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WPROWADZENIE





Angielska myśl polityczna jest przedmiotem refleksji licznych 
historyków doktryn politycznych i prawnych, zwracających uwa
gę na jej różnorodność, ale też dostrzegających ciągłość jej zasad
niczej linii rozwojowej, prowadzącej z jednej strony do ustalenia 
podstaw monarchii konstytucyjnej lub ograniczonej, z drugiej zaś 
do przechowania - mimo tendencji absolutystycznych - instytucji 
samorządowych, fascynujących również polskich konserwatystów 
i liberałów minionych wieków. Paradoksalnie, w popularnych 
podręcznikach prezentowane są głównie doktryny wyznaczające 
nowe stanowiska lub nowe trendy, nie zaś te, które rozwijały wąt
ki ustalone wcześniej, dopełniane następnie lub rozwijane przez 
myślicieli kolejnych pokoleń. Znajomość Hobbesa i Locke’a, Ben- 
thama i Milla nie wystarcza przecież do uchwycenia swoistości 
tradycji angielskiej; ich doktryny stają się też bardziej zrozumiałe, 
jeśli ujmowane są na tle głównej linii rozwoju tej tradycji, a nawet 
w polemice z nią. Brak w polskiej literaturze pracy ukazującej jej 
podstawy i źródła skłonił autora do podjęcia próby ukazania głów
nych doktryn politycznych i prawnych określających treść linii 
nazywanej zwykle w literaturze anglojęzycznej „konstytucyjną” 
i dopełniającej ją linii nazywanej „absolutystyczną”. 

Przedstawiana praca nie jest jednak prezentacją pełnego spektrum 
angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów; stano
wi jedynie zarys syntezy kilku najważniejszych problemów i propo
zycji pochodzących od myślicieli w jakiejś mierze związanych z An
glią, jednak podejmujących dyskurs o walorach „uniwersalnych”, 
dotyczący relacji między zwierzchnikami sfery duchowej i świec
kiej, stosunku „prawa wyższego rzędu” do woli prawodawcy lub 
pojęcia dominium. Prezentacja kierunku refleksji raczej niż spójnych 
stanowisk dwóch kolejnych arcybiskupów Canterbury: Lanfranca 
i św. Anzelma oraz doktryny Jana z Salisbury, uznawanej za jedną 
z pierwszych spójnych „teorii politycznych”, w zestawieniu z pro
pozycją pochodzącą od Anonima z Yorku lub Rouen, pozwoli 
uchwycić punkt wyjścia refleksji angielskiej, rozwijanej przez Hen
ryka Bractona i Roberta Grosseteste w XIII w., Wilhelma z Ockham 
w XIV oraz Jana Fortescue w XV w., także nawiązujących do do
minujących na kontynencie tendencji i wpisujących się w ówczesny 
dyskurs toczący się na terenie filozofii politycznej i filozofii prawa; 
dyskurs, w którym myśliciele angielscy ujawniali już stanowisko 
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swoiste, poszukując - prawda, w różnych kierunkach - granic nor
matywnych aktywności prawodawców i rządców państwa, znajdu
jąc je najczęściej w normach zwyczajowych, coraz wyraźniej stro
niąc od „tendencji absolutystycznej” narastającej na kontynencie 
w XII1-XV w., a wiążącej się z powszechnym przekonaniem o „bo
skiej naturze” prawa obowiązującego poddanych. Szczególna więź 
łącząca władcę z Bogiem, eksponowana przez wielu kontynental
nych myślicieli, łącząca się z „sakramentalnym charakterem” jego 
urzędu, oprotestowanym przez zwolenników „reformy gregoriań
skiej” i ich papalistycznych następców, uzasadniała taki walor sta
nowionych przez nich norm. W potocznym odczuciu, dostrzegalnym 
także w Anglii XI-XII w., prawo Boże i naturalne nie znajdowało 
się „ponad” prawem stanowionym, ale było jakby nim samym. Pro
ces jego „desakralizacji” łączył się z' procesem „desakralizacji” wła
dzy; ta bowiem, ujmowana jako zespół uprawnień, z jakich korzy
stać mógł władca, stanowiąc prawo i sprawując bieżący zarząd, znaj
dowana była z czasem w kontekście szerszego ładu normatywnego 
wyznaczającego podstawę i granice uprawnień władczych. Prawo 
władcy nie miało już tylko „ograniczać bezmiaru zła” i jako takie nie 
miało amoralnego raczej niż niemoralnego wymiaru; zyskiwało ono 
walor pozytywny, umacniać miało i chronić „zasadę bytu”, to, co Jan 
z Salisbury nazywał aequitas, nie mogło przeczyć normom sytuowa
nym ponad wolą władcy. Odróżniane od stanowionego „prawo 
wyższego rzędu”, uzasadniające tytuł do sprawowania władzy, zy
skiwało pierwszeństwo wobec norm stanowionych, odpowiadają
cych pożytkowi określanemu przez władcę powołującego się na 
szczególną więź z Bogiem. Państwo, ściślej powstająca w pierw
szych wiekach drugiego tysiąclecia po Chrystusie „monarchia na
rodowa”, stawała się „instrumentem prawa”; ono samo wyprowa
dzane było z prawa, skoro w nim znajdowane były uprawnienia 
władcze tego, który wieńczył korporacyjną strukturę wspólnoty 
politycznej, który istniał przez prawo i dla prawa, nie miał zaś pra
wa za narzędzie uosabianego przez siebie państwa lub wspólnoty 
politycznej, skoro nie był ich organem, ale raczej organem prawa1. 
Fascynujący proces ustalania się takiej relacji władcy do prawa od
bywał się nie tylko w późnośredniowiecznej Anglii; szczególnie 
jednak w tym kraju, wobec oporu stawionego tam niektórym inter
pretacjom norm zawartych w kodyfikacji Justyniańskiej, z jednej 
strony tezie o „upodobaniu władcy jako jedynym źródle prawa”, 1 

1 F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, Oxford 1948,
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z drugiej tezie o „źródłowym charakterze” dla władzy monarchy woli 
wspólnoty raczej niż wyprzedzającego tę wolę „prawa wyższego 
rzędu”, proces ustalania „rządów prawa, a nie ludzi” miał interesu
jący przebieg. Nie łączył się bowiem jedynie z eksponowaniem woli 
Boga jako przedmiotu lojalności wyższego rzędu niż lojalność wo
bec „ludzkiego władcy” (choć Odnajdziemy i takie ujęcie), ale z usta
laniem się identyfikacji prawa Bożego z niepisanym prawem zwy
czajowym, deklarowanym jedynie przez władcę; nie skodyfikowa- 
ne normy i przeciwważące wolę władcy organy państwa, ale prawo 
kształtujące się przez długi okres, nie znające żadnego określonego 
twórcy, stawało się normatywnym kontekstem działań monarchy. 
Nawet jeśli mógł on zmieniać obowiązujące normy, nie miał tego 
czynić dowolnie lub arbitralnie, ale odpowiednio do „starego pra
wa”, w którym ujawniały się miary „wyższej sprawiedliwości” albo 
wola Boga działającego za pośrednictwem czasu; prawa ustalające
go również sferę wspólną dla wszystkich poddanych, obejmującą 
utrzymywanie pokoju i wymierzanie sprawiedliwości, stającego się 
podstawą powszechnie wiążącego prawa pospolitego, umożliwiają
cego utrzymywanie pokoju i sprawiedliwości. Prawo pospolite (com- 
mon law), wsparte na zwyczajowym fundamencie, doskonalsze od 
znającego udział ludzkiej woli prawa stanowionego przez królów lub 
papieży, stawało się treścią monarchii angielskiej, w pewnej mierze 
kwestionowaną w kolejnych okresach jej dziejów; okresach, które 
zachowają jednak, a z czasem wzbogacą instytucjonalny dorobek 
XIII-XV w., umożliwiający wprowadzenie w miejsce rozwiązań pa- 
palistycznych i hierokratycznych oraz uwzględniających prawo opo
ru wobec takich rozwiązań, które zapewniały kształtowanie treści 
prawa przez władcę wespół z reprezentacją wspólnoty politycznej, 
a nie tylko przez doradców odsłaniających tajniki prawa powszech
nie obowiązującego i wpływających na wolę monarchy.

W nadziei, że dane mi będzie uzupełnić tom poświęcony an
gielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów tomami 
traktującymi o refleksji kolejnych wieków, oddaję niniejszą pracę 
pod osąd Czytelników, składając podziękowania Profesorom Ho
wardowi Williamsowi z University of Wales w Aberystwyth oraz 
Johnowi Robertsonowi z oksfordzkiego St. Hugh’s College, któ
rych wskazówki bibliograficzne i merytoryczne były dla mnie 
bezcenne. Wyrażam również wdzięczność przedstawicielom 
wszystkich instytucji, dzięki którym mogłem dwukrotnie korzystać 
ze stypendiów badawczych w ramach Oxford Colleges Hospitali- 
ty Scheme.





TŁO HISTORYCZNE





Zdaniem historyków osiedlanie się ludów nordyckich na Wy
spach Brytyjskich było kluczowym wydarzeniem w ich dziejach: 
najazdy Anglów, Sasów, Jutów, Duńczyków i Norwegów tworzy
ły jedynie osobne ich rozdziały. Od pierwszych rabunkowych na
padów piratów saskich na wybrzeże rzymskiej Brytanii jeszcze 
przed 300 r. aż po XI w., gdy Kanut uwieńczył skandynawski pod
bój Anglii, równając w prawach i godząc spokrewnione plemiona 
Sasów i Duńczyków, a nawet po wyprawę Norwegów pod wodzą 
Haralda Hardrady, najazdy były wciąż ponawiane, poprzedzając 
inwazję Normanów księcia Wilhelma i króla Wilhelma I Zdobyw
cy. Inwazje nordyckie były nie tylko „ważniejsze niż rzymskie 
interludium”, ale „ważniejsze nawet niż podbój normandzki”, 
a podbój Anglii dokonany przez ludy w nich uczestniczące pozo
stawił następstwa „bardziej doniosłe i trwałe niż każda z pozosta
łych inwazji”, sprawiając, że „cechy nowożytnego Anglika są bar
dziej nordyckie niż celtyckie”, tak ważne w Szkocji1. Przybywa
jące do Anglii ludy nordyckie pochodziły z tej samej szerszej et- 
nokulturowej grupy germańskiej: miały władcę i arystokrację, 
wfązał je jedynie węzeł pokrewieństwa i obowiązek udzielania 
wzajemnej pomocy ciążący na wszystkich członkach szeroko po
jętego rodu. Z czasem, a proces ten rozpoczął się jeszcze przed 
przybyciem do Anglii, ustrój plemienny lub rodowy ustępował 
u nich miejsca innemu ustrojowi, zasadzającemu się nie tyle na 
więzi rodowej, ile na bardziej indywidualnej i osobistej więzi woja 
i jego wodza; ustrojowi, który stanowił wstęp do wykształcenia 
stosunków feudalnych, skoro - przełamując stosunki rodowe - 
uzasadniał służbę wojenną ludzi spoza rodu wodzów, pozostającą 1 

1 G. M. Trevelyan, Historia Anglii, przekł. A. Dębnicki, Warszawa 
1967, s. 59. Historyk konstytucyjnych dziejów Anglii, zwraca uwagę, że 
cechy te ujawniały się w trwającym od czasów anglosaskich naturalnym, 
bo nie znającym radykalnych przerw, kształcie instytucjonalnym, który 
powstawał na gruzach Cesarstwa Rzymskiego (C. R. Lovell, English 
Constitutional and Legal History. A Survey, New York 1962, s. 3).
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zwłaszcza w związku z planowanymi najazdami na Wyspę. Wódz 
anglosaski, będący ośrodkiem grupy podejmującej wyprawę, miał 
ograniczone władztwo, wybierany był przez zgromadzenie rodów, 
które mogło go również pozbawić władzy; nosił on hełm w kształ
cie łba odyńca i kolczugę z pierścieni, dzierżył miecz przodków, 
dzieło mitycznego Weylanda Kowala, dowódcy każdej łodzi wrę
czając miecz, a każdemu mężowi ze swej drużyny dając okrągłą 
drewnianą tarczę. Ustrój anglosaski, niesiony przez najeźdźców, 
lepiej niż wypierany ustrój rzymski zapewniał samopomoc lokal
ną w razie zagrożenia rządu centralnego i regularnej armii; wzmac
niał też tendencję do odchodzenia przez najeźdźców od trybali- 
stycznych relacji właściwych im w okresie następującym bezpo
średnio po najeździe na Wyspę, czyniących zgromadzenie wszyst
kich wolnych członków rodów najwyższym organem wspólnoty, 
orzekającym w oparciu o niepisane prawo zwyczajowe. Zwłasz
cza po inwazji Duńczyków, także hołdujących „laickiej religii 
wojownika, religii dzielnych mężów nie obciążonych zbytnio ro
zumem ani nie troszczących się o własne dusze”, ustrój ten ewo
luował w kierunku wzmocnienia pozycji władcy2. Ewolucja ta nie 
osłabiała jednak znaczenia prawa zwyczajowego; zasadniczo nie 
prowadziła do uznania uprawnienia któregoś z organów wspólno
ty do arbitralnego stanowienia norm prawnych mimo zwyczajo
wych norm lub wbrew nim. Utwierdzała ona raczej niż kwestio
nowała przekonanie, że prawo wywodzi się z „dawnych czasów”, 
że nie ma żadnego określonego autora, że tedy prawodawstwo jest 
niczym więcej jak nadawaniem mocy obowiązującej normom już 
wiążącym, choć nie posiadającym sankcji żadnego organu władzy. 
Ta nieformalna, ulotna, można by rzec, forma rządów, którą wpro
wadzili Anglosasi i Duńczycy, stała się - obok mocno zakorzenio
nego osobistego, a nie terytorialnego charakteru relacji wiążących 
członków wspólnoty politycznej - najbardziej znaczącą cechą 
angielskiego ustroju politycznego nie tylko wieków średnich. Ce
cha ta została zachowana nawet wówczas, gdy inwazja duńska 
doprowadziła do znacznego wzmocnienia pozycji władcy i arysto
kracji, jako że Duńczycy honorowali analogiczne prawo zwycza
jowe jak Anglosasi.

2 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 63 i 83.

