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Temat numeru: Misja bo˝a i ludzki porzàdek

Micha∏ Wojciechowski

Fragment z Plutarcha O trzech
ustrojach: moralne kryteria
oceny polityki
Plutarch znany jest jako moralista. Wiadomo

Studia nad tymi tematami przebiega∏y jednak

te˝, ˝e przywiàzywa∏ znacznà wag´ do religii

w du˝ym stopniu odr´bnie. Przy pismach moral-

i religijnoÊci; do „teologicznych” pism Plutarcha

nych podkreÊla si´ wi´zi z filozofià epoki i hi-

zalicza si´ kilkanaÊcie traktatów z Moraliów.

storiozofià. Przy pismach o religii najwi´ksze

JednoczeÊnie zajmowa∏ si´ ˝yciem spo∏ecznym,

znaczenie ma to, ˝e spojrzenie Plutarcha ufor-

zarówno uprawiajàc moralizujàce pisarstwo

mowane by∏o przez Platoƒski poglàd na religi´

histor yczne w ˚ywotach s∏awnych m´˝ów, jak

i etyk´. Przy pismach politycznych odnotowu-

i omawiajàc kwestie polityczne na sposób teore-

je si´ z kolei inspiracj´ dawniejszej myÊli po-

tyczny (dotyczà ich traktaty Moraliów tytu∏owa-

litycznej i znanej Plutarchowi historii. By∏oby

ne tradycyjnie Wskazówki polityczne, O trzech

jednak celowe zapytaç o powiàzanie tych kie-

rodzajach ustroju, Czy w starszym wieku warto

runków jego zainteresowaƒ. Na ile myÊl poli-

zajmowaç si´ politykà 1, Najbardziej filozof po-

tyczna Plutarcha by∏a moralna i religijna? 3 To tak

winien rozprawiaç z ksià˝´tami, Do niewykszta∏-

∫ propos grecko-rzymskich korzeni Europy...

2

conego ksi´cia) .
1

2

3

Por. w: Pochwała starości , Warszawa 1996: Plutarch, Czy stary człowiek powinien zajmować się polityką? , tłum. A. Twardecki,
s. 101-157. Pozostałych brak po polsku.
Łac: Praecepta gerendae rei publicae, De tribus rei publicae generibus, An seni res publica gerenda sit, Maxime cum principibus philosopho esse disserendum, Ad principem ineruditum .
W pracach o koncepcjach politycznych Plutarcha tło religijne mało bywa zaznaczone; o ideale moralnym w polityce zob.: Aalders
G. J. D., Plutarch’s Political Thought , Amsterdam 1982, s. 37-44. Krótsza synteza myśli politycznej: Aalders, G.J.D., L. de Blois,
Plutarch und die politische Philosophie der Griechen , w: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt , II.36.5, Berlin 1992,
s. 3384-3404.
Moralny wymiar politycznych sądów Plutarcha podejmuje szereg artykułów w dużej pracy zbiorowej Teoria e Prassi Politica
nelle Opere di Plutarco, Atti del V Convegno plutarcheo (Certosa di Pontignano, 7-9 giugno 1993) a cura di Italo Gallo e Barbara Scardigli, Napoli, 1995; dotyczą one jednak głównie moralizowania w Żywotach sławnych mężów . Na temat moralności
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Jest to oczywiÊcie temat na du˝à rozpraw´.

z typowymi dla tego autora porównaniami mu-

Poni˝ej zajm´ si´ tylko jego wycinkiem, zwra-

zycznymi (jest ich a˝ czter y). Dok∏adniejsze

cajàc uwag´ na moralne kr yteria oceny spraw

datowanie nie jest mo˝liwe. Plutarch urodzi∏

polityki, ujawnione przez niewielkie pismo

si´ przed rokiem 50 po Chr., zmar∏ po 120 ro-

Plutarcha O trzech ustrojach. Poniewa˝ nie by∏

ku. Autor ytatywny ton, idealizacja monarchy

on dotàd t∏umaczony na polski, poni˝ej po pro-

i wp∏yw Platoƒski sugerujà nieco starszy wiek

stu przedstawiam ten utwór w swoim przek∏a-

autora, a wi´c epok´ Nerwy (96-98) i Trajana

dzie 4, z notami i z wprowadzeniem, w któr ym

(98-117). Pod wzgl´dem formy jest to mowa.

uwzgl´dniono powy˝sze pytanie.
Utwór ten, zawarty w Moraliach 826A-827C,
znany jest pod ∏aciƒskim tytu∏em De tribus rei

