro" swobodę ustanowienia w jego 
zmyślonej Rzeczypospolitej takich stosunków, jakie mu się podobają. Sam 
zaś woli słuchać rzeczników realizmu politycznego w rodzaju Epriusa 
Marcella, cytowanego przez Tacyta, senatora rzymskiego z początków 
cesarstwa as. Również i Gdańszczanin Jan Sachs stwierdzał, że choć Mo
rus w drugiej księdze swej Utopii wyłącza z idealnego państwa adwoka
tów, to on jednak przyznaje raczej rację hiszpańskiemu prawnikowi 
F. D. Saavedro, który 1Pisał, :ź)e nie sposób jest obyć się bez nich zupeł
nie 36

. Utopia należała do ulubionych lektur mieszczanina zamojskiego Jana
Gollius.za 37

• 

Z aprobatą powołuje się na Morusa w tym i.samym czasie profesor Aka
demii Wileńskiej Aleksander Aron Oliza1,owski, gorący obrońca chłopów 
i zwolennik silnej władzy królewskiej. Zawarty w jego rozprawie De poli

tica hominum societate postulat, aby młodzież szlachecka uczyła się rze
miosła i handlu wsparty został autorytetem .angielskiego utopisty. W Uto

pii b_owiem, czyli w „rzeczypospolitej utworzonej w sposób najmądrzejszy 

34 Na zbieżności te zwraca uwagę T. W i e r  z b o  w s  1k i, Krzysztof Warszewicki, 

1543-1603 i jego dzieła, Warszawa 1887, s. 2.J.1-212. 
35 J. Ta z b i r, Prehistoria polskiej utopii (Przeg!ląd Humanistyczny 1966, z. 3, 

s. 19).
36 J. Sachs [F. Marinius], De scopo Reipublicae Polonicae, Vratislaviae 1665, s. 147.

O Morusie dość często wspominali ówcześni kaznodzieje katoliccy; tak więc P. Ka

czyński (Kazania na niedziele całego roku, Kalisz 1683, s. 30) przypomina, że nawet 

w więzieniu w dnie świąteczne „piękniejsze szaty przynosić sobie kazał". F. Ry

chłowski (Kazania dwojakie na niedziele całego roku, Kraków 1672, s. 120 i 235) 

podkreśla jego stałość w wierze oraz niechęć do strojenia się kobiet. 
37 Pamiętnik Jana Golliusza, mieszczanina polskiego (1650-1653), wyd. J. Kallen

bach (Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. VII, il..89,2, s. 83). Pa

miętnik Golliiusza, z którego Kallenbach zaczerpnął tę info1mację, jest obecnie 

w British Museum (sygn. Bibl. Sloan. 11361). 
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na podstawie rozumu", wszyscy mies.zikańcy zobowiązani ,są do pracy fi

zycznej. Uprawą roli zajmuje się tam ogół ludności, prócz tego każdy uczy 
się jakiegoś rzemiosła (kdbiety lżejszego, mężczyźni cięższego). Olizarow
ski z widoczną a�obatą traktuje ustrój panujący na wymyślonej przez 
Morusa wyspie, a zwłaszcza istniejący na niej obowiązek pracy. Równo
cześnie jed!nak: model idealnego państwa upatruje on raczej w „ustroju 
cechowym miast angielskich" as, nie zaś w idealnej wizji Morusa 39. 

Wszystko co przytoccyliśmy świadczy j€dnak, że zainteresowanie Uto

pią było w Polsce minimalne. Jej edycje z XVI i XVII w., znajdujące się 
w naszych fbibliotekach, zachowały się w doskonałym stanie. Ich czyste 
marginesy dowodzą, Ż€ Utopia nie była przedmiotem zbyt gorliwej lektury, 
podobnie zresztą jak i analogiczne utwory Bacona oraz Campanelli. 

Zastanawiając się nad przyczynami braku w literaturze staropolskiej 
opisów idealnych społeczeństw, żyjących w izolacji na wymyślonej przez 
autora wyspie lub egzotycznym lądzie, A. Swięto<:howski pisał, iż społe
czeństwo staropolskie nie mogło stworzyć utopii dlatego, że było „spo
łeczeństwem szlacheckim, bardzo opornym na idee demokratyczne. stano
wiące duszę utopizmu" 40. Wyjaśnienie to nie może nas dzisiaj zadowolić. 
Ideałem utopistów było istotnie państwo-miasto, pozbawione właściwie 
historii, żyjące w stanie daleko posuniętej izolacji od wpływów zagranicy, 
nacechowane stabilnością demograficzną i o.parte na całkowitej równowa
dze społecznej, zakładającej brak jakichkolwiek przywilejów stanowych, 
wynikających z samego faktu urodzenia się w danej warstwie. Równocześ
nie jednak niemal wszyst'kie obrazy idealnego społeczeństwa, od Politei 