Chociaż jednak przyjmuje się, że ustrój i prawo panujące na 
Wyspie, mimo partykularyzmów lokalnych, zachowały niemal 
niezmienioną treść aż do inwazji normandzkiej z 1066 r., należy 
zwrócić uwagę na znaczenie dokonującego się równolegle z na



TŁO HISTORYCZNE 17

jazdami ludów nordyckich dzieła chrystianizacji przez walijskich, 
irlandzkich i rzymskich chrześcijan. Pierwiastki niesione przez 
ostatnich, często kojarzone przez barbarzyńskich mieszkańców 
Wyspy z cywilizacją upadającego Imperium Rzymskiego, wzmac
niały bowiem tendencję do przemiany istniejących relacji społecz
nych i tworzenia hierarchii feudalnej, a zarazem wzmacniały prze
konanie o rzymskich korzeniach Kościoła w Anglii, sięgających 
św. Pawła i apostołów, którzy mieli ewangelizować Brytów. Czy
nione przez rzymskich chrześcijan postępy były zrazu niewielkie: 
chrystianizacja Kentu łączyła się z odmową chrześcijan walijskich 
podległości Rzymowi, krótkotrwałe nawrócenie Northumbrii 
z trwaniem w pogaństwie Londynu. W końcu jednak, w drugiej 
połowie VII w. Anglia, a po niej Szkocja, Walia i Irlandia, weszła 
na drogę wspólną z resztą Europy Zachodniej, poddając swój Ko
ściół Rzymowi. „Większa centralizacja oraz jedność systemu i ce
lu w sprawach kościelnych we wszystkich królestwach Anglii” 
w istocie „torowała drogę do jedności politycznej pod rządami 
jednego króla; administracja kościoła stawała się wzorem dla ad
ministracji państwowej, życie kościoła wytwarzało metody i dys
pozycje umysłowe oparte na dyscyplinie i systematyczności. 
A ponieważ duchowni, jako jedyni ludzie wykształceni, byli głów
nymi doradcami Korony i stanowili jej pierwszy sekretariat, tym 
łatwiej nowe idee rzymskie przenosiły się ze spraw kościoła do 
spraw państwa. Król zyskiwał nowych sprzymierzeńców - ludzi 
równie zaprawionych do służby głową i piórem, jak tanowie mię
śniami i mieczem. Władza królewska zyskiwała też nową świę
tość i większe prawo do lojalności poddanych, skoro uświęcał ją 
kościół i teorie kościelne o suwerenności, czerpane ze wspomnień 
o prawie rzymskim”3. Zorganizowanie nowej hierarchii kościel

3 Tamże, s. 95-96. Pisze Trevelyan: „duchowieństwo pierwsze na
uczyło królów, jak przenosić tytuł własności ziemi i przekazywać jurys
dykcję królewską za pomocą pisanych przywilejów na rzecz magnatów 
feudalnych, świeckich i duchownych (...). Kościół, wytwarzając praw
ne i uczone strony codziennego życia popierał tym samym ustrój feu
dalny oparty na terytorializmie, ostrej różnicy klas i wciąż wzrastającej 
nierówności w podziale bogactw i swobód. (...) W czasach anglosaskich, 
zarówno przed najazdami duńskimi, jak po nich, zawsze sprawia trud
ność wyraźne rozróżnienie kościoła i państwa. Biskupi i duchowieństwo 
stanowili nie tylko główną część urzędników królewskich (...), ale przed 
podbojem normandzkim nie było w ogóle odrębnych sądów duchow
nych. Biskup zasiadał obok ealdormana lub szeryfa na ławie sądu hrab
stwa, gdzie bez różnicy stosowano prawa zarówno duchowne, jak 
i świeckie. Prawa królów anglosaskich, które duchowieństwo po raz 
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nej przez Teodora z Tarsu, który w końcu VII w. poddał zakonną 
i biskupią Anglię zwierzchnictwu Canterbury, działalność zna
nych również na kontynencie twórców kultury anglosaskiej: św. 
Bedy Czcigodnego4 i Alkuina5, aktywnych w Vil i VIII w., po
dział kraju na parafie, które - podobnie jak zakony - korzystały 
z nadań ziemi i innych uposażeń miejscowych feudałów świec
kich, roszczących pretensje do wywierania wpływu na wybór 
i działalność hierarchów Kościoła, a zwłaszcza dążenia władców 
X i XI w. do zaprowadzania „pokoju Bożego” lub „królewskie
go”, to najczęściej eksponowane dokonania Kościoła, mające 
wielki wpływ na dalsze dzieje Anglii i treść właściwej jej reflek

pierwszy spisało z ustnej tradycji ludowej, są przykładem tego stanu 
rzeczy. Pisane w języku anglosaskim, ale łacińskim alfabetem skrybów 
kościelnych, mają one charakter dwojaki. Częściowo są zestawieniem 
zwyczajów plemiennych (...). Ale prawa rejestrują również wielkie 
uprawnienia i przywileje kościoła i jego nową jurysdykcję, jeśli chodzi 
o grzech. Wszystko to stosowano łącznie w sądzie hrabstwa (Shire Co- 
urt), będącym jednocześnie trybunałem świeckim i kościelnym” (tam
że, s. 99—100). Dodajmy, że wedle współczesnych badaczy zachowane 
z czasów anglo-saksońskich zbiory praw mają zwykle charakter popra
wionych przez władców zbiorów norm zwyczajowych; za takie uznaje 
się prawa Ethelberta (z ok. 600 r.), Hlothera i Eadrica (z ok. 680 r.), 
Wihtreda, Edwarda Starszego, Athelstana (z ok. 930 r.), Edmunda i Ed
gara (z lat 959-975). Dopiero zbiory sporządzane od końca IX w. zy
skują charakter swoistych kodeksów, ale - podobnie jak pierwsze - tak
że one nie posiadały waloru systematyczności i nie przypominały kom
pilacji dokonywanych przez glosatorów, postglosatorów lub kanonistów; 
uwaga ta dotyczy szczególnie zbiorów praw Alfreda (z ok. 890 r.), Ethel- 
reda (z lat 978-1016), Kanuta (z lat 1016-1035) i praw, których autor
stwo przypisuje się Edwardowi Wyznawcy.

4 Beda Venerabilis (6737-735), członek zakonu benedyktynów, zna
komity teolog i historyk, uchodzący za twórcę angielskiej historiografii 
jako autor dziejów Brytanii od podbojów Cezara w 1 w. przed Chr. po 
731 r.

5 Alkuin (Alchoin, Alcwin, anglosaski Ealhwine), ur. się ok. 730 r. 
prawdopodobnie w pobliżu Yorku, zm. w 804 r. w Tours, pochodził ze 
stanu rycerskiego, od 767 prowadził, z upoważnienia arcybiskupa Yorku, 
szkołę i bibliotekę, a w 782 objął kierownictwo szkoły pałacowej w Akwi
zgranie, która stała się wkrótce centrum kulturalnym państwa Karola 
Wielkiego, a Alkuin - prawdopodobnie benedyktyn - bliskim współpra
cownikiem cesarza. Jak się uznaje, z jego inspiracji Karol przyjął „teolo
giczną” interpretację swej władzy jako zwierzchności nad chrześcijańskim 
ludem, czerpanej wprost od Boga. Związany bardziej z państwem Fran
ków i nowym cesarstwem niż z Anglosasami, pozostawił znakomitych 
uczniów (jak biograf Karola Wielkiego Einhard i słynny Raban Maur), 
którzy kontynuowali dzieło kulturalnej odnowy, zwane renesansem karo
lińskim.
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sji politycznej6. Druga fala najazdu nordyckiego, pogańskich 
Duńczyków i Norwegów, zniszczyła wprawdzie na pewien czas 
wyższą cywilizację wyspy, której ośrodkami były klasztory7, spo
tęgowała jednak także rozbicie kraju, jako że doprowadziła do 
ustanowienia obszaru panowania prawa duńskiego, tzw. Danelaw, 
różnego od obszarów, na których rządzili Sasi i Celtowie, nie za
kwestionowała jednak w pełni kształtującego się ewolucyjnie 
porządku prawno-kulturowego. Już kolejne najazdy Wikingów 
doprowadziły bowiem do odnowienia wielu zapomnianych ele
mentów porządku anglosaskiego, z jednej strony wzmacniając 
„ducha żeglarskiego”, z drugiej zaś życie miejskie. Zjednoczenie 
Anglii dokonało się jednak dopiero po przetoczeniu się tych fal 

Jak się wydaje, wpływ chrześcijaństwa nie był jednak na tyle wiel
ki, by ustalić odmienne uzasadnienia władzy księcia niż te, które właści
we były ludom germańskim w okresie od 1 do VI lub nawet VIII stulecia, 
opierające się na opisywanej przez Tacyta zasłudze militarnej lub cnotli- 
wości wybieranego wodza. Wydaje się bowiem, że dopiero inwazja Nor
manów doprowadziła do zmian istotnych także w tym względzie, skoro 
tak długo utrwalała się w ustroju angielskim zasada primogenitury, usta
lająca się na kontynencie od VI w., dostarczająca odmiennego uzasadnie
nia tytułu do sprawowania władzy, nie opartego na sukcesach militarnych 
lub cnotliwości, ale na pochodzeniu. Mimo problematyczności etapów 
kształtowania się tak istotnej zasady, należy wspomnieć, że zmiany w tym 
zakresie z pewnością rzutowały na zagadnienie nienaruszalności tytułu 
władcy i - ewentualnie - kwestię jego detronizacji ze szczególną rolą, jaka 
w tym względzie przypadała na pewnym etapie papieżom, zastępującym 
w tym zakresie zgromadzenia w rodzaju witanu (instruktywnym przykła
dem pozostaje przypadek pozbawienia tronu ostatniego z Merowingów - 
za panowania których ustaliła się zasada dziedziczności tronu u schrystia- 
nizowanych Franków - na rzecz jego majordoma przy udziale papieża).

7 „Od wojen duńskich, - piszę historyk - bardziej niż inne instytucje 
królestwa ucierpiał Kościół. Na początku wieku XI duchowieństwo an
glosaskie - niegdyś przodujące zachodniemu chrześcijaństwu - spadło do 
poziomu wspólnoty prowincjonalnej, niemal zupełnie zasymilowane z ad
ministracyjnym aparatem państwa. (...) Biskup w swoim zakresie cieszył 
się dużą niezależnością: dwie prowincje arcybiskupie, York i Canterbury, 
stały się pojęciem abstrakcyjnym. (...) Mianowanie wysokich dostojników 
kościelnych należało do króla i do członków Witanagemot, którzy rów
nie mało jak feudałowie na kontynencie troszczyli się o cnoty i zdolności 
wybieranych prałatów. (...) Biskup anglosaski przewodniczył wraz z przed
stawicielem króla sądowi hrabstwa; natomiast przestępstwa popełnione 
przez duchownych podlegały wyłącznie trybunałowi biskupiemu. (...) 
Reforma kluniacka dotarła do Anglii dopiero za pośrednictwem Norma
nów”, a jednym z jej przejawów było wystąpienie Lanfranca i jego następ
ców, usiłujących odnowić życie duchowieństwa świeckiego i zakonnego 
oraz-przynajmniej w pewnej mierze-wyłączyć je ze struktur poddanych 
monarsze (P. Zumthor, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1994, s. 96-97).
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najazdów za sprawą Alfreda Wielkiego (871-99), władcy jedne
go z siedmiu anglosaskich królestw - Wessexu, porównywane
go niekiedy do Karola Wielkiego8, także uznawanego za „szer
mierza Chrystusa przeciwko poganom i nowego feudalnego kró
lestwa przeciwko chaosowi”. Alfred nie opierał tytułu jedynie na 
urodzeniu; przejął władzę po zmarłym bracie wybrany przez radę 
mędrców (witan), która odsuwała od władzy bratanków elekta, 
a synów jego brata, „ponieważ nieletni byli wykluczeni przez 
zwyczaj i potrzebę w czasach, kiedy pierwszym zadaniem króla 
było prowadzić lud na wojnę”9. Przykład ten jest istotny dla ar
gumentacji późniejszych myślicieli angielskich, dlatego winniśmy 
zwrócić uwagę nie tylko na elekcyjny walor władcy, który stwo
rzył wraz z synami Anglię zjednoczoną na zawsze, ale także na 
nieprzestrzeganie zasady primogenitury i ograniczenie uprawnie
nia witanu do wyboru władcy do rodziny poprzedniego księcia10.

8 J. Nelson zwróciła uwagę, że sposób myślenia Alfreda Wielkiego 
zdradza jego fascynację modelem karolińskim zwłaszcza z uwagi na pod
kreślanie centralnej pozycji osoby władcy, z którym w osobistych relacjach 
pozostają wszyscy poddani i którego mądrość przyrównywana jest do słoń
ca rozświetlającego wszystkich i całe królestwo. Jeszcze wiek później 
arcybiskup Wulfstan z Yorku eksponować miał analogiczną tendencję, 
wyjaskrawiając znaczenie prawodawstwa królewskiego jako źródła pokoju 
we wspólnocie politycznej, a angielskie rytuały koronacyjne naśladować 
miały ceremonię ustaloną na dworze cesarskim. I choć autorka zauważa 
niejakie zmiany wprowadzone po inwazji Wilhelma 1, podnosi w końcu, 
że nawet u Anomina z Yorku lub Rouen ujawnia się dziedzictwo karoliń
skie w ujęciu „podwójnej osobowości króla”, naśladującej „podwójną 
osobowość Chrystusa” (Kingship and Empire, [w:] J. H. Burns (ed.), The 
Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350-C.1450, Cam
bridge 1988, s. 239-241).

9 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 103 i 112-113.
10 Alfred, uznawany przez Sasów za jedynego władcę, szanowany 

nawet przez ochrzczonych Duńczyków, nie tylko początkował angielską 
prozę literacką (inicjując Anglo-Saxon Chronicie) i sprowadzał zza gra
nicy uczonych, ale także organizował administrację. Za jego czasów zo
stała także sporządzona pierwsza kompilacja niepisanych praw kraju (zna
na jako Domebook lub Liber Judicialis), skierowana do wszystkich sądów 
królestwa. Niektórzy historycy prawa angielskiego wiążą z kompilacją 
powstałą za czasów Alfreda zaczątki common law, zwracając uwagę, że 
zawierała adresowany do wszystkich wymierzających sprawiedliwość 
zakaz podejmowania decyzji wbrew zapisom Liber Judicialis. O ile jesz
cze w XIX w. nie wszyscy historycy byli przekonani co do tego, czy kom
pilacja, którą otwiera Dekalog, w ogóle istniała (Hallam, Turner), histo
rycy XX w. odwołują się już do niej z pełnym przekonaniem. Warto jed
nak zwrócić uwagę, że najazd Duńczyków i spory wynikłe na Wyspie po 
śmierci Alfreda i jego bezpośrednich następców doprowadziły do zakwe
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Syn Alfreda, Edward Starszy, i córka Ethelfleda kontynuowali 
dzieło organizacji państwa, a jego wnuk (i syn Edwarda), Athel
stan, ostatecznie dołączył Danelaw do Wessex. Właśnie Edwar
da i Athelstana uważa się za pierwszych królów zjednoczonych 
ziem anglosaskich, zastępujących dotychczasowych wodzów an
glosaskich, mieniących się niekiedy „imperatorami Brytanii”". 
Syn drugiego z nich, Edgar, w ciągu swego pomyślnego i poko
jowego panowania był już wyraźnie za takiego uważany przez 
współczesnych, w tym przez władców celtyckich Walii i Szkocji, 
formalnie niepodległych, faktycznie uznających niekiedy bliżej 
nieokreślone zwierzchnictwo Athelstana i Edgara11 12.

stionowania „pospolitości prawa” ujętego w kompilacji i ponownego po
jawienia się co najmniej kilku „systemów”: nie tylko Danelaw (Dane 
Lagę), ale także Mercen Lagę (praw obowiązujących w Mercji), West- 
Saxon Lage (praw panujących na ziemiach położonych na południe od 
Londynu, między Kent i Devonshire, skądinąd najbliższego bodaj prawu 
Alfreda), nie wspominając już o nawiązującym do zwyczajów Brytów 
prawie obowiązującym w Walii. Dodajmy, że Edward Wyznawca ucho
dzi za władcę, który doprowadził do ponownego ujednolicenia prawa An- 
glosasów, zasługując tym samym na miano Legum Anglicanarum Resti- 
tutor jako „odnowiciel” norm pospolitych, składających się na Folk-ri
ght lub jus commune.