Adresaci nie sà wskazani, mog∏a to byç np. grupa wybitniejszych obywateli jakiegoÊ miasta
greckiego.

publicae generibus (O trzech rodzajach rzeczy-

Wymienione przez Plutarcha trzy ustroje (mo-

pospolitej) i De unius in res publica dominatione

narchia, ar ystokratyczna oligarchia i demokra-

(O przewadze jednego w rzeczypospolitej) oraz

cja) i trzy ich deformacje (tyrania, rzàdy klik

greckim Peri monarchias kai demokratias kai

mo˝nych, ochlokracja) stanowià najpopular-

oligarchias (O monarchii, demokracji i oligar-

niejszà klasyfikacj´ staro˝ytnà 6. Za najlepszy

chii). Znajduje si´ on na 53. miejscu klasycz-

ustrój uznano tu monarchi´. Autor wzorowa∏ si´

nego wydania Moraliów Stephanusa (Par y˝

na Herodocie, którego wprost wymienia (826E),

1572), na 48. w bizantyjskim katalogu Planu-

oraz na Platonie 7; natomiast Ar ystoteles pre-

desa (ok. 1300 roku). KrótkoÊç, niekompletne

ferowa∏ ustrój mieszany 8. Warunki Cesarstwa

potraktowanie tematu, raptowny poczàtek i za-

Rzymskiego sprzyja∏y wyborowi monarchii;

koƒczenie jednoznacznie dowodzà, ˝e jest to

chocia˝ w czasach Plutarcha istnia∏a ambitna

fragment wi´kszej ca∏oÊci, prawdopodobnie

ar ystokracja senatorska, pami´tano te˝ o ide-

przechowany w jakiejÊ antologii, a potem do-

ale republikaƒskim. Stawiano równie˝ pytanie

∏àczony do kolekcji pism Plutarcha. Niewielkie

o system rzàdów na poziomie lokalnym, przy

rozmiar y sprawi∏y, ˝e nie bywa on przedmio-

czym sam Plutarch myÊla∏ przewa˝nie kategoria-

tem osobnych studiów. Przyczyni∏a si´ te˝ do

mi miasta-paƒstwa (polis) i idealizowa∏ ustrój

tego wyraêna zale˝noÊç od koncepcji Platona

dawnej Sparty (˝ywot Likurga).

oraz to, ˝e autorstwo Plutarcha by∏o kwestionowane 5.

Najistotniejszy wydaje si´ tu jednak nie wynik,
lecz przes∏anki argumentacji. Zaczyna autor

Cz´Êciej jednak jest ono uznawane; zresztà

swojà mow´ od powo∏ania si´ na podpowiedê

nawet jeÊli nie jest to jego pismo, treÊç pozo-

ze strony „cnoty politycznej” (826B), która

staje godna uwagi (staro˝ytne êród∏a anonimo-

zresztà przemawia s∏owami Pindara. Jest to,

we bywajà lekcewa˝one przez badaczy, ale te˝

oczywiÊcie, chwyt retor yczny, ale Êwiadczy on,

mogà byç wa˝ne). Na Plutarcha wskazuje inspi-

˝e tr wa∏a postawa moralna ma byç wzgl´dem

racja Platoƒska oraz uczony, doÊç bogaty styl,

zamys∏ów politycznych czymÊ nadrz´dnym.