Platona poprzez wi-zje Morusa czy Campanelli, na wyspie Nipu skończyw
szy, zakładały istnienie w nim surowych zasad dyscypliny społecznej, 
ciągłej kontroli nad olbywatelami ze strony specjalnie do tego powołanych 
cenzorów, dal�ko idącą ingerencję w życie prywatne obywateli - słowem 
funkcjonowanie państwa stojące w jaskrawej sprzeczności z ideami de
mokratycznymi, ·o jakich wspomina Świętochowski. 

Szlachtę musiało to niewątpliwie odstręczać od wszelkiego typu utopii. 
Co ważniejsze jednak, stanowiły one ukrytą, ale ostrą formę kryfyki ist
niejącego aktualnie w Europie porządku rspołeczno-po1itycznego. Zawarty 
w tych utworach postulat radykalnej przebudowy stosunków był zaś nie 

38 L i p i  ń s ki, op. cit., s. 322 i n.: rozdział zatytułowany Aleksqnder Olizarow
ski, wyznawca Tomasza Morusa, oraz A. A. Oii za<r owski, De politica hominum 
societate libri trns, Dantisci 1651, s. 106-107. 

39 Na m. in. Morusa powoływał się r ównież w swej dysert acji De foedei·ibus
�1'655) studiujący w Lejdzie szlachcic kalwiński Władysła w Drohojowski, por. S. K o t, 
Polen in Bred in de 17e eeuw (De Oranjeboom, deel VII, ·1954, s. 99). Często wspo
minano o Morusie, ale jako o męczenniku, w drukach wydawanych w Wilnie 
w XVI w., zob. A. Anu!lkin, Na zare knigopećatanija v Litve, Wilno 19170, s. 11.

40 A. S w i ę to c ho w s ki, Utopie w rozwoju historycznym, Kraków 1910, s. 341.
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do przyjęcia dla panująC€j1 w Polsce warstwy, -czemu dawali wyraz cyto

wani przez nas jej najbardiziej światli przedstawiciele. Nie potrzebowano 

u nas mądrych rad ze strony mieszkańca Utopii czy państwa słońca na 
temat, co należy zmienić w istniejącym już ustroju; jeśli nawet sięgano 
do dzieł zagranicznych, to chciano w nich znaleźć wskazówki dotyczące 
sposobów unibrięcia niebezpieczeńsitw grożących Rzeczypospolitej. Kon
serwatyzm stanu szlacheckiego, !który czul się już w XVI w. jedynym 

w swoim rodzaj.u i nie pragnął 'być czyimkolwiek uczniem, stanowił więc 

skuteczną barierę zarówno przeciwko powstawaniu ,polskiieh odmian utopii, 
jak i recepcji obcych utworów tego ty;pu u. 

Teoretycznie biorąc sytuacja powinna była ulec zmianie w dobie oświe
cenia, kiedy to przystąpiono do gruntownej reformy państwa polskiego. 
Wzory nowych, i to radykalnych rozwiązań ustrojowych, miały wsze1kie 

szanse wzbudzenia przynajmniej zainteresowania. Istotnie też, literatura 
utopijna zyskuje wówczas w Połsce chętnych czytelników. Pojawiają się 
również rodzime próby stworzenia tego gatunku, że wymienimy Entretien 

d'un Europeen avec un insulaire du royaume de Dumocala S. Leszczyń
skiego (1755) czy opis wyspy Nipu zawarty w powieści I. Krasickiego 
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (1776). W. Gutkowski pisze wów

czas swą Podróż do Kalopei, opowieść o wzorcowym państyrie istniejącym 
gdzieś w Australii, a M. Krajewski o idealnym ludzie żyjącym gdzieś na 
księżycu (1785) 42• Wówczas też, informując o działalności Morusa, zaczęto 

czytelnikom polskim przypominać, że był on również autorem Utopii, 

,,w której, plan nowej rzeczypospolitej według swoich wyobrażeń utwa
rza" 43, z powodu czego porównywano go nawet do Platona u. 