11 „Król był teraz tylko jeden, ale w ciągu następnych pokoleń powstała 
w kraju wielka rozmaitość zwyczajów i »praw«. Common law - to jest 
prawo pospolite dla całej Anglii - stworzyli dopiero w czasach Plantage- 
netów zawodowi prawnicy sądów królewskich; ale w czasach anglosaskich 
nie istniało jeszcze takie ciało ani kodeks prawny dla całego narodu. Pewne 
prawa pisane wydawał czasami król z pomocą swoich biskupów, może jako 
zalecenia dla wszystkich sądów. Jednak każdy sąd hrabstwa lub sąd setni 
i każdy sąd prywatnej jurysdykcji mógł mieć również własne zwyczajo
we prawa lokalne” (G.M. Trevelyan, dz. cyt., s. 116).

12 Tamże, s. 114-115.

Ciągłe zagrożenie bytu zjednoczonego państwa ze strony lu
dów celtyckich albo rywalizujących plemion anglosaskich lub 
Duńczyków wzmagało proces umacniania pozycji władcy, który 
stawał się uosobieniem broniącej się wspólnoty. W okresie zała
mywania się organizacji plemiennej i rodowej nie prawo publicz
ne jednak, jednolite dla wszystkich poddanych i terytoriów, ale 
więzi osobiste pozostawały jedynym środkiem spajającym człon
ków wspólnoty politycznej. Nawet tytuł królewski wiązał się z po
dobną konotacją, znamionując nie tyle władztwo terytorialne, ile 
osobistą relację władcy z poddanymi, których - jak poszczególni 
tanowie - miał on chronić i wymierzać sprawiedliwość zgodnie 
z tradycyjnym prawem i zwyczajami. „Zasadąładu publicznego” 
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stała się w czasach anglo-duńskich reguła, iż „każdy człowiek musi 
mieć pana”, po rozpadzie więzi rodowych tedy pan feudalny za
czynał pełnić funkcje sądowe, wojskowe i gospodarcze względem 
związanych z nim poddanych; tanowie, choć pozostawali wojow
nikami, zapowiadali przyszłych ziemian (squire) i sędziów poko
ju, królowie natomiast (zrazu Anglików raczej niż Anglii)13, spra
wowali jedynie „prymitywny ogólny nadzór nad swymi tanami jako 
grupą i to niemal wyłącznie dla celów obrony kraju”, w sprawach 
lokalnych nie dysponując odpowiednią machiną do wykonywania 
praw z centralnego ośrodka, chętnie przekazując wymiar sprawie
dliwości i władzę administracyjną potężnym magnatom świeckim 
i duchownym, zyskującym od czasów Kanuta uprawnienia do 
pobierania podatku zwanego danegeld. Dopiero po podboju nor- 
mandzkim i podniesieniu się cywilizacji na wyższy poziom kró
lowie z domu Plantagenetów roztoczą kontrolę administracyjną 
i sądową nad władzami lokalnymi, kształtując w ten sposób nowo
żytne pojęcie narodu i nowoczesny aparat państwowy14, korzysta

13 Władca Wessexu, który w obliczu zagrożenia duńskiego, uznany 
został przez władców innych ziem za obrońcę wszystkich Anglosasów, 
istotnie nosił tytuł „króla Anglików”, eksponującego osobisty stosunek 
władcy do poddanych, a nie „króla Anglii”, wyjaskrawiającego zasadą 
terytorialnej suwerenności, który przyjmie dopiero w 1199 r. król Jan (C. 
R. Lovell, dz. cyt., s. 10-12).

14 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 126-127. Lovell zwraca w związku 
z tym uwagę, że w czasach anglosaskich granice władzy królewskiej sta
wiało obowiązujące wówczas prawo ziemskie, zgodnie z którym właści
cielem ziemi była cała wspólnota, a nie jej władca, jak w późniejszym 
prawie feudalnym, czyniącym jedynym właścicielem króla; zgodnie za
tem z prawem anglosaskim każdy, także król, był jedynie posiadaczem, 
a nie właścicielem ziemi (dz. cyt., s. 12). Jak jednak zauważa Trevelyan, 
„czasy saskie były świadkiem wzrostu władzy feudalnej i równocześnie 
władzy królewskiej nie jako jej przeciwnika, lecz sprzymierzeńca. Walka 
między Koroną a odśrodkowymi dążnościami feudalizmu uległa zwłoce 
aż do okresu po podboju normandzkim. W czasach, kiedy królowie We
ssex stali się władcami całej Anglii, autorytet Korony wzrósł ogromnie, 
ale rozszerzenie granic państwa zmusiło ich do decentralizacji i pozosta
wienia więcej władzy w rękach magnatów lokalnych. Aparat hrabstwa był 
głównym organem administracyjnym króla”. Dopiero Wilhelm Zdobyw
ca „miał zadać w Anglii śmiertelny cios tym odśrodkowym tendencjom, 
które przez wiele jeszcze stuleci dzieliły średniowieczne Niemcy i Fran
cję na wielkie prowincje feudalne. Zasługą królów normandzkich i Plan
tagenetów miało stać się stworzenie aparatu, za pomocą którego Korona 
mogła stopniowo odmienić to anglo-duńskie wyzbycie się praw królew
skich i oddać wymiar sprawiedliwości publicznej w publiczne ręce”, przej
mując go z powrotem od świeckich i duchownych feudałów. „Była to jedna 
z głównych przyczyn, dlaczego imię i urząd królewski zyskały w Anglii 
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jąc już z następstw ewolucji ustrojowej nie tylko czasów nordyc
kich, ale i normandzkich. W XI w., bardziej niż w okresach po
przednich i następnych, dawał o sobie znać elekcyjny charakter 
monarchii angielskiej: Kanut i Harold są wybierani lub zatwierdza
ni przez witan i na tym akcie opierają legitymację. Witan, mimo że 
traktowany jako ciało władne zarówno potwierdzić tytuł pretenden
ta, jak i - szczególnie przed XI w. - zdetronizować władcę, niejest 
jednak poprzednikiem parlamentu angielskiego, który wyrasta 
dopiero z instytucji anglo-normandzkich. Nie był on bowiem cia
łem przedstawicielskim, ale zgromadzeniem biskupów, hrabiów 
{earls), urzędników królewskich i innych magnatów, nie posiadał 
też żadnych uprawnień do sprawowania kontroli nad władcą, a je
dynie „zwyczajowe prawo obsadzania tronu po śmierci panujące
go, z którego pod koniec okresu saskiego korzystał z niezwykłą 
swobodą, zmieniając przy tym niejednokrotnie nie tylko porządek 
dziedziczenia, ale nawet dynastię”, przekraczając w ten sposób 
ograniczenie charakterystyczne dla okresu poprzedniego15, które 
popularność” (dz. cyt., s. 127-129); dodajmy, daleko wcześniej niż na 
kontynencie, ale i w bardziej ograniczonej sferze, bowiem - jak zauważa 
Lovell - zgodnie z tradycją anglosaską król posiadał „tylko pewną spe
cyficzną władzę i nic więcej. O znaczeniu owego ‘ograniczenia’ władzy 
królewskiej świadczy bodaj w największej mierze zasada, zgodnie z któ
rą król zyskiwał tytuł nie przez urodzenie, ale przez elekcję dokonywaną 
przez witan", który - jak wcześniejsza rada trybalna - dość swobodnie 
wskazywał osobę władcy, choć zazwyczaj dokonywał wyboru spośród 
członków rodziny panującej; z takiego wyboru pochodził nie tylko Alfred, 
wybrany przez witan w 871 r., ale także Harold, nie będący dziedzicznym 
następcą Edwarda Wyznawcy, wybrany w przeddzień najazdu Wilhelma 
(dz. cyt., s. 11).

15 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 134. Warto zauważyć, że „w społeczeń
stwie anglosaskim - nawet pod rządami duńskimi - stanowisko i funkcje 
króla były ściślej określone niż na kontynencie”. Przed inwazją Norma
nów, król, „wyznaczany przez swego poprzednika lub, w niektórych przy
padkach, wybrany, zatwierdzany był przez zgromadzenie magnatów, po 
czym następowała koronacja. Z obrzędem koronacji, bez wątpienia zapo
życzonym od Karolingów, łączyła się przysięga nowego króla, który przy
rzekał utrzymywać pokój i sprawiedliwość. Od tej chwili wszyscy winni 
byli kochać go i służyć mu. Tylko król i jego rodzina mieli prawo do tytu
łu Aetheling, ‘szlachetny’, będącego pozostałością starej tradycji germań
skiej”. Król nie miał jednak władzy nieograniczonej: istniała bowiem 
„kancelaria królewska, która wskazywała mu drogę i hamowała jego za
pędy; otaczali go różni stali doradcy i podpisywali jego edykty; byli to jego 
krewni, wojownicy przywiązani do jego osoby, dostojnicy kościelni, 
a wśród nich arcybiskup Canterbury, piastujący urząd pierwszego mini
stra. Do tego stałego ośrodka przyłączało się od czasu do czasu, na kró
lewskie wezwanie ‘zgromadzenie mędrców’ (Witanagemot); instytucja ta, 
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straci znaczenie wraz z osłabianiem pozycji witanu po podboju 
normandzkim.

Kanut, w pewnej mierze kontynuujący dzieło Alfreda, dążący do 
pojednania ludu osiadłego i przybyłych z nim wojów, współpracu
jący z duchowieństwem anglosaskim i tanami, nie znalazł godnych 
następców wśród Duńczyków, a Edward Wyznawca, restytuowany 
władca saski, torował już drogę temu podbojowi i zrywał wielowie
kowe związki Anglii i Skandynawii. Czy powodowała nim niechęć 
do pogańskich ludów nordyckich i sympatia do rzymskiego chrze
ścijaństwa, z którym związani byli Normanowie, czy chęć centrali
zacji państwa i administracyjnej konsolidacji, której brakowało Skan
dynawom, a z której słynęli już wówczas sąsiedzi zza Kanału An
gielskiego, niepodobna rozstrzygać. Nie wdajemy się też w dysku
sję o udolności tego władcy i winie związanej z jego bogobojnością, 
przypisywanej mu w związku z bezdzietnością i narażeniem kraju 
na podbój16; wspomnimy tylko, że w pewnej mierze przyczynił się 
on do zaprowadzenia w Anglii ustroju zmieniającego jej dotychcza

sięgająca początkami starożytności germańskiej, zawierała zmienną licz
bę bogaczy, dostojników kościelnych i wysokich urzędników: zgromadze
nie to sprawowało władzę ustawodawczą w sprawach, które mu przedkła
dano lub które samo uznało za stosowne. Pomimo swego empirycznego 
charakteru, pomimo braku wszelkich ustawowych reguł, a nawet często 
niesforności swych członków, Witanagemot skutecznie ograniczał władzę 
królewską; zdarzało się nawet, że usuwał z tronu złego króla. Począwszy 
od wieku X królowie anglosascy, słabi i uwikłani w problemy nie do roz
wiązania, praktycznie biorąc nie podejmowali żadnych decyzji bez zasię
gnięcia rady Witanagemot. Działalność jego, mimo że nieuregulowana, 
przyczyniła się do bardzo wczesnego ukształtowania w Anglii zaczątków 
ustroju politycznego” (P. Zumthor, dz. cyt., s. 92-93).

16 Problem dynastyczny zrodzony przez bezdzietność Edwarda Wy
znawcy miał wielkie znaczenie dla dziejów Anglii. Najbliższym dziedzi
cem był małoletni Edgar Atheling. Anglia jednak nie przestrzegała wów
czas prawa dziedzicznego następstwa tronu; pomijanie nieletnich było 
czymś zwykłym, choć przecież nie obowiązkowym, a decydującą rolę 
odgrywał w tym względzie witan. Istotnie, umierając Edward Wyznawca 
wyznaczył dziedzicem Harolda, syna swego teścia Godwina. Harolda II 
też wybrał na króla witan, a jego słabo uzasadnione prawa zachęciły Skan
dynawię i Normandię do rywalizacji o zdobycie Anglii; władca normandz- 
ki miał mocniejsze uprawnienia do tronu angielskiego niż wybrany przez 
witan monarcha (choć słabsze niż Edgar Atheling). Wilhelm mógł bowiem 
powołać się na przyrzeczenie złożone mu kilka lat wcześniej przez Ha
rolda (wprawdzie w dwuznacznych okolicznościach), iż poprze on jego 
starania o zmianę panującej w Anglii rodziny i sam nie będzie rościć pre
tensji do korony. Rację tę istotnie podnosił dokonując podboju w sprzyja
jących warunkach, wobec zaangażowania Harolda w walkę z Hardradą(P. 
Zumthor, dz. cyt., s. 213-218).
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sową rzeczywistość i wzmacniającego tendencje terytorialne kosz
tem dominujących dotąd więzi osobistych, zbliżającego się do wzor
ca normandzkiego, preferującego związki bardziej stałe, terytorial
ne i dziedziczne, przechodzące z ojca na syna. Na szczycie hierar
chii feudalnej stał w nim książę, pod nim baronowie, dalej rycerze, 
najniżej zaś chłopi przypisani do gruntu i do panajako jego właści
ciela, niezdolni (podobnie jak rycerze) przenieść swego wasalstwa 
na innego pana, co mogli czynić wolni właściciele w anglo-duńskim 
ustroju feudalnym (freeholderś) w mniejszym stopniu opartym na 
zasadzie terytorialnej17. Nie tylko jednak ustrój społeczny Norma
nów był w tym względzie bardziej stabilny, ale i ustrój polityczny, 
skoro książę władny był narzucić baronom władzę, jakiej nie posia
dał żaden władca anglosaski; był on czymś więcej niż panem feu
dalnym w swoim wyjątkowym księstwie, w którym nie było - jak 