w polityce odnotujmy A. Caiazza, Morale politica e politica morale nei Moralia di Plutarco, in Humanitas ac Scientia, numero
unico celebrativo del cinquantennale del Liceo classico „Tito Lucrezio Caro” e del venticinquennale del Liceo scientifico „Galileo
Galilei” di Sarno (Sa), 1993-1994, s. 227-237; o religii: E. Teixeira, Politique et religion dans les Moralia de Plutarque, Colloque de
Besanďon, Oct.-Nov. 1990.
4
Był on wielokrotnie wydany krytycznie, najpierw w 1824 (A. Coray w Paryżu). Teubner: Plutarchus, Moralia , t. V; Loeb
Classical Library: Plutarch, Moralia , t. 10; indywidualnie Plutarco, Peri monarchias kai demokratias kai oligarchias , Napoli
1974, opr. A. D’Errico; Corpus Plutarchi Moralium: Plutarco, Monarchia, democrazia, oligarchia , opr. A. Caiazza, Napoli 1993.
Używam zasadniczo wydania Belles Lettres: Plutarque, Oeuvres morales , t. XI/2, Paris 1984, s. 147-157. Tekst grecki jest
zachowany dość dobrze i różnice między wydaniami są niewielkie.
5
Por. np.: Aalders, Political Thought , s. 28.
6
Zob. np.: Platon, Polityka , 291D-292A; 301A-E, por. 302B-E; Prawa 714B; Arystoteles, Polityka 1279AB; Polibiusz, Dzieje w toku
księgi 6; Cyceron, O państwie 1, 68-69; Dion z Prusy, Mowy 3,45-49; 32,27-28; Stobajos (za Epitome Arejosa Didymosa) 2,
7, 26. Stosowano jednak różne nazewnictwo. Por. : J. de Romilly, Le classement des constitutions d’Hérodote a Aristote, Revue
des Études Grecques 72(1959), s. 81-89.
7
Miejsca jak wyżej.
8
Polityka , 1265B-1266A; 1294A; por.: antologia Stobajosa 4, 1, 138: Pitagorejski cytat z Pseudo-Archytasa; Dzieje Polibiusza,
o ustroju rzymskim: 3, 10-18.
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Fragment Plutarcha O trzech ustrojach: moralne kryteria oceny polityki
Micha∏ Wojciechowski

Autor personifikuje cnot´, arete, co jà upo-

Fragment z Plutarcha

dabnia do bogów udzielajàcych natchnienia al-

[826A] O monarchii, demokracji i oligarchii

bo do Sokratesowego daimoniona.

1. Gdy przed tym tr ybuna∏em wystàpi∏em z wy-

Zach´cajàc do zajmowania si´ politykà, uzasad-

g∏oszonym wczoraj do was wyk∏adem, [826B]

nia to troskà o sprawy wspólne (ta koina) i przy-

zda∏o mi si´, ˝e na jawie czy we Ênie s∏ysz´

datnoÊcià dla spo∏eczeƒstwa, zgodnie z Platoƒ-

cnot´ politycznà, jak powiada: „Wykuto z∏oty

skà koncepcjà dobra wspólnego. W domyÊle

postument dla Êwi´tych pieÊni”; ustawi∏a go

przeciwstawia si´ wi´c egoizmowi, trosce o w∏a-

mowa majàca zach´ciç i ponieÊç ku polityce

sny tylko interes. Takie zajmowanie si´ politykà

(politeia) 10. „WznieÊmy teraz mur y” 11, dobudo-

sprzyja te˝ dobru wewn´trznemu, u∏adzeniu

wujàc do zach´ty odpowiednie pouczenie,

w∏asnego ducha. Cel polityki jest wi´c zgodny

trzeba bowiem, by ten, komu przedstawiono

z takim w∏aÊnie ogólnie przyj´tym celem ˝ycia

zach´t´, a nast´pnie motywacj´ do dzia∏alnoÊci

moralnego, ˝ycia cnoty inspirowanego przez

we wspólnej sprawie, us∏ysza∏ i przyjà∏ wska-

9

filozofi´ .

zówki polityczne12, z których korzystajàc, na ile

Gdy z kolei Plutarch ocenia zniekszta∏cone for-

to w ludzkiej mocy, b´dzie przydatny ludowi

my trzech ustrojów, pot´pia je za to, ˝e wy-

oraz dobrze u∏o˝y swoje sprawy wewn´trzne 13

zwalajà si´ w nich z∏e sk∏onnoÊci ludzkie, opi-

– zarazem niezawodnie i zyskujàc zas∏u˝ony

sane z u˝yciem doÊç typowej terminologii wad

szacunek. Ze wzgl´du na dalszy ciàg oraz

moralnych (827A). Sà z∏e, bo czynià ludzi z∏ymi.

w zwiàzku z poprzednià wypowiedzià, [826C]

Jako negatywne przyk∏ady wymienia nieuczci-

zbadaç trzeba, jaki jest najlepszy ustrój poli-

wych demagogów. W gorszych ustrojach zaleca

tyczny (politeia). Jak bowiem istniejà ró˝ne

rzàdzàcym, oprócz umiej´tnoÊci taktycznych,

sposoby ˝ycia cz∏owieka, tak i ludu14: polityczny

jasny cel i si∏´ charakteru.

