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się w przestrzeni słowa, wynika z jednej strony z ich – by tak rzec – nasycenia 
aksjologicznego, co autorzy dawnych wieków często podkreślają, pisząc o obec-
nych w literaturze przykładach cnotliwych czynów i owocach myśli sławnych 
mędrców. Z drugiej strony, słowo nadaje strukturę intelektualną doświadczanej 
rzeczywistości, czyni ją zarazem inteligibilną i komunikowalną. 

Traktowanie sztuk sermocynalnych jako instrumentu wspierającego „stawa-
nie się bardziej człowiekiem”, właściwe kulturze klasycznej i średniowiecznej, 
zyskało na znaczeniu dzięki nurtom renesansowego i w ogóle wczesno-
nowożytnego humanizmu. Studia humanitatis, wyemancypowane ze średnio-
wiecznego programu trivium i quadrivium, obejmujące gramatykę, retorykę, 
poetykę, historię oraz fi lozofi ę moralną, stały się w dużej mierze samodzielną 
przestrzenią edukacji. W pierwszej połowie piętnastego wieku w żargonie stu-
denckim pojawia się po raz pierwszy łaciński termin „humanista” na określenie 
wykładowcy tychże dyscyplin. Renesansowy „humanizm” (nienazywany tak 
aż do początku dziewiętnastego wieku) rozwinął się więc jako program eduka-
cyjny, i jest niezwykłym paradoksem historii, że – nie będąc w żadnej mierze 
nurtem fi lozofi cznym ani ideologią polityczną czy religijną – oddziałał tak sil-
nie na kulturę i cywilizację europejską6. Czyżby bonae litterae, rekomendowane 
przez „humanistów” jako przedmiot studiów, miały w istocie tak wyjątkowe 
znaczenie dla rozwoju człowieka, jak był o tym przekonany Cyceron? 

Humaniści nie rewidowali tradycji arystotelesowsko-scholastycznej, nie 
głosili antropocentryzmu, ateizmu czy „nowej fi lozofi i” (co przypisywano 
im jeszcze w dziewiętnastowiecznych interpretacjach nurtu); pozostawali bez 
wątpienia synami swojej epoki i dziedzicami kultury średniowiecznej, w której 
znakomita większość tekstów starożytnych – ponownie „odkrywana” przez 
humanistów – była znana i otaczana szczerą admiracją. A jednak potraktowane 
z większą niż w wiekach poprzednich uwagą i wyraźnie zautonomizowane 
studia humanitatis miały pewne implikacje polityczne i fi lozofi czne. Oczy-
wisty dla Rzymian, a mało atrakcyjny dla wieków średnich związek między 
edukacją humanistyczną – dającą młodzieży rzymskiej narzędzia retorycz-
ne, wiedzę o historii i polityce, ale też świadomość moralnych zobowiązań 
wobec społeczeństwa – a praktyką życia społecznego zyskał na znaczeniu 
w miastach włoskich, w których odrodził się ideał obywatelskiej partycypacji 
w rządach, a pragmatyczni i trzeźwi Medyceusze stali się najważniejszymi 

6  Najbardziej wpływową obecnie wizję humanizmu jako programu edukacyjnego, niesprzecz-
nego z tradycją średniowieczną i będącego w istocie fazą rozwoju zachodniej tradycji retorycznej, 
przedstawił w swoich pracach Paul Oskar Kristeller. Zob. np. P.O. K r i s t e l l e r, The Classics and 
Renaissance Thought, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1955; t e n ż e, Ren-
aissance Thought and Its Sources, Columbia University Press, New York 1979. W języku polskim 
zob. t e n ż e, Humanizm i fi lozofi a. Cztery studia, tłum. G. Błachowicz, L. Szczucki, M. Szymań ski, 
Instytut Filozofi i i Socjologii PAN, Warszawa 1985.
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mecenasami humanizmu, dostrzegając w nim instrument sprawowania i utrzy-
mania władzy. Wczesnonowożytny  republikanizm we wszystkich kulturo-
wych wersjach europejskich, później zaś północnoamerykańskich, uczynił 
swym zapleczem właśnie humanistyczne kompetencje obywateli aspirujących 
do udziału w rządach. To bardzo praktyczna i ściśle polityczna konsekwencja 
klasyczno-renesansowego programu edukacyjnego, z którym bezpośrednio 
wiążą się narodziny nowożytnych demokracji. Miał on też wielkie znaczenie 
dla Rzeczypospolitej polsko-litewskiej, rozwijającej się od połowy piętnastego 
wieku jako monarchia mixta z umacniającym się coraz bardziej komponentem 
republiki szlacheckiej, w której umiejętność negocjowania, perswadowania, 
pozyskiwania zwolenników dla własnych koncepcji politycznych czy choćby 
tylko interesów okazywała się podstawowym narzędziem sprawowania władzy, 
a edukacja retoryczna, jaką zapewniały kolegia jezuickie, przygotowywała mło-
dzież szlachecką do tak właśnie pojętego uczestnictwa w życiu publicznym.

Studia humanitatis miały też jednak implikacje fi lozofi czne, przesuwając 
akcenty, zmieniając postawy i ostatecznie modyfi kując paradygmat poznawczy 
odziedziczony po scholastyce. Pewność uzyskiwana na drodze dialektyczne-
go dowodzenia w praktyce życia społecznego i politycznego okazywała się 
iluzją, ustępując miejsca kalkulacjom odwołującym się raczej do prawdopo-
dobieństwa, tak ważnego dla retoryki cycerońskiej9. Najważniejsza bowiem 
w tym zmiennym i słabo czytelnym kontekście jest sztuka wyborów – moralnie 
słusznych, możliwie najbardziej efektywnych, zawsze jednak obarczonych 
ryzykiem błędu, nieopartych właściwie nigdy na niepodważalnych przesłan-
kach. Jak pisze Charles Nauert: „Co ludziom współczesnym trudno pojąć, 
a co wydaje się oczywiste dla Włochów okresu renesansu, to fakt, że edu-
kacja w zakresie przedmiotów humanistycznych jawiła się jako praktyczna, 
podczas gdy ta w zakresie logiki i nauk przyrodniczych, a więc przedmiotów 
dominujących w średniowiecznym curriculum sztuk wyzwolonych, wydawała 
się żywić jałową debatę dotyczącą czysto spekulatywnych zagadnień, które 
były bezużyteczne w realnym życiu. Przede wszystkim bowiem użyteczna 
okazywała się nie wiedza o faktach z dziedziny natury (nawet jeśli były one 
prawdziwe), ale dokonywanie mądrych wyborów moralnych”10. 

7  Por. Ch. N a u e r t, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cambridge University 
Press, Cambridge 2006, s. 13n. 

8  Zob. A. M ą c z a k, Przestrzeń władzy, w: Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koź-
miński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 203-220.

9  Por. N a u e r t, dz. cyt., s. 13n. Por. też: G. R e m e r, Humanism and the Rhetoric of Toleration, 
The Pennsylvania State University Press, University Park 1996, s. 23-25.

10  N a u e r t, dz. cyt., s. 15 (jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie fragmentów obcojęzycz-
nych – M.H.L). 
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