17 J. Z. Kędzierski wskazuje, że proces budowy feudalizmu rozpoczął 
się na Wyspie w okresie wojen prowadzonych przez królów saskich 
o zwierzchnictwo nad Anglią południową i północną, kiedy znaczna część 
ziemi przeszła w ręce thegnów królewskich i ealdormańskich, wynagradza
nych nią za wierną służbę. Zasadniczą rolę w kształtowaniu się warunków 
zbliżonych do feudalizmu w saskiej Anglii odegrały - obok wojen między 
władcami istniejących królestw: „rozrost Kościoła, wojny duńskie i alie
nacja przywilejów królewskich. Jednakże do najazdu Normanów-dodaje 
historyk - społeczeństwo sasko-duńskie nie znało powinności służby wo
jennej z tytułu posiadania ziemi, będącej klasyczną cechą feudalizmu. Po
spolite ruszenie wolnych chłopów, czylifyrd, służba wojenna tanów i eal- 
dormanów - wszystko to zależało bezpośrednio od króla i nie wypływało 
automatycznie z posiadania ziemi. Dopiero z najazdem normandzkim spo
łeczeństwo zostało podzielone sztywno wedle wzorów feudalnych, z tym 
jednakże zastrzeżeniem, wprowadzonym przez Wilhelma Zdobywcę w du
chu tradycyjnych uprawnień monarchii saskiej, że każdy wasal, bez względu 
na swoje powiązania feudalne, służbę wojenną winien jest tylko królowi”. 
W społeczeństwie powiązanym głównie stosunkami natury prywatnej była 
to bodaj jedyna mocniejsza więź o charakterze państwowym, którą wyra
żała wspominana przysięga z Salisbury i która z czasem przekształciła się 
w prawo; nawet mimo pretensji baronów, prawo angielskie nigdy nie uzna
ło, że wasal ma obowiązek walki zbrojnej na zawołanie swego pana feu
dalnego z pominięciem króla. Stąd służba wojenna jedynie w hufcu kró
lewskim, jak też uznanie za zbrodnię wystąpień wasali na własną rękę. 
Zachowanie przez władców angielskich pospolitego ruszenia ludzi stanu 
wolnego (saskifyrd), wzmocnienie nawet saskiego prawa nakładania przez 
władcę podatków powszechnych oraz brak „feudalizacji” organizacji są
downictwa przez utrzymanie sądów lokalnych i wprowadzenie królewskich 
sądów objazdowych, to czynniki, które zadecydowały o tym, że „w angiel
skim ustroju feudalnym monarchia miała uprawnienia o wiele większe niż 
w innych państwach w tejże epoce na zachodzie Europy” (Dzieje Anglii do 
roku 1485, Wrocław 1966, s. 178 i 186).
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w Anglii - wielkich baronii, rządzenie nie odbywało się za pośred
nictwem wielkich panów, Kościół był sprzymierzony z władcą, 
mającym własnych urzędników administracyjnych, wykonujących 
właściwe funkcje publiczne w odróżnieniu od pracy rządcy posia
dłości książęcych. Wszystko to sprawiało, że Normandia była naj
lepiej zorganizowanym ówczesnym państwem kontynentalnym, 
posiadającym nie tylko instytucje zdolne do rozwoju na obszarach 
terytorium, którego podbój właśnie się zaczął18, ale i wybitne umy
sły, choćby doradców księcia Wilhelma: Lanfranca z Pawii i jego 
następcy na stolicy arcybiskupiej w Canterbury - św. Anzelma, o któ
rych wspominać będziemy w pierwszym szkicu niniejszej pracy.

18 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 140-141.
19 Dążenie do zmian umacniał, zdaniem historyka, „pewien czynnik 

psychologiczny”, który ujednolicał społeczność zwycięzców: „Wilhelm i je
go baronowie, izolowani w środowisku ludności wrogiej (...), utworzyli nie
mal zwartą grupę. Od samego początku instynkt samozachowawczy dzia
łał na korzyść dyscypliny i stałości prawa. Powstał w ten sposób silny ustrój, 
charakteryzujący się rozległością uprawnień królewskich, dzięki któremu 
zrodziła się pierwsza prawdziwa jednostka narodowa na Zachodzie. Była 
to silna monarchia wspierana wolą trwania”; środki administracyjne, stoso
wane przez Wilhelma, zmierzały bowiem do uproszczenia systemu feudal
nego. Po anarchii wczesnego feudalizmu, władca anglo-normandzki pano
wał w ściśle ograniczonym i krótkim okresie, kiedy faktyczna autokracja 
była uzasadniona. Po 20 latach jego panowania Anglia wyglądała inaczej 
niż przed Hastings: bo choć nie doszło do żadnej „rewolucji”, ani w postaci 
przemyślanego spisku, ani w formie ogólnego przewrotu, lecz dokonała się 
stopniowa przemiana, nie bez oporów, ale bez przerw, Normanowie czyniący 
znaczne ustępstwa na rzecz obyczajów anglosaskich, wobec buntów zmu
szeni obejmować naczelne stanowiska, nie narzucili jednak Anglosasom 
feudalnego sposobu myślenia. „Ludność miejscowa, pokonana, pogardza
na, okradana i tyranizowana, chociaż poddawała się przemocy, w większo
ści nienawidziła zwycięzcy, który ziemię jej uważał za swoje dziedzictwo, 
puszczone tubylcom w dzierżawę (...). Stare tradycje narodowe przeobra
żały się w nie mniejszym stopniu, jak nowo wprowadzone obyczaje. Ale 
zmianom w sposobie myślenia nie towarzyszyły zmiany form zewnętrznych. 
Prawa anglosaskie nigdy nie zostały zniesione (...); nigdy też nie narzuco
no obyczaju normandzkiego w całości, ale zaszło tu zjawisko wzajemnego 
przenikania się, o czym świadczą „Prawa Wilhelma”, kompilacja aktów 
prawnych, ułożona w języku pospolitym za panowania Wilhelma Rudego. 
(...) Zmiany wprowadzone przez podbój normandzki głębiej sięgają w struk
turę społeczną kraju niż w jego organizację polityczną. Normanowie bowiem 

Hastings i rok 1066 zapowiadały zmiany19, które zadecydowały 
o rozwoju zasad określających osobliwość ustrojową Anglii. Po jego 
dokonaniu Wilhelm, na zwołanej do Salisbury radzie posiadaczy 
ziemi (spisanych wraz z majątkami w sporządzonym w 1086 r. na 
polecenie króla Domesday Book - Przeglądzie Dnia Sądu Ostatecz
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nego), zwrócił się bowiem do bezpośrednich wasali, ludzi wolnych, 
a prawdopodobnie także do zamożnych chłopów z żądaniem, by - 
niezależnie od tego, od jakich seniorów otrzymali dobra- w jedna
kowych słowach złożyli mu przysięgę wierności. Władca znalazł się 
w ten sposób jako król poza obrębem ustroju feudalnego, jako że 
przysięga tworzyła „hierarchiczne związki między wolnymi ludźmi 
królestwa, ale wszyscy, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmowali 
w tej hierarchii, teraz, na mocy tej dodatkowej przysięgi na wierność, 
stali się bezpośrednio i osobiście zależni od króla”. Wilhelm, w pe
wien szczególny sposób stosując obyczaj feudalny, tworzył w isto
cie nowe, specyficzne prawo królewskie20, nie znoszące reguł zarzą
du lokalnego znanych czasom anglosaskim21, wprowadzające jed
nak do dotychczasowego systemu elementy uświadamiające feudal

przynieśli z sobą instytucje wasalne i feudalne o formie zarazem i bardziej 
wypracowanej, i prostszej, jakich nie znało społeczeństwo anglosaskie. 
Anglia miała jeszcze znaczną liczbę właścicieli wolnych lub związanych 
z jakimś panem świadczeniami dość niejasno określonymi. Około roku 1085 
w całym królestwie wasalstwo i lenno będą ze sobą nierozłączne i ziemie 
wolne znikną”. Także większość dawnej, anglosaskiej arystokracji, zanika, 
a ci, którzy przetrwali, zmieszali się z klasą baronów normandzkich; masy 
drobnych posiadaczy zostały natomiast „nie tyle wyparte, co zalane falą 
zwycięzców; ich ewolucja poszła w kierunku nie pauperyzacji, lecz podpo
rządkowania się. Pokryła je warstwa normandzka, utrzymując je w zależ
ności poprzez węzły feudalne (...). W rezultacie cała wolna ludność króle
stwa stała się zależna bezpośrednio lub pośrednio, na mocy więzi osobistej 
i realnej, od króla. Wasalstwo i lenno definiują odtąd łącznie stosunki mię
dzy jednostką a państwem” (P. Zumthor, dz. cyt., s. 301-302 i 306-308).

20 Tamże, s. 327.
21 Zob. szerzej C. R. Lovell, dz. cyt., s. 42-50. Od podboju normandz- 

kiego Anglia dzielona była na hrabstwa (shire), nadawane zazwyczaj jako 
lenna wybitnym wasalom, noszącym dziedziczny tytuł hrabiowski (earl). 
Co charakterystyczne, tytuł hrabiowski nie dawał większej władzy, fak
tycznie bowiem zarządzał hrabstwem mianowany przez króla urzędnik, 
wicehrabia, zwany szeryfem. W ten sposób, oddzielając godność hrabiow
ską od urzędu szeryfa, królowie angielscy zapobiegali znanej na konty
nencie feudalizacji hrabstw i przekształcaniu się ich w terytoria lenne; 
podejmowane przez feudałów próby przekształcenia urzędu szeryfów 
w urzędy dziedziczne nie powiodły się, co było tym bardziej istotne, że 
już od XII w. monarchowie zwykli powoływać na te stanowiska zwykłych 
rycerzy, od XV w. honorując zasadę nominowania jedynie osób osiadłych 
w danym hrabstwie. Początkowo szeryfowie skupiali w swym ręku silną 
władzę skarbową, wojskową, sądową i administracyjno-policyjną, ogra
niczając wpływ kontynuujących tradycje anglosaskie zgromadzeń ludno
ści hrabstw i mniejszych jednostek, zwanych setniami; z czasem niektóre 
kompetencje szeryfów zaczęły przejmować organy samorządu lokalnego, 
szczególnie samorządu miejskiego, albo obsadzane przez ludność dane
go terenu albo przez króla, lecz spośród osób osiadłych na danym terenie 
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ne podstawy praw do ziemi. Król nie miał już być tylko reprezen
tantem wspólnoty o ograniczonym zasięgu władania, poddanym 
kontroli witanu. Uwalniając się coraz bardziej od rozwiązań anglo- 
duńskich, wzmacniał swą pozycję i stawał się największym posia
daczem: cała ziemia należeć miała do niego wprost albo pośrednio, 
dlatego - wprowadzając rządy centralistyczne wedle wzorców nor- 
mandzkich - mógł był konfiskować dobra anglosaskich możnych, 
stronników Harolda 11 i obdzielając nadaniami rycerzy normandz- 
kich, nie dopuszczając jednak ani do tworzenia się wielkich i zwar
tych kompleksów majątkowych w ręku poszczególnych poddanych, 
ani do wiązania głównych urzędów z lennami, zobowiązując nato
miast nawet wasali drugiego stopnia do dochowywania złożonej mu 
przysięgi wierności22.

i w ten sposób z nim związanych. Już średniowieczny samorząd, pełnio
ny przez rycerstwo lub mieszczan, przejął część funkcji administracyjnych 
w hrabstwach; obok szeryfów pojawili się konkurujący z nimi sędziowie 
pokoju (wywodzący się od wprowadzonych w XII w. strażników poko
ju), pozyskujący uprawnienia administracyjne i władzę sądową w spra
wach karnych; i szeryfowie jednak, i sędziowie pokoju mianowani byli 
przez króla spośród osób osiadłych na danym terenie i odpowiednio za
sobnych. W związku z działalnością samorządu pozostawało powoływa
nie przez ludność sędziów przysięgłych i administracyjne funkcje spełnia
ne przez parafie (M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, 
Warszawa 1973, s. 213-214).

22 „Anglosasi - piszę Zumthor - nigdy nie ukształtowali sobie poję
cia królewskiego prawa do ziemi królestwa, którą obywatele eksploato
wali na mocy umowy dzierżawnej; myśl ta była natomiast bardzo jasna 
dla Normanów, dla których książę był właścicielem księstwa. Senior, lord, 
utrzymuje w zależności od siebie wasali domowych, knights, rycerzy bez 
ziemi, oraz chłopów; ale zależność ta pozostaje bezpośrednia, gdyż rzad
ko jeden senior jest zwierzchnikiem drugiego. Od wieku X począwszy, król 
często nadaje komuś prawo sądzenia; sądy senioralne tworzą się więc jako 
konkurencja dla sądów hundred i shire. Wasale króla, tanowie (thengs), 
mogą otrzymać nadanie ziemi, ale nie stanowi to wcale istoty ich statusu. 
Więź wasalna nie ma więc, praktycznie biorąc, żadnej sankcji, stąd rodzi 
sięjej niestałość. Zrywa sięjąza obopólną zgodą. (...) Należałoby tu mówić 
raczej o patronacie niż o wasalstwie. Co do wynikających z umowy obo
wiązków, nie istnieje tu znane na kontynencie rozróżnienie usług szlachet
nych i powinności służebnych. Nie ma też nic, co można by porównać do 
klasy rycerskiej: anglosaska technika wojenna polega na walce piechoty. 
Nawet sami tanowie nie stanowią warstwy jednolitej; niektórzy z nich mają 
wprawdzie znaczne posiadłości ziemskie, większość jednak ginie w ma
sie chłopskiej; inni otrzymali tytułem nadania grunty kościelne i zależni 
są od biskupa albo opata. Nawet pierwotne znaczenie wyrazu tan zatarło 
się w potocznym użyciu i niekiedy służy po prostu jako określenie czło
wieka cieszącego się pewną zamożnością” (dz. cyt., s. 95-96).
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Inaczej niż na kontynencie, w Anglii nie doszło dzięki temu do 
ukształtowania rozbudowanej hierarchii lennej. Tutaj ograniczała się 
ona do dwóch stopni: pierwszy tworzyli bezpośredni wasale króla, 
drugi natomiast obejmował wasali lenników królewskich. Podział, 
który miał decydujące znaczenie dla późniejszego ukształtowania się 
dwóch warstw szlachty angielskiej, ułatwiał monarchom utrzyma
nie zwierzchnictwa nad bezpośrednimi i pośrednimi wasalami, zo
bowiązanymi stawiać się na ich wezwanie wraz z oddziałem zbroj
nym. Hierarchia feudalna nie prowadziła więc w jednakim jak na 
kontynencie stopniu do rozbicia politycznego państwa, w mniejszej 
mierze osłabiała władzę królewską; służyła ona organizacji wojsko
wej kraju, skoro król nie był skazany wyłącznie na pomoc wojsko
wą bezpośrednich wasali, jako że obok wojskowej służby lennej 
utrzymał się w Anglii system pospolitego ruszenia, zobowiązujący 
wszystkich ludzi wolnych do wystąpienia pod bronią na jego we
zwanie23. Co więcej, tamtejsze prawo lenne rychło zaczęło dopusz
czać swobodną alienację lenn, wskutek czego mógłje nabywać każ
dy, niezależnie od tego, czy był rycerzem, co sprawiało, że własność 
ziemi nie stała się przywilejem jednego stanu. Szczepienie przez 
Normanów koncepcji terytorialnej prowadziło w dalszej konsekwen
cji do ustalenia zasad sukcesji korony odpowiednio do zasad dzie
dziczenia lenn. Elekcyjny charakter królestwa zaczynał słabnąć, zaś 
zasada primogenitury uznawana była coraz powszechniej za regułę 
sukcesyjną24, kwestionując naturalną tendencję do dzielenia władzy 
wraz z podziałem dziedzicznych dóbr między synów monarchy25. 
Zasada ta osłabiała też roszczenie witanu do udziału w elekcji no
wego władcy, które mogło przejąć nowe, wprowadzone przez Nor
manów, ciało zwane Wielką Radą (Afagnuwi Concilium), zbierające 
się trzy razy do roku jako zgromadzenie panów kraju. Wilhelm i je
go następcy zapobiegli jednak temu, czyniąc głównym organem kurię 
królewską (curia regis), nieznaną Anglosasom, spełniającą ważne 
funkcje doradcze, finansowe, administracyjne i jurysdykcyjne, a zło