(politeia) sposób ˝ycia; konieczne jest przyjàç
jak najlepszy. Ten bowiem spoÊród wszystkich

Natomiast najlepszy ustrój to ten, któr y sprzyja najwznioÊlej rozumianej postawie moralnej

wybierze polityk, a jeÊli tego nie b´dzie móg∏,
najpodobniejszy z pozosta∏ych.

i w któr ym rzàdzàcy napotyka najmniej przeszkód w realizowaniu nakazów cnoty w ˝yciu

2. Obywatelstwem (politeia) nazywa si´ tedy

paƒstwa (827B). Kwestia ta nie jest sprecyzo-

uczestnictwo w prawach spo∏ecznoÊci (polis).

wana ani rozbudowana, wolno te˝ wàtpiç, czy

Powiadamy, ˝e Megarejczycy15 przez g∏osowanie

monarchia rzeczywiÊcie moralnoÊci najbardziej

przyznali obywatelstwo Aleksandrowi; gdy ich

sprzyja. Pozostaje jednak jasne, ˝e dla Plutarcha

gorliwoÊç uzna∏ za Êmiesznà, rzekli, ˝e jedynie

sprawdzianem wartoÊci ustroju spo∏ecznego jest

Heraklesowi je przedtem przyznali 16, a potem

mo˝liwoÊç realizowania w jego ramach zaleceƒ

jemu. [826D] Zaskoczony – przyjà∏ zaszczyt,

cnoty, a wi´c kr yterium moralne – i to typu

uznajàc go za rzadkoÊç.

indywidualnego i duchowego.

˚ycie polityka zajmujàcego si´ sprawami wspól-

Micha∏ Wojciechowski
Profesor teologii, publicysta, wyk∏adowca
Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego.
Wyda∏ ostatnio: „Pochodzenie Êwiata,
cz∏owieka, z∏a”.

nymi te˝ si´ nazywa politykà (politeia); zatem
pochwalamy polityk´ Per yklesa i Biasa, a pot´piamy Hyperbolosa i Kleona. Niektórzy nawet
pojedynczy udany i wybitny czyn na rzecz

9

Por. np.: Plutarch, traktat O cnocie i wadzie ( Moralia 100B-101E).
Greckie słowo politeia i pokrewne zwykło się tłumaczyć, używając terminów: polityka, polityczny itd. Termin ten ma jednak sens
szerszy, oznaczając życie społeczne i polityczne w ogóle, obywatelstwo, prawa polityczne oraz model ustrojowy. Gdzie trzeba,
zaznaczam więc w nawiasie brzmienie oryginalne. Oprócz słowników – por.: F. Papazouglou, Une signification tardive du mot
politeia , Revue des Études Grecques 72 (1959), s. 100-105.
11
Oba cytaty zidentyfikowane jako słowa Pindara (fragment 194).
12
Tak brzmi tytuł sąsiedniego traktatu Plutarcha z Moraliów (nr 52).
13
Ewentualnie „domowe”, ale sens przyjęty lepiej pasuje do kontekstu i odpowiada platońskiemu rozumieniu terminu ta oikeia
w Rzeczypospolitej , 443D.
14
W tym miejscu sens jest niepewny z powodu luki w tekście zachowanym.
15
Megara było przysłowiowo mało znacząca, taki grecki Pcim.
16
Dynastia macedońska powoływała się na pochodzenie od Heraklesa.
10
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wspólnej sprawy jako akt obywatelski (politeia)

Êcià rzeczy uderzajàc, stosownie do jego natury

okreÊlajà: na przyk∏ad podarowanie pieni´dzy,

melodi´ by wydobywa∏, a jednak korzystajàc

zakoƒczenie wojny, przeprowadzenie uchwa∏y.

z rady Platona 22, odsunà∏by gitar y, banjo, psal-

Mówimy zatem i dzisiaj, ˝e ten a ten po obywa-

teria rozmaicie brzmiàce, harfy i trójkàty 23,

telsku postàpi∏ (politeusasthai), jeÊli zdarzy∏o mu

bardziej ceniàc lir´ i cytr´. [827B] W ten˝e

si´ przeprowadziç coÊ spo∏ecznie potrzebnego.

sposób polityk dobrze si´ pos∏u˝y oligarchicznym ustrojem lacedemoƒskim Likurga, przez

3. Poza tym wszystkim nazywa si´ ustrojem

spokojnà presj´24 sk∏aniajàc do harmonii m´˝ów

politycznym (politeia) porzàdek i uk∏ad paƒstwa

równie jak on wp∏ywowych i szanowanych.