Nie oznaczało to jednak wzrostu zainteresowań dla tego drziela. W po
przednich stuleciach w osobie Morusa widziano przede wszys11kim świę
tego męczennika za wiarę (podobnie jak we F:ryczu Modrzewsikim herety
ka), obecnie oświeceniowa niechęć do kościoła katolickiego oraz świętych, 
której patronował tak popularny w .Polsce Wolter, sprawiła, że również 
i Utopia nie stała się u nas bardziej popularna. Zdaniem T. Mikulskiego 
<była to zasadnicza .przyczyna, dla której XVIII w., ,,choć rozmiłowany 

w gatunku Uto-pii i l'Ozrzucający �czodrą ręką «wyspy szczęśliwe» po 
wszystkich wodach globu, nie odkrył d[a Pols,ki dzieła św. More'a" 45. Pier-

41 Por. Ta zbir, Prehistoria polskiej utopii, s. 16-17 oraz te n że, Kultura

staropolska wobec „wysp dalekich": Kolumb i Morus (Polska w świecie. Szkice 

z dziejów kultury polskiej, Warszawa 197Q, s. 2'47-249). 
42 Ta z b i r, Prehistoria polskiej utopii, s. 25. 
4s T. Czacki, O litewskich i polskich prau:ach, t. II, Wa=wa 1801, s. 273. 
44 I. Kr as icki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości, t. II, Warszawa 1'i81, 

s .203-204. Krasicki posiadał w swej bibliotece egzemplarz Utopii. 

4ló T. Mik u 1 ski, Rzeczy staropolskie, Wrocław 1964, s. 172-173. 

3 - Sobótka 1975, z. 2 
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wszy ,polski przekład Utopii (pióra K� Abgarowicza) ukazał się zaś dopiero 
w 1947 r., a więc w 400 lat po edycji niemieckiej (1524), włoskiej (1548), 
angielskiej (1551) czy holenderskiej (1553). Dotąd korzystano w Polsce 
z wydań oryginalnych (w języku lacińs!kim) lub z tłumaczeń na języki 
nowożytne. Nie świadczy to o mlodszości polskiej cywilizacji, ale o od
miennych kie.runkach jej zainteresowań 46. 

THOMAS MORE IN POLEN 

Der Artikel befasst sich mit Meinungen liber More, die im 16. bis ·18.Jh. in dei, 
Adels-Republik umgelaufen sind. Personliche Bekanntschaft schloss mit More 
der polnische Dichter und Diplomat Jan Dantyszek, der 15·2.2 in London wcilte.
Ober das tragische Geschick des englischen Kanzleiis erfuhr man in Polen aus den 
Briefen von Erasmus von Rotte1'Clam; ziemlich f1i.ih sind hierher auch lkatholische 
Schriften gelangt, die dem I.Jeben und Tod Thomas Morus' gewidmet waren. Aus 
diesen Werken schopften auch ihre Informationen Vertreter der polnischen Gegen
reformation, die haufig More in Erinnerung braohten als einen Martyrer fur die 
katho1ische Sache und Opfer des Kon:illilkbs zwischen Staait und Kirche. 

Geringes Interesse bestand dagegen fur Morus' Utopia; schwache Spuren der 
Kenntnis dieses Werkes finden wir im ,1'6.Jh. in den Schriften von Jakub Paleolog 
und Krzysztof Warszawski, und in den nachsten Jahrhunderten in den Werken 
Lukasz Opalińskis i.sowie Aleksander Aaron Olizarowskis, Professor der Akademie 
im Wilno. Im all!lgemeinen haben die :in der Utopia. enthaltenen Konzeptionen keine 
Anhanger gefunden unter den polinischen Enthusiasten der „goldenen Freiheit" der 
Schlachta. Thomas More war fast ausschliesslich als Martyrer fur den katholischen 
Glauben und als Fiirsprecher der papstischen Staatsraison bekannt. Dies hatte zur 
Folge (nach der Meinung Tadeusz Mikulls'lcis), dass More bei den Vertreter:n der 
po1inischen Aufklarung nicht popillar wurde, obwohl si:e grosses 1,nteresse zeigten 
fiir jeder Art Utopien. 

46 Okoliczności uwięzienia, skazania i śmierci Morusa obszernie opisu1e J. Po
s z a k o  w s  'k i, Historyja o schizmie albo odszczepieństwie angielslcim, Sandomierz 
1748, s. 58-66; zdaniem tego autora kościół katolicki stanowił dla Morusa oparcie 
w walce z tyranią królewską. O jego stałości w wierze pisze również A. L. K a r
ś n i c k i, Klucz do skarbu serdecznego, Wilno '.L 7t26, s. 134. 