23 W XII w. lenne powinności wojskowe zastępowane były świadcze
niami pieniężnymi, co umożliwiało królom opłacanie wojsk zaciężnych. 
Świadczenia pieniężne z tytułu lenna, nieznacznie obciążające wasali na 
kontynencie, miały w Anglii znacznie większe znaczenie: począwszy od 
XII w., królowie nakładali w razie wyprawy wojennej opłaty na wasali 
pragnących się uchylić od stawiennictwa zbrojnego. Także te opłaty za
pewniały królowi środki, które mogły służyć na opłacanie armii najem
nej, bardziej zdyscyplinowanej od armii lennej.

24 Zasada ta nie była znana prawu anglosaskiemu, dopuszczającemu 
wszystkich męskich potomków do dziedziczenia dóbr spadkodawcy.

25 J. N. Figgis, The Divine Right of Kings, Cambridge 1922, s. 27.
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żoną z nie więcej niż 30 duchownych i świeckich panów, stale prze
bywających przy władcy26.

26 Kurią kierował justycjariusz koronny, który był jednocześnie pierw
szym sędzią w królestwie i regentem podczas nieobecności króla w kra
ju. Z tytułu funkcji sądowniczych justycjariusza curia stanowiła również 
najwyższy trybunał; dwa dalsze jej działy to kancelaria (chancery) na czele 
z kanclerzem (funkcję tę pełnił częstokroć justycjariusz) i skarb (Exche
quer) ze skarbnikiem (J. Z. Kędzierski, dz. cyt., s. 203).

27 P. Zumthor tak relacjonuje stanowisko Wilhelma po inwazji na 
Wyspę: „Anglosasi mogąjedynie uznać jego prawo do tronu, ale on obej
muje władzę królewską wyłącznie na podstawie swojego pokrewieństwa 
z Edwardem i jego legatu. Nie ma mowy o elekcji. Natomiast koronacji 
nowego władcy dokona Kościół anglosaski” (dz. cyt., s. 249).

28 Angielscy historycy prawa zwracają uwagę, że Wilhelm wprowa
dzał jednak do systemu prawnego elementy uzasadniające wykraczanie 
poza normy oparte na zadawnionych zwyczajach i niepisanych ustawach, 
znanych z kompilacji Alfreda Wielkiego, korzystając - w duchu panują
cego już na kontynencie prawa rzymskiego - z aktów pisanych. Przypo
minają również, że Zdobywca zmieniał system judykacyjny, ustanawia
jąc A ula Regis (King s Court, zasiadając w nim, władca orzekał o sprawach 
dotyczących całego królestwa), trybunał wyższy niż istniejące dotąd sądy 
biskupów i książąt lub szeryfów, orzekających w oparciu o zwyczaje lub 
wspominane kompilacje tak w sprawach duchownych, jak i świeckich.

Zakaz podziału dziedzictwa wiązał się z potrzebą obrony cało
ści państwa i sprzeciwem wobec właściwych ówczesnej Europie 
tendencji odśrodkowych; ów sprzeciw znamionował panowanie 
Wilhelma, koronowanego na króla Anglików w Boże Narodzenie 
1066 r., kilka miesięcy po bitwie pod Hastings27. Mając się za suk
cesora Edwarda Wyznawcy, nie dążył on do zanegowania dawnego 
ustroju anglosaskiego, ale do wprowadzenia w nim zmian: potwier
dzając prawa anglosaskich poddanych28, a nawet usiłując - przynaj
mniej do rewolty z 1069 r. - utrzymać udział dawnych dostojników 
anglosaskich w urzędach centralnych, narzucał jednak na podbitych 
terenach niektóre wzorce normandzkie, w szczególności zmieniając 
obowiązujący dotąd system manorialny, uznający za człowieka 
wolnego tylko pana posiadłości (manoru), na rzecz systemu, który 
czynił wolnym każdego posiadacza ziemi i wzmacniał tendencje do 
traktowania w podobny sposób jego następców. Król stawał sięjed- 
nak nie tylko panem feudalnym związanych z nim przysięgą pod
danych; inaczej niż w Normandii, z której był wasalem króla Fran
cji, Zdobywca nie miał w Anglii zwierzchnika, mógł tedy korzystać 
z uprawnienia do dystrybuowania dóbr skonfiskowanych i należą
cych do Korony z innego tytułu. Sprzeciw anglosaskich panów 
z 1069 r. tłumaczy się często opozycją wobec zmian, które w isto-
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cie czyniły króla panem nadającym ziemie poddanym i zwieńcze
niem „feudalnej piramidy”29, a po przyrzeczeniu z Salisbury 
zwierzchnikiem nie tylko bezpośrednich wasali, ale wszystkich pod
danych; zwierzchnikiem, który bronił „pokoju Bożego”, stosując 
sankcje wobec tych, którzy usiłowali używać siły zbrojnej dla par
tykularnych celów; zwierzchnikiem jednak, który nie korzystał z wła
dzy absolutnej i z pewnością nie był autokratą w nowożytnym tego 
słowa znaczeniu, lecz budował mocne państwo na podstawach usta
lonych przed najazdem30. Prawo feudalne poddawało go przecież, 
nawet jako pana wszystkich, ograniczeniom ciążącym na każdym 
zwierzchniku feudalnym w relacji z wasalami. Był on tedy pierw
szy wśród równych i choć należące do niego manory były liczniej
sze i obszerniejsze niż innych panów, winien był honorować normy 
zwyczajowe i zawarte w kontraktach lennych31.

29 O dyskusjach dotyczących normandzkich lub anglosaskich korze
ni angielskiego manorializmu raczej niż feudalizmu zob. R. A. Brown, 
Origins of English Feudalism, London 1973, i C. W. Hollister, The „Feu
dal Revolution", „American Historical Review”, 73 (1968), s. 708-723.

30 R. van Caenegem, Government, law and society, [w:] J. H. Bums 
(ed.), dz. cyt., s. 205. Wilhelm „nie korzystał z nieograniczonej i despo
tycznej władzy, był bowiem podwójnie skrępowany przez prawo - przez 
stare saskie prawa, których zachowanie ostentacyjnie zaprzysiągł, oraz 
przez feudalne zwyczaje Europy kontynentalnej, do których byli przywią
zani wszyscy co do jednego jego zamorscy stronnicy. Właśnie w ciągu 
długich stuleci z połączenia tych dwóch systemów rozwinęły się prawa 
i swobody nowoczesnej Anglii. Skupienie władzy w jednej osobie »no
szącej prawa we własnej piersi« było przynajmniej w sprawach świeckich 
sprzeczne z duchem średniowiecza”, o czym często zapominają nam 
współcześni, analizujący również myśl polityczną wieków średnich. 
„Ogromne kompetencje nowoczesnego państwa, jak i wszechmoc monar
chy, (...) byłyby jednako obce dla średniowiecznego umysłu, który wy
obrażał sobie prawo publiczne jako mozaikę niezbywalnych praw prywat
nych i korporacyjnych. Trevelyan dodaje znacząco, że pomiędzy królem 
a baronami stał kościół, zaspokajający swe interesy i swoje poczucie 
moralne przez utrzymywanie równowagi między tymi dwiema świecki
mi potęgami. Od czasów Lanfranca poprzez Langtona aż do Grosseteste’a 
wciąż widzimy, że kościół sprawiedliwie utrzymuje równowagę konsty
tucji; świecka tyrania i świecka anarchia były dla niego równie niepożą
dane” (G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 163-164).

31 C. R. Lovell, dz. cyt., s. 54-62. R. van Caenegem zauważa, że wład
cy angielscy o normandzkim rodowodzie nie naśladowali Normanów 
kontynentalnych w podejmowanym przez nich na szeroką skalę dziele 
kodyfikacji, coraz częściej uzasadnianym tezą o prawotwórczej roli woli 
królewskiej, która nie tylko mogła być przeciwstawiana „złym zwycza
jom” i znosić malae consuetudines, na co przystawali również omawiani 
przez nas autorzy działający w Anglii, choćby Lanfranc i Jan z Salisbury, 
ale także wprowadzać nowe rozwiązania (art. cyt., s. 192-195).
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Z wyjątkiem króla Stefana z Blois (1135-54, wnuka Wilhelma 
I), którego sporo koronę z córką Henryka I i dziedziczką tronu Anglii 
Matyldą, żoną Gotfryda, hrabiego Anjou, sprzyjał wzmożeniu ten
dencji decentralistycznych ze strony baronów i hierarchów kościel
nych32, następcy Wilhelma 1 kontynuowali dzieło umacniania mo
narchii. Wilhelm II Rudy33 (lub Rufus, 1087-1100), a zwłaszcza 
Henryk I (1100-35) wzmogli proces centralizacji państwa34; o ile 
z pierwszym łączą się wydarzenia opisywane w szkicu poświęconym 
relacjom między władcą świeckim i hierarchami Kościoła, o tyle 
w pozostawionej przez drugiego Coronation Charter, będącej rodza
jem feudalnej umowy pana z wasalami, znajdujemy formułę funda
mentalnej dla konstytucyjnych dziejów Anglii zasady podległości 
króla prawu, która zapisana zostanie następnie w sposób bardziej pre

32 Na przykładzie umów zawieranych przez angielskich feudałów 
w okresie wspominanego sporu, dzielących sfery ich interesów mimo 
władzy centralnej i prowadzących do decentralizacji państwa, tezę o po
stępującym wówczas procesie rozpadu państwa stawia w szczególności 
F. M. Stenton (The First Century of Enghlish Feudalism, London 1932, s. 
253). O tym, że w ciągu stu lat po najeździe Normanów ziemie feudałów 
były już traktowane w Anglii, również dzięki wpływowi prawa rzymskie
go, jako stanowiące nie allodium, lecz feudum albo wręcz dominium, pi
szę R. Carabie, La propriété foncière dans le très ancien droit normand 
(X'-XIIF siècles), t. I, Paris 1943, s. 232-237.

33 W związku z tym władcą znajduje się pierwszą ekspozycję w wie
kach średnich uprawnienia regalnego (jus regalio lub regale, droit de re
gale, Regalienrecht), które początkowo oznaczało jedynie uprawnienie lub 
uprawnienia należące do władcy „z istoty władztwa” (jura majora lub 
essentialia); z czasem uzupełniono je wyłącznymi uprawnieniami np. ło
wieckimi, jeszcze później zaś wyłącznym uprawnieniem do obsadzania 
wakujących urzędów, których władztwo miałoby się wywodzić jedynie 
z władztwa królewskiego. Powołując się właśnie na uprawnienie regalne, 
Wilhelm II miał przez kilka lat nie obsadzać arcybiskupstwa Canterbury 
po śmierci Lanfranca oraz przejąć wszystkie dobra związane z arcybiskup- 
stwem. Za panowania Henryka II ustaliła się w Anglii praktyka przejmo
wania przez króla dóbr związanych z wszystkimi wakującymi stolicami 
diecezji; jeden z artykułów konstytucji klarendońskich został oprotesto
wany przez papieża Aleksandra III właśnie z tego powodu, że przewidy
wał - na podstawie uprawnienia regalnego (sicut dominicos) - przejęcie 
wszystkich przychodów dóbr związanych z wakującymi arcybiskupstwa- 
mi, biskupstwami i opactwami; w 1176 r. król obiecał jednak papieskie
mu legatowi, że nigdy nie będzie korzystał z uprawnienia regalnego dłu
żej niż jeden rok. Poza sporadycznymi wypadkami, obietnica ta była ho
norowana przez władców angielskich do reformacji.

34 Proces ten „ustrzegł szczęśliwie Anglię przed anarchią feudalizmu 
politycznego, panoszącego się na kontynencie. Przygotował też grunt pod 
stopniowy rozwój wielkiej biurokracji monarchicznej” (G. M. Trevelyan, 
dz. cyt., s. 163).
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cyzyjny w Wielkiej Karcie Swobód (Magna Charta Libertatum). Król 
zobowiązywał się do respektowania przywilejów, honorowania ty
tułów Kościoła do dóbr darowanych mu przez poprzedników, nie
dokonywania „niesprawiedliwych” ani „nielegalnych” gwałtów na 
dobrach poddanych, wreszcie do szanowania „dawnych”, sięgają
cych Edwarda Wyznawcy, „zwyczajów”. Henryk I raczej niż jego 
następca Stefan wieńczył w pewnym zakresie dzieło rozpoczęte 
w 1066 r. Za jego sprawą pojawił się w Anglii system prawny, opar
ty na zasadach feudalnych przeniesionych z kontynentu, w pewnym 
zakresie zmieniający prawo anglosaskie i obowiązujący w nowych, 
różnych od tradycyjnych, sądach. Leges Henrici Primi z około 1116 
r., świadczą o istnieniu dwóch zwyczajowych systemów prawnych 
i struktur sądowych: norm oraz sądów anglosaskich i normandzkich. 
Niejakie zmiany w kierunku zacierania ich odmienności wiążą się 
z panowaniem Henryka 11 (1154-89), pierwszego władcy z domu 
Plantagenetów35, uchodzącego za twórcę reform prawnych i admi
nistracyjnych, rozpoczynających drogę ku jednolitemu ładowi praw
nemu i spójnemu systemowi sądowniczemu. Z panowaniem Henry
ka, władającego w Anglii i na rozległych terenach zachodniej Fran
cji (Normandia oraz Akwitania i Andegawenia), wiąże się jednak 
spór o znaczących konsekwencjach dla dziejów Anglii między wład
cą świeckim i arcybiskupem Canterbury Becketem; spór obfitujący 
w argumenty uzasadniające pretensje każdej ze stron, ale dające też 
wyraz generalnej tendencji angielskiej myśli politycznej sprzed XVI 
w. nakazującej dostrzegać istnienie dwóch względnie niezależnych 
sfer: świeckiej i duchowej, centralizowanych za Wilhelma I i Lan- 
ffanca, scalanych jednak przez synów Zdobywcy, zmierzających do 
zatarcia granic między nimi w oparciu o inne jednak przeświadcze
nia niż powodujące Henrykiem II. Henryk, autor konstytucji klaren- 
dońskich, uderzających w przywileje Kościoła36, po śmierci Becke- 

35 Linia główna dynastii panującej w Anglii w latach 1154-1485 (wy
wodzącej się od Godfryda Plantageneta, hrabiego Andegawenii i córki 
króla Henryka I Matyldy, pozostającej w sporze o tron z Ryszardem z Blo- 
is, z Henrykiem II jako jej pierwszym przedstawicielem) panowała w An
glii do 1399 r., kiedy został zdetronizowany Ryszard II (zm. 1400); na
stępnie objęły władzę boczne linie Plantagenetów: Lancastrowie (wyga
śli w 1471 na Henryku VI) i Yorkowie (wygaśli w 1485 na Ryszardzie III).