(polis), rozstrzygajàcy o jego sprawach; [826E]

Dobrze nastroi rozmaicie brzmiàcà i wielo-

zatem powiada si´, ˝e istniejà trzy ustroje:

strunnà demokracj´, jeÊli rozluêniajàc i napi-

monarchia, oligarchia i demokracja, któr ych

najàc struny polityki – popuszcza, gdy pora,

oceny dokona∏ ju˝ Herodot w ksi´dze trzeciej17,

i znowu mocno naciska, umiejàc si´ przeciw-

i które wydajà si´ najbardziej typowe. Inne sà

stawiç i oprzeç 25.

jakby dysonansami i zniekszta∏ceniami powsta∏ymi wskutek niedoboru albo nadmiaru, jak

JeÊli jednak dany mu by∏by wybór mi´dzy

w skalach muzycznych, gdy si´ obni˝y lub pod-

ustrojami jak instrumentami, przekonany

wy˝szy g∏ówne tonacje18. [826F] Z tych to ustro-

przez Platona 26 nie wybra∏by innego ni˝ mo-

jów, które najszerszà i najwi´kszà przewag´

narchia, która jako jedyna zdolna jest wydawaç

osiàgn´∏y wÊród ludów, Persom przypad∏o kró-

ów prawdziwie idealny i najczystszy ton cnoty,

lowanie samow∏adne i bez kontroli, Spartanom

i której ani przymus, ani pob∏a˝liwoÊç nie mo˝e

czysta oligarchia arystokratyczna, a Ateƒczykom

sk∏óciç z tym, co po˝yteczne27. [827C] Inne sys-

demokracja samorzàdna i bez domieszki 19. Gdy

temy polityczne (politeiai) w pewien sposób

takowe b∏àdzà, ich zniekszta∏cenia i przerosty

rzàdzà, podlegajàc rzàdom, i kierujà, podlega-

20

21

to tak zwane tyranie, rzàdy klik i ochlokracje ,

jàc kierownictwu polityka, któr y nie ma solid-

[827A] kiedy to w królestwie brak kontroli ro-

nej w∏adzy nad tymi, od któr ych ma w∏adz´ 28,

dzi pych´, w oligarchii samowola – zuchwal-

i nieraz zmuszony jest przywo∏aç werset Ajschy-

stwo, w demokracji równoÊç – anarchi´, a we

losa, któr y odniós∏ do Fortuny Demetrios Po-

wszystkich g∏upota – nieumiarkowanie.

liocertes, postradawszy panowanie: „Ty mnie
rozpalasz i ty, jak widaç, spopielasz” 29.

4. To tak, jak gdyby wszechstronny muzyk
u˝ywa∏ ka˝dego instrumentu i umiej´tnie go

t∏um. Micha∏ Wojciechowski

strojàc co do brzmienia i w ka˝dy ze znajomo-

17

Herodot, Dzieje , 3, 80-84.
Których wyliczano pięć, np. Plutarch w O E delfickim ( Moralia 389E).
19
Por. analogiczne skontrastowanie Persji i Aten u Platona ( Prawa , 693D-701E). Ustrój Sparty podobnie sklasyfikował Plutarch
w żywocie Likurga (7,1), a przed nim Arystoteles ( Polityka , 1293B).
20
Gr. dynasteia, por.: Tucydydes, Wojna peloponeska, 3,62,3; Platon, Rzeczpospolita 544D; Arystoteles, Polityka, 1292B, 1293A, 1308B.
21
Termin użyty po raz pierwszy u Polibiusza, Dzieje 6,45,10 (146 p.n.e. lub później).
23
Rzeczpospolita , 399C-D.
23
Chodzi o różnego pochodzenia instrumenty strunowe, nie pasujące do siebie dźwiękiem.
24
Nie jest jasne, czy chodzi o nacisk na współrządzących, czy na obywateli. Por. o nadużyciu siły w oligarchii: Arystoteles, Polityka,
1305A.
25
Podobne zalecenia co do rządzenia w ustroju demokratycznym Plutarch podał także we Wskazówkach politycznych ( Moralia ,
809E) oraz żywotach Focjona (2,7-8), Peryklesa (15,1-2) i Numy (23,6).
26
Zob. przypis 6 we wprowadzeniu.
27
W monarchii zachodzi zgodność interesu państwa, interesu rządzącego i wymagań cnoty.
28
Bezosobowy system i nacisk mas uniemożliwiają właściwe decyzje.
29
Fragment nieznanej sztuki (nr 359, Nauck), u Plutarcha także w żywocie Demetriosa (35).
18
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