36 Konstytucje rozciągały jurysdykcję świecką nad duchownymi ska
zanymi w sądach kościelnych (choć nie oddawały sądom świeckim pra
wa sądzenia duchownych), zakazywały apelacji do Rzymu, przyznawały 
królowi prawo do dochodów z wakujących beneficjów i prerogatywę elek
cji biskupów oraz stanowiły, że sprawy o długi lub świeckie posiadłości 
lenne nie mogą należeć do kompetencji sądów kościelnych.
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ta w 1170 r. napotkał sprzeciw nie tylko papieża, ale i świeckich pa
nów feudalnych, tak że zmuszony był je odwołać, zapewnić ducho
wieństwu immunitet sądowy, zachowując przywilej rozstrzygania 
sporów kompetencyjnych między sądami królewskimi i kościelny
mi37. Mimo konfliktu Henryk zdołał jednak umocnić królewskie 
sądownictwo świeckie nie tylko kosztem jurysdykcji kościelnej, ale 
i kosztem sprawowanej przez feudałów, a nowa, przeprowadzona 
przez niego reforma prawna, umożliwiła rozwój common law, rów
nież pochodzącego z królewskiej kurii; rozwój pospolitego dla ca
łego kraju systemu prawnego zajmującego miejsce rozmaitych norm 
lokalnych, które wciąż stosowano w mających rodowód anglo-duń- 
ski sądach prowincjonalnych i niezliczonych prywatnych.

37 C. R. Cheney, Pope Innocent 111 and England, London 1976, i J. A. 
Watt, Spiritual and Temporal Powers, [w:J J. H. Burns (ed.), The Cam
bridge History of Medieval Political Thought, c. 350—c. 1450, Cambrid
ge 1988, s. 392.

38 Powszechnie przyjmuje się, że Henryk II zdołał na tyle umocnić za
sadę dziedziczności tronu, że ostatecznie wyeliminował istotną za czasów 
anglosaskich elekcyjność. W Anglii nie przyjęto jednak szczególnych za
sad określających porządek dziedziczenia korony, stosując w tym wzglę
dzie ogólne zasady sukcesji lenn. Oznaczało to dopuszczenie do sukcesji 
kobiet, choć tylko w braku męskiego potomstwa (tzw. system kognatycz- 
ny): jeśli król nie miał synów, tron obejmowała córka, wykluczając pra
wa do tronu innych męskich członków dynastii. Z kolei tron przechodził 
na potomstwo królowej wedle tych samych zasad (od 1301 r. następca tronu 
angielskiego nosił tytuł księcia Walii, które to księstwo zostało wówczas 
wcielone do Anglii). System ten odbiegał od przyjętego we Francji, gdzie 
stosowano system agnatyczny, przy którym kobiety były wykluczone od 
sukcesji (M. Sczaniecki, dz. cyt., s. 203-204).

39 Opuszczając Anglię, Ryszard oddał Janowi sześć hrabstw, zwalnia
jąc je z danin i od wizytacji sędziów królewskich, osłabiając tym samym 
stworzony przez Henryka II system bezpośrednich rządów. Jednak mimo 
rokoszu wszczętego wkrótce przez Jana przeciwko nieobecnemu bratu, 
system ten zachował się, jako że powołany przez Ryszarda na stanowisko 
arcybiskupa Canterbury i justycjariusza Hubert Walter, poparty przez 
baronów i obywateli Londynu, nie tylko stłumił ów bunt, ale i wykupił 
z niewoli króla, który wkrótce po raz kolejny (i ostatni) opuścił Anglię. 
Walter, popierając autonomię miast wbrew tendencji centralizacyjnej 
Henryka II, ale - zgodnie z nią - sprzeciwiając się wzmacnianiu przywi
lejów panów feudalnych miał przygotować wielkie zmiany konstytucyj
ne dwóch następnych panowań dzięki narzuceniu pokoju królewskiego 

Panowanie Henryka II, obfitujące w konflikty z Kościołem 
i świeckimi feudałami broniącymi tradycyjnych pozycji, na tyle 
utwierdziło pozycję króla38, że choć jego następca, Ryszard 
I (1189-99), ledwie kilka miesięcy przebywał w Anglii, państwo 
nie uległo rozpadowi39. Jednak już brat Ryszarda, Jan bez Ziemi 
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(1199-1216), jego namiestnik w okresach nieobecności i następ
ca, nie zdołał obronić ustalonej przez Henryka pozycji: z imieniem 
Jana wiąże się bowiem nie tylko utratę Normandii (1204), ale tak
że konflikt z papiestwem (klątwa 1209), zakończony aktem uzna- 
niajego zwierzchnictwa feudalnego względem Anglii (1213)4“ i - 
zdaniem niektórych badaczy - faktycznego ustalenia „dualizmu” 
w relacji między królem i hierarchami Kościoła40 41. Jan, władający 

i zapoczątkowaniu „nowej polityki zaufania w stosunku do średnich klas 
miejskich i wiejskich” (problem samorządu miejskiego, wybieranych przez 
szlachtą koronerów itd.) - G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 214—216.

40 Konflikt między królem Janem i papieżem Innocentym 111 rozpo
czął się po tym, jak po śmierci w 1205 r. arcybiskupa Waltera, wbrew 
zasadom panującym od początku XII w., sami kantuareńscy kanonicy 
katedralni wybrali nowego arcybiskupa; w odpowiedzi na to Jan zmusił 
kanoników do dokonania ponownego wyboru; obaj wybrani zwrócili się 
do Rzymu, papież jednak nie usankcjonował ich elekcji i w 1207 r. kon
sekrował jako arcybiskupa Canterbury Stefana Langtona. Jan nie przystał 
na to rozstrzygnięcie i zakazał Langtonowi przyjazdu do Anglii; nie po
dejmując działań na rzecz drugiego, wybranego zgodnie z angielskim 
prawem kandydata, nie żądając po raz kolejny zatwierdzenia go, lecz sto
sując drastyczne środki, polegające na ogłoszeniu sankcji królewskich 
wobec każdego duchownego, który uzna nominację papieską, Jan naraził 
Anglię na interdykt biskupa Rzymu, pociągający za sobą zawieszenie 
wszelkich posług kościelnych (1208). Jan nie zmienił jednak stanowiska; 
gdy wobec jego bezczynności papież podjął jeszcze bardziej drastyczny 
środek i ekskomunikował go, zwolnił poddanych z posłuszeństwa i we
zwał króla Francji do podjęcia krucjaty przeciw Anglii (1209), położenie 
Jana stało się trudne tym bardziej, że już w następstwie interdyktu duchow
ni z nim współpracujący narażali się na ekskomunikę papieską. W 1213 
r. Jan uznał Langtona, zgodził się na powrót wygnanych księży, obiecu
jąc, że wynagrodzi Kościołowi straty i krzywdy; stał się wreszcie wasa
lem papiestwa z obowiązkiem uiszczania opłaty w wysokości tysiąca 
marek na rzecz Kościoła rzymskiego (a nie papieża Innocentego, jak zwy
kle się podaję), który oddawał mu Anglię we władanie na prawie feudal
nym (król zobowiązywał się uiszczać także inne opłaty nie tylko w imie
niu własnym, ale i następców). Prawo to zobowiązywało papieża do wspie
rania króla Anglii jako wasala, Innocenty skłonił tedy króla Francji do 
odstąpienia od planów inwazji; Langton skupił wokół siebie baronów 
powołując się na Coronation Charter Henryka I. Stosunki między królem 
Anglii i Innocentym III analizują Carlyle’owie na tle ogólnego kierunku 
poczynań papieża, zainteresowanego z jednej strony wprowadzaniem 
pokoju między chrześcijańskimi monarchami, z drugiej zaś prowadzenia 
szeroko zakrojonych krucjat, w znacznej mierze popierającego też opo
zycję baronów przeciwko królowi przed przyjęciem Wielkiej Karty Swo
bód (R. W. i A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the 
West, t. V, Edinburgh 1928, s. 165-186; nadto C. R. Cheney, Pope Inno
cent III and England, London 1976, s. 336 i n.).

41 J. A. Watt, art. cyt., s. 394.
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we Francji dziedzicznymi lennami przewyższającymi rozmiarami 
królestwo Anglii, kilkakrotnie większymi od domeny jego feudal
nego zwierzchnika, wdał się w spór z królem Francji Filipem Au
gustem, który - oskarżywszy Jana o złamanie kontraktu lennego 
- uzyskał od sądu parów Francji orzeczenie o konfiskacie jego lenn. 
Jan zmontował przeciw Francji koalicję wraz z cesarzem Ottonem 
IV i hrabią Flandrii, poniósł jednak klęskę pod Bouvines w 1214
r. , zachowując na terenie Francji tylko rozległe księstwo Gujenny. 
Jego klęska stała się powodem konfliktu z baronami, którzy w na
stępnym roku zmusili go nad Tamizą, na polach Runnymede, do 
wystawienia słynnej Wielkiej Karty, dokumentu mającego wielkie 
znaczenie nie tyle jako „fundament wolności Anglików”, jak 
w późniejszych czasach bywał interpretowany przez „historiografię 
wigowską”, ile jako sformułowanie wolności osobistych i politycz
nych, jakie wymogli na Janie jego baronowie w sojuszu z rycer
stwem i miastami42. Spośród norm spisanych w wydzielonych 

42 Warto pamiętać, mimo interpretacji nadawanej Wielkiej Karcie oso
bliwie w historiografii amerykańskiej, że była ona feudalną umową dwu
stronną, wiążącą podmioty umowy, a nie rozciągającą się na wszystkich 
poddanych królestwa; że baronowie nie reprezentowali wspólnoty króle
stwa, a jedynie samych siebie, nie było bowiem w tym czasie ustalonej 
koncepcji reprezentacji, znanej późniejszym czasom, gdy pewne grono 
przedstawicieli podejmuje czynności wiążące także tych zatem, którzy nie 
byli stronami umowy. Karta nie wskazuje żadnego ciała przedstawiciel
skiego nowożytnego typu, a wskazana w Karcie rada była „ściśle feudal
nym zgromadzeniem królewskich dzierżawców” (G.M. Trevelyan, dz. cyt.,
s. 220). Często zapomina się także o tym, że Karta usankcjonowała refor
my sądownictwa wprowadzone w XII w. przez królów, a poddając ich wolę 
normom ustalonym w kontrakcie wiązała ją znacznie mocniej niż mogły 
były ją wiązać niepisane normy zwyczajowe. Warto również pamiętać, że 
z Wielką Kartą łączy się zazwyczaj tzw. Forest Charter (lub Parva Char
ter) z 1217 r. dotyczącą lasów królewskich, że ostateczną formę nadano 
jej za czasów Henryka III w 1225 r., że zaliczona ona została do rzędu 
pierwszych statutów angielskich w 1297 r. i że parlament stał się gwaran
tem jej niezmienności uznając w 1369 r., iż każda zmiana jej postanowień 
wymaga jego uprzedniej zgody. „Magna Carta - piszę Lovell - stała się 
symbolem istotnej zasady, zgodnie z którą istnieje określony zbiór norm 
prawnych wiążących wszystkich ludzi, w tym króla i jego rząd; że ci, któ
rzy gwałcą te prawa winni spotkać się ze sprzeciwem - ze strony rządu, 
jeśli gwałtu dopuszczają się osoby prywatne, ze strony zwykłych ludzi, 
jeśli czyni to rząd. Ostatecznym strażnikiem owych norm prawnych jest 
wspólnota królestwa. Gdy feudalizm upadł, nadal wiązano z Kartą tezę, 
iż »Prawo nie zna respektu dla osób«”. Teza ta była tym ważniejsza, że po 
zyskaniu nadzwyczajnej w ówczesnej Europie mocy przez administrację 
w Anglii w czasie nieobecności Ryszarda I, sprzeciw baronów wobec 
„złego króla Jana” ponownie równoważył relacje w państwie, zwichniętą 
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później 63 artykułach najważniejsze po pierwsze deklarują wol
ność osobistą „ludziom wolnym”, którzy mogli być więzieni, po
zbawiani mienia, karani infamią lub banicją tylko na podstawie 
wyroku im równych lub na mocy prawa krajowego; po drugie, 
potwierdzają zadawnione wolności i swobody miast; po trzecie, 
zastrzegają, że w skład ogólnej Rady Królestwa wchodzą tylko 
bezpośredni lennicy króla, a zgoda Rady jest konieczna dla nało
żenia tarczowego i zasiłków lennych przez króla; po czwarte, prze
widują sankcje za nieprzestrzeganie przez władcę postanowień 
Wielkiej Karty, która w artykule 61 ustalała, że panowie feudalni 
mają wybrać komisję złożoną z 25 baronów (z prymasem Langto- 
nem, uchodzącym za przywódcę opozycji, a powołującym się naj
chętniej na zobowiązania zawarte w Coronation Charter Henryka 
I), kontrolujących realizację przyjętych zobowiązań przez króla. 
W razie ich złamania komisja miała wezwać poddanych do wystą
pienia przeciwko władcy, stosując prawo oporu uznane przez nie
go w ogólnym przywileju43.

nie tylko na niekorzyść baronów, ale i Kościoła, przywracając pozycję 
siłom zdolnym przeciwdziałać arbitralnym próbom monarchów, wyjaskra
wiając nadto kluczową zasadę zwierzchnictwa prawa nad wolą wszelkich 
władców (C. R. Lovell, dz. cyt., s. 118). Wielka Karta pozostaje w pew
nym sensie fundamentem angielskiego ustroju parlamentarnego, skoro jest 
uważana za część składową współczesnej konstytucji angielskiej. Zob. 
uwagi J. Z. Kędzierskiego o krytycznym stanowisku papieża wobec tego 
aktu (dz. cyt., s. 307-311).

43 Komisja wyłaniana spośród sygnatariuszy kontraktu spisanego 
w Wielkiej Karcie miała być uzupełniana na zasadzie kooptacji; osoby, 
które uznały, że król naruszył zobowiązania, miały kierować skargi do 
czterech członków komisji, ci zaś mieli je przekazywać królowi lub jego 
wielkiemu justycjariuszowi (urząd ten sprawował Jan za czasów Ryszar
da 1); jeśli król nie podjął stosownych działań, czterech baronów miało 
o tym informować całą komisję, która władna była wystąpić w imieniu 
królestwa, wezwać wszystkich poddanych do wystąpienia nie przeciw
ko osobie króla, lecz przeciwko królowi jako rządowi i uznać powstrzy
mujących się przed takim wystąpieniem lub zachowujących neutralność 
za znajdujących się w stanie rebelii przeciwko królestwu. Takim warun
kom prawa oporu towarzyszyło zastrzeżenie, że liczebna większość 
komisji mogła podjąć stosowną decyzję nawet wbrew zdaniu mniejszo
ści, co odbiegało od dominującej w tym czasie, a obowiązującej nawet 
w królewskiej kurii, zasady uzgadniania stanowiska przez wszystkich 
członków.

Chociaż nie wszystkie postanowienia Wielkiej Karty zostały za
przysiężone przez kolejnych władców, początkowo baronowie nie 
byli w stanie wymóc honorowania norm dotyczących roli Wielkiej 
Rady w sferze opodatkowania ani nie stosowali skutecznie prawa 
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oporu4'1. Z czasem jednak, i to już za panowania następcy Jana - 
Henryka 111(1216-72), ich wpływ stawał się coraz większy44 45: w 1258 
r. zażądali od króla usunięcia francuskich doradców i zastąpienia ich 
stałą, 15-osobową radą prywatną i 12-osobową komisją dla kontroli 
działalności urzędów królewskich i skarbu, które - łącząc się w jedno 
ciało - zbierać się miały 3 razy do roku jako parlament46. Już w na
stępnym roku przygotowane przez nich prowizje oksfordzkie zosta- 

44 J. A. P. Jones piszę jednak, że po przyjęciu Wielkiej Karty w 1215 
r. „król został związany prawem w sensie konstytucyjnym” (King John 
and Magna Carta, London 1971, s. 105), zaś Trevelyan wywodzi, że „za 
panowania króla Jana feudalny opór baronów przeciwko nadmiernym żą
daniom Korony zaczął stopniowo przekształcać się w opór konstytucyj
ny, ogarniając wszystkie pozostałe klasy ludzi wolnych (freemen). Król 
dzięki swej wszechwładzy oswoił kraj z pojęciem Common Law wspól
nego dla całego kraju. Za rządów Jana, a po nim Henryka III, ludzie za
częli ściślej formułować koncepcję prawa jako czegoś, co żyje własnym 
życiem, niezależnym od władzy królewskiej - czegoś stojącego ponad 
królem, przy pomocy czego powinien rządzić.” Ale, co ważne, a rzadko 
dostrzegane przez współczesnych „ludzi kontynentu”, angielskie „idee 
konstytucyjne” rozwijały się „powoli, lecz stale w ciągu całego XIII stu
lecia”, tak że angielska „konstytucja była dzieckiem feudalizmu poślu
bionego Common ¿aw,” jako że „feudalizm jest przeciwstawieniem de
spotyzmu”; bo choć może on „często być tyranią, może być czasem na
wet anarchią, ale nigdy nie jest despotyzmem, gdyż polega na szczegóło
wo wypracowanej równowadze ściśle określonych praw i obowiązków, 
będących udziałem króla i różnych posiadaczy ziemi, skoro baronów i ry
cerzy osłaniało przed królem feudalne prawo i zwyczaj " (dz. cyt., 216).

45 Dodajmy, że w latach 1216-32 w imieniu Henryka III rządy spra
wowali regenci, których panowanie miało „niemałe znaczenie dla kon
stytucyjnego rozwoju Anglii”, bowiem baronowie „sprawujący władzę 
zgodnie z zasadami i zwyczajami feudalnych kuratorów-powiemików 
dziecka-monarchy” potwierdzili, że „górę nad interesami osobistymi” 
brały u nich „względy na ogólne dobro kraju”; przysięga, jaką „niejed
nokrotnie składali na ręce legatów papieskich, mówiła o nieuszczuplaniu 
dziedzictwa pozostawionego im przez króla Jana, wasala papiestwa”. 
Utwierdzając przekonanie, że także na nich ciąży odpowiedzialność za 
losy królestwa, regenci przyczyniali się do „kształtowania nowych pojęć 
politycznych”, szczególnie tego, które mówiło, że „odpowiedzialność za 
króla i królestwo jest wspólną sprawą baronów, rycerzy i miast”; tego 
zatem z „nowych pojęć”, które „ostatecznie znajdzie swój wyraz przy 
końcu stulecia w Parlamencie” (J. Z. Kędzierski, dz. cyt., s. 312).

46 Funkcje rady były wykonawcze, komisja zaś pełnić miała rolę sta
le urzędującej legislatywy, działającej między sesjami parlamentu, łączą
cego oba ciała; król zaprzysiągł ponadto, że bez konsultacji z Radą Pięt
nastu nie będzie podejmował żadnych poważniejszych decyzji (J. Z. 
Kędzierski, dz. cyt., s. 325). Zdaniem Carlyle’ow propozycje zwycięskich 
baronów stanowiły bodaj pierwszą w Europie próbę ustanowienia kon
troli nad królem i królestwem przez jeden ze stanów (w tym przypadku 
baronage), naśladowaną następnie w Kastylii (dz. cyt., t. V, s. 126-127).
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ty jednak skonfrontowane z projektami reform rycerstwa i mieszczan 
(prowizje westminsterskie), które - sporządzone z inicjatywy króla 
- zwracały się przeciwko dominacji jednego stanu, przewidując 
ograniczenie jurysdykcji sprawowanej przez panów feudalnych, 
służby w ich hufcach oraz odebranie im prawa rozpatrywania ape
lacji od wyroków podległych im sądów, zastrzegając je sądom kró
lewskim47. Opowiedzenie się króla po stronie niższych stanów do
prowadziło do wypracowania nowego projektu reform ustrojowych 
przez przywódcę opozycji baronów, Szymona de Montfort, który 
pragnął złożyć władzę w rękach trzyosobowej komisji pochodzącej 
z wyboru parlamentu i mianującej 9 członków Rady Królestwa, bez 
zgody której król nie mógł powziąć żadnej decyzji. Wojna domo
wa, która wkrótce wybuchła i w trakcie której Montfort pobił pod 
Lewes królewskie wojska (1264), dała zwycięstwo opozycji, jednak 
w parlamencie zebranym w 1265 r. po raz pierwszy oprócz baronów, 
przeorów i opatów zasiedli wezwani przez Montforta reprezentanci 
miast (Londyn jako zbiorowy wasal Korony) i rycerzy z hrabstw48. 
Mimo klęski doznanej przez baronów w potyczkach lat następnych, 

47 J. Z. Kędzierski, dz. cyt., s. 327 i n. Trevelyan zwraca uwagę, że 
o ile za panowania Jana doszło do „pojedynku pomiędzy królem z jednej 
strony a baronami popieranymi przez lud z drugiej”, o tyle za Henryka III 
„konflikt stał się trójstronny. »Kawalerowie« (Bachelors), to jest rosnąca 
klasa rycerzy i drobnej szlachty (gentry), przyzwyczajonych do lokalnej 
działalności w charakterze koronerów i sędziów przysięgłych, przyjęła 
własną linię postępowania”; okazując niezadowolenie z „egoizmu baro
nów, który ujawnił się w Prowizjach Oksfordzkich domagali się, i w koń
cu uzyskali, że baronowie musieli im jako wasalom i dzierżawcom przy
znać takie same przywileje, jakie dla własnej korzyści wymusili na królu, 
największym właścicielu ziemskim” (dz. cyt., s. 224).

48 Cartyle’owie, opisując rozwój zasady reprezentacji od czasów Jana 
bez Ziemi po Edwarda I, zwracają uwagę, że o ile Henryk 111 jeszcze w la
tach 1261-65 zwoływał radę baronów, uzupełnioną rycerzami hrabstw 
(1264) i reprezentantami miast (1265), jako radę królewską do Windsoru, 
to dopiero Edward 1 pojął znaczenie ciała przedstawicielskiego jako narzę
dzia umacniania jedności królestwa i skuteczności działań króla, uznając, 
że „reprezentanci hrabstw i miast otrzymują pełnię władztwa od wspólno
ty, którą reprezentują i że dzięki wspólnej ich radzie mogą być podejmowa
ne wszelkie postanowienia”; król Anglii miał zatem już wówczas - acz 
później niż władcy kasty lijscy - zaaprobować zasadę wyrażaną otwarcie (z 
powołaniem na Justyniana), iż „to, co uradzą wszyscy winno być przez 
wszystkich honorowane” (dz. cyt., t. V, s. 130—134). Dunbabin dodaje, że 
„przez akceptację zasad przyzwolenia i reprezentacji wspólnot lokalnych” 
w ciele przedstawicielskim ostatecznie za czasów Edwarda 1 „doprowadzono 
do przekształcenia communitas regni z klubu baronów w zgromadzenie 
wyrażające wolę wszystkich opodatkowanych, czyli narodu politycznego 
jako całości” (Government, [w:] J. H. Burns (ed.), dz. cyt., s. 512).
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zasady reprezentacji ustalone dla ciała przedstawicielskiego różne
go od anglosaskiego witanu i normandzkiej Wielkiej Rady zyskały 
rangą precedensu i miały na tyle wielki wpływ na rozwój ustroju 
angielskiego, że następca Henryka, Edward I49 (1272-1307), który 
na mocy Statutu z Marlborough z 1267 r. umocnił swą pozycję, 
godząc się na niemal wszystkie postanowieniaprow/z/7 westminster- 
skich, oparł się na nich, zwołując parlament w 1295 r. Wiązane zwy
kle z czasami Edwarda zaczątki parlamentaryzmu w Anglii nie są ko
jarzone z przyznaniem ciału przedstawicielskiemu możności kontro
lowania rządu lub narzucania mu kierunku politycznego, lecz raczej 
(przynajmniej początkowo) z królewską możnością wsłuchiwania się 
poprzez nie w rytm życia poddanej mu wspólnoty50. Król wzywał 
reprezentantów miast i hrabstw nie tylko wówczas, gdy skłaniały go 
do tego potrzeby finansowe, istotnie godząc się na współudział par

49 Z osobą Edwarda wiąże się zwykle decydujący etap w procesie 
utwierdzania zasady dziedziczności. Gdy umierał jego ojciec, był on na 
wyprawie krzyżowej, a baronowie - obawiający się niepokojów w okre
sie Interregnum - wybrali go królem 4 dni po zgonie władcy. Edward nie 
był jednak koronowany przez następne 2 lata, a ów brak nie naruszył istoty 
jego królewskiej władzy: teza, żc mimo śmierci piastuna korony władza 
pozostaje nienaruszona, zaczynała grać znaczącą rolę, wzmacniając za
sadę dziedziczności, ale też - paradoksalnie - eksponując znaczenie woli 
baronów. Nie twierdzono wprawdzie jeszcze, że „król nigdy nie umiera”, 
z wolna utwierdzało się jednak przekonanie, że koronacja jest jedynie 
ceremonią, a spadkobierca korony jest „zawsze po trosze królem”, upraw
nionym do jej żądania. W literaturze zwraca się też uwagę, że z wystąpie
niem Edwarda wiąże się swoisty dla Anglii sposób ujmowania Korony jako 
zbioru uprawnień należących nie tyle do osoby króla, co do communitas 
regni\ w liście do papieża, Edward pisał bowiem, że „jest związany przy
sięgą, by nie czynić niczego, co naruszałoby diadem królestwa bez odwo
łania się do rady prałatów i magnatów”, oznajmiając tym samym, że wszel
kie decyzje należące do Korony są w istocie nie tyle decyzjami króla, ile 
królestwa (za: E. Kantorowicz, Kings Two Bodies, Princeton 1957, s. 362; 
zob. szerzej J. Dunbabin, art. cyt., s. 500).

50 Historycy są zgodni, że angielski parlament wywodzi się (podob
nie jak francuskie Stany Generalne, zwołane po raz pierwszy z udziałem 
przedstawicieli miast w 1302 r.) z kurii królewskiej lub Wielkiej Rady; 
choć zazwyczaj nie podają konkretnej daty jego narodzin, przyjmują, że 
wyznaczają moment, gdy Wielka Rada przestała być zjazdem feudalów 
i przekształciła się w organ stanowy reprezentujący wszystkie stany uprzy
wilejowane, zatem rok 1265. Wielka Karta, wydana pół wieku wcześniej, 
stanowiła etap na drodze poszerzania uprawnień Wielkiej Rady jako or
ganu bezpośrednich wasali króla (baronów). Choć już od 1213 r. królo
wie angielscy zwoływali niekiedy Wielką Radę w rozszerzonym składzie, 
wzywając także przedstawicieli rycerstwa wyznaczanych przez szeryfów 
w liczbie od dwóch do czterech z hrabstwa, choć w latach 1254 i 1264 
owych reprezentantów nie wyznaczali podlegli królowi szeryfowie, lecz
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lamentu w tworzeniu nowych norm; nie tylko oczekiwał ich przy
zwolenia na nowe podatki, ale czynił to także wtedy, gdy pragnął 
gromadzić petycje i zażalenia poddanych, by mógł rządzić zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami miejscowymi i hamować nadużycia 
lokalnych urzędników. Parlament nie odgrywał za czasów Edwarda 
roli, jaką niekiedy przypisują mu historycy, przenoszący kategorie 
właściwe ich czasom w zamierzchłą przeszłość, hołdującą i znają
cą inne kategorie: nie tylko Bracton nie eksponował znaczenia tego 
organu, ale i działający na dworze Henryka III historyk Mateusz 
z Paryża używał jego miana dla oznaczenia wszelkich zgromadzeń. 
Mimo wspomnianych kompetencji za Edwarda nie istniało jeszcze 
ciało przedstawicielskie, któremu można byłoby przypisać funkcję 
ustawodawczą: parlament był zgromadzeniem, któremu przewod
niczył król, w którym zasiadali najwyżsi urzędnicy królestwa (two
rzący wspólnie High Court of Parliament) i na które niekiedy wzy
wani byli również przedstawiciele gmin, nie zawsze pytani o zgodę 
na treść statutów51. A jednak, choć ani Montfort, ani Edward nie stwo- 

pochodzili oni z wyborów odbywanych w hrabstwach, to dopiero po klę
sce Henryka III pod Lewes pojawił się nowy element - przedstawiciele 
miast; od tego czasu Wielka Rada stała się ciałem przedstawicielskim trzech 
stanów i datę tę przyjmuje się za datę powstania parlamentu. Jego kształt, 
który przetrwał w ogólnych zarysach do dnia dzisiejszego, skrystalizował 
się jednak w następnych stuleciach, podobnie jak jego uprawnienia w za
kresie sądownictwa (Izba Lordów jako najwyższa instancja odwoławcza, 
organ orzekający o przestępstwach lordów i o skargach Izby Gmin, zwa
nych impeachment, wnoszonych przeciw osobom oskarżonym o naduży
cie władzy; od XV w. parlament mógł również uchwalać act of attainder, 
orzekając karę śmierci lub wygnania bez postępowania sądowego wobec 
takich osób), finansów (już w 1297 r. król zobowiązał się nie nakładać 
nowych podatków bez zgody parlamentu) i ustawodawstwa (uprawnienia 
te rozwinęły się z prawa podawania królowi petycji o wydanie ustawy 
regulującej daną kwestię tak, że już w XIV w. uznawano, że żadna usta
wa nie może być ważna bez zgody króla, Izby Lordów i Izby Gmin; w XV 
w. odpowiedź na petycję formułowała już nie kancelaria królewska, lecz 
Izba Gmin w formie projektu ustawy; projekt, tj. bill, rnusiał być uchwa
lony przez obie Izby i zatwierdzony przez króla, stając się w ten sposób 
ustawą; ustawa, czyli act, uchwalana tedy była przez trzy równoupraw
nione czynniki; król zachowywał jednak stanowisko szczególne, mając 
uprawnienie do zwoływania i wyznaczania miejsca obrad parlamentu).

51 „Błędem byłoby przypuszczać - wywodzi Kędzierski - że Parla
ment średniowieczny w tym okresie miał funkcje ustawodawcze. Statuty 
przygotowywała Rada Królestwa. Parlament formalnie je zatwierdzał lub 
po prostu przyjmował do wiadomości. Istotne znaczenie parlamentu po
legało na tym, że monarcha, Rada Królestwa, magnaci, sędziowie, ryce
rze i mieszczanie wspólnie, w jednym miejscu i w tym samym czasie zaj
mowali się sprawami publicznymi i państwowymi (...). Parlament wytwa- 
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rzyli angielskiego parlamentu, który „wyrósł sam” jako „naturalny 
wynik zdrowego rozsądku i dobroduszności ludu angielskiego”, 
przedkładającego „na ogół komisje nad dyktatorów, wybory nad 
walki uliczne”, inaczej niż w wielu krajach kontynentu, już za Plan- 
tagenetów parlament angielski podzielił się na dwie izby: Lordów 
i Gmin, a nie na trzy stany: duchowieństwo, szlachtę i mieszczan* 52, 
co ułatwiło ewolucję zmieniającą sens przedstawicielstwa bez po
trzeby radykalnych przekształceń w ustroju stanowym.

rżał poczucie jedności, zwłaszcza w chwilach groźnych dla kraju, i wspól
nej odpowiedzialności, wykształcał swoją własną procedurę obrad i przy
czyniał się do rozwoju administracji państwowej”. Działo się to również 
za Edwarda, który regularnie zwoływał parlamenty na wiosnę i w jesieni 
począwszy od 1274 r., z wyjątkiem lat 1286-89 (dz. cyt., s. 411).

52 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 228. „W okresie między wstąpieniem na 
tron Edwarda III i złożeniem z tronu Henryka VI” - wywodzi Trevelyan - 
„parlament angielski utrwalił się w dwuizbowej formie i uzyskał zarys swej 
współczesnej procedury, podczas gdy Izba Gmin rozwinęła swe uprawnie
nia finansowe i ustawodawcze, a nawet wykonywała czasami kontrolę nad 
władzą wykonawczą przez stawianie ministrów w stan oskarżenia przed Izbą 
Lordów” (tamże, s. 309). Błąd, który spotyka się w analizach średniowiecz
nego parlamentaryzmu wynika z zapoznania charakteru ówczesnego przed
stawicielstwa; błąd ten, analogiczny do tego, z którym zetkniemy się w ana
lizach relacji przewidywanych przez Jana z Salisbury, Henryka Bractona i Ja
na Fortescue między wspólnotą polityczną a piastunem władzy nad nią, jest 
następstwem nazbyt „indywidualistycznego” lub „atomistycznego” ujmo
wania rządzonej lub reprezentowanej wspólnoty. Warto pamiętać, że „w śre
dniowieczu ludzie myśleli i działali w ramach zbiorowości. O stanowisku 
społecznym każdego człowieka decydowało miejsce, jakie zajmował w da
nej społeczności - włości feudalnej, mieście, cechu, uniwersytecie albo klasz
torze (...). Nikt jako istota ludzka lub jako angielski poddany nie posiadał 
»praw« czy to do zatrudnienia, czy też do głosowania (...). Jednostką śre
dniowiecznego społeczeństwa nie był ani naród, ani poszczególny człowiek, 
lecz coś pośredniego - korporacja”. Dopiero w XV-XVI w., pod wpływem 
zmian właściwych dobie odrodzenia i reformacji, upadło „wiele średnio
wiecznych korporacji pokonanych z jednej strony przez wszechwładne pań
stwo, z drugiej - przez dopominającą się o swoje prawa jednostkę. Zniknę
ły z Anglii klasztory i zakony żebrzące, a miejskie korporacje i cechy spo
strzegły, że ważniejsze ich funkcje podzielono między jednostkę i państwo.” 
Warto pamiętać także konkluzję: „Niektóre instytucje średniowieczne prze
trwały jednak bez uszczerbku. Duchowieństwo świeckie, prawnicy i uniwer
sytety przystosowały się do służenia swemu narodowi, a Izba Gmin, gdzie 
były reprezentowane »gminy« czy »społeczności« Królestwa” (zatem pew
ne korporacje, a nie „statystyczne skupiska indywidualnych wyborców”), 
„stała się głównym organem życia narodowego” (tamże, s. 229-230).

Obok tendencji prowadzącej do pojawienia się w ustroju angiel
skim ciała przedstawicielskiego, z wolna umacniającego swą pozy
cję wobec królów, pozycję ujawniającą się zwłaszcza w momentach 



TŁO HISTORYCZNE 43

przełomowych, postępował proces wzmacniania pozycji monarchy 
związanego z parlamentem wobec hierarchów Kościoła. O ile Hen
ryk III uchodzi za „narzędzie ambicji papieża w Anglii i w Europie”53, 
o tyle Edward I uzyskał w sporze z papieżem poparcie baronów 
w sprawie lenna szkockiego, do którego prawa królów angielskich 
sięgały wstecz aż do legendarnego Brutusa z czasów proroka Samu
ela, a w sporze z prymasem Winchelseyem, uchodzącym za skraj
nego papistę, zdołał uzyskać poparcie papieża i ekskomunikę opor
nego arcybiskupa Canterbury, znacznie osłabiając jego pozycję rów
nież w relacji do arcybiskupa Yorku. Dzięki przyjaznym stosunkom 
z Klemensem V uzyskał on nawet papieską bullę zwalniającą go 
z wszelkich przysiąg konstytucyjnych54. Wydarzeniom tym towarzy
szyły kolejne akty osłabiające pozycję hierarchów Kościoła i baro
nów (w 1279 prawnie ograniczony został wzrost dóbr kościelnych, 
w latach 1285 i 1290 możność dysponowania ziemią przez lenni
ków) oraz powolny zanik znaczenia feudalnego systemu wojskowe
go na rzecz armii zaciężnej i wzrost roli nowego rodzaju opodatko
wania, łączącego się już nie z ciężarami lennymi, lecz z powszech
ną opłatą od posiadaczy dóbr (procesy te znalazły zwieńczenie 
w 1385 r.55). Choć Henryk 11 pozostawił Anglii powszechnie obo
wiązujący system prawny56, znosząc dualizm ustanowiony za 
Wilhelma 1, nie opierając jednak dzieła unifikacji na prawie rzym
skim, to właśnie Edward I uznawany jest za „angielskiego Justynia

53 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 223.
54 Zob. szerzej J. Z. Kędzierski, dz. cyt., s. 408-410.
55 N. B. Lewis, The Last Medieval Summons of the English Feudal 

Levy, 13 June 1385, „English Historical Review”, 73 (1958), s. 1-26, oraz 
J. J. N. Palmer, The Last Summons of the Feudal Army in England (1385), 
English Historical Review”, 83 (1968), s. 771-775.

56 Przyjmuje się, że w ostatnich latach panowania tego władcy, bo 
około 1188 r., powstawał traktat, którego znaczenia dla rozwoju angiel
skiego systemu prawnego niepodobna przecenić. Traktat zwany „Glanvil- 
lem” (zdaniem niektórych badaczy świadczący o znacznym wpływie na 
angielskich prawników ustaleń jurystów z kontynentalnej szkoły boloń- 
skiej, którzy w Roncaglii w 1158 r. zdefiniowali regalia cesarza-prawo- 
dawcy), pierwszy zawierający w miarę precyzyjny zapis jednolitego pra
wa powszechnie obowiązującego w Anglii, znacznie przewyższający pod 
tym względem Prawa Henryka l, stanowi świadectwo „okresu przejścio
wego”: od „dyskrecjonalnego wymiaru sprawiedliwości” sprzed roku 1176 
ku „rządom prawa” takiego, jakie spisane zostało w traktacie, który o kil
ka lat poprzedził pierwsze katalogi orzeczeń sądów królewskich (plea 
rolls), sporządzane za panowania Ryszarda 1 (zob. szerzej C. Palmer, The 
Feudal Framework of English Law, „79 Michigan Law Review”, 1130- 
1140, 1981, i R. van Caenegem, art. cyt., s. 194).
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na”, twórcę zaczątków angielskiego prawa statutowego (statute law). 
Statuty, które przeprowadzał przez parlamenty, były zjawiskiem 
nowym w dziejach Anglii, zmieniającym istotę prawa w jego trady
cyjnym, jeszcze anglo-duńskim rozumieniu. Obok prawa zwycza
jowego, w dużej mierze niepisanego prawa lokalnego, zwyczajowe
go prawa feudalnego i „świeższej daty” prawa precedensowego (case 
law), będącego zbiorem orzeczeń sędziów królewskich, władcy 
poprzedzający Edwarda pozostawili po sobie stosunkowo nieliczne 
statuty (choć niekiedy istotne, jak np. konstytucje klarendońskie). 
Statuty powstające inaczej niż normy zwyczajowe i precedensowe, 
bo będące ekspresją woli prawodawcy, rodziły istotne pytania o re
lację owej woli do treści prawa i o istnienie wiążących ją „norm 
wyższego rzędu”, w tym zadawnionych, nie mających żadnego okre
ślonego autora, bo opartych na zwyczajach57; pytania stawiane już 
przez Bractona za panowania Henryka III, który korzystając ze sta
tutów doprowadził do ustalenia zasad angielskiego prawa ziemskie
go, a nawet - jak utrzymują niektórzy historycy - do określenia za
sadniczej treści prawa pospolitego (common law). Na podstawie 
norm tego prawa orzekały sądy, które w XIII i XIV w. podzieliły 
kompetencje Aula Regis: Urząd Skarbu (Exchequer), Sąd Spraw 
Pospolitych (Common Pleas) i Sąd Ławy Królewskiej (Kings 
Bench); w XIV-XV w., pojawił się nadto Sąd Kanclerski (Chance
ry Court), rozpatrujący odwołania kierowane do króla od orzeczeń 
sądów prawa pospolitego, które z biegiem czasu stawało się prawem 
samym dla siebie, sztywnym systemem niezależnym od woli króla. 
Każdy z wymienionych sądów grupował nie duchownych, lecz 
świeckich jurystów, coraz bardziej przepojonych poczuciem wspól
noty korporacyjnej (Inns of Court), rywalizujących z prawnikami 

57 Trevelyan twierdzi za Maitlandem, że „energiczna działalność usta
wodawcza” Edwarda 1 pociągnęła za sobą „doniosłą konsekwencję w po
staci zahamowania rozrostu prawa niepisanego” (dz. cyt., s. 241), Kędzier
ski zaś dodaje, że „celem całej niemal legislacji Edwarda było wyjaśnie
nie i uzupełnienie praw dotychczasowych, a w wypadku ich zapomnienia 
lub niestosowania zastąpienie ich nowymi, które miały zapewniać każde
mu człowiekowi to, co mu się należy”. Dwa statuty Edwarda: De donis 
conditionalibus i Quia emptores, początkujące tworzenie majoratów i za
kazujące poddzierżawiania dóbr, sprawiające, że nabywca stawał się wa
salem nie zbywcy, lecz króla lub pana, od którego zbywca ją dzierżył, 
pomnożyły liczbę osób dzierżących ziemię bezpośrednio od króla, przy
czyniając się do równania członków różnych warstw społecznych i hamo
wania odśrodkowych tendencji. Od czasów tego króla „monarchia zdo
była sobie w dziedzinie sądownictwa pozycję tak silną, że po stuletniej 
wojnie domowej dynastia Tudorów potrafi zbudować na jej zrębach nowe, 
świeckie państwo " (dz. cyt., s 418).
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duchownymi, zasiadającymi w pięciu trybunałach kościelnych, prze
chodzących z palestry do sądów, nie tworzących tedy wspólnot ad
wokackiej i sędziowskiej, ale jedną, zwartą i gotową stanąć w obro
nie common law. Do wojny Dwóch Róż trybunały, w których zasia
dali, wyparły sądy prywatne, sprawowane przez panów feudalnych58, 
zaś ich korporacje, związane z Izbą Gmin, przyczyniały się do utwier
dzania przekonania, że nawet sam król podlega prawu i nie jest ab
solutnym monarchą, jakim go widziało prawo rzymskie i jego ba
dacze59.

58 Znamienne, że średniowieczna monarchia angielska zdołała utrzy
mać w swym ręku władzę sądową co było tym ważniejsze, że zabezpie
czenie pokoju wewnętrznego stanowiło podstawową funkcję wczesnofeu- 
dalnego państwa. Inaczej niż na kontynencie, gdzie przejęcie uprawnień 
sądowych przez wasali przyczyniło się do powstania rozdrobnienia feu
dalnego, specyficzna struktura lenna umożliwiła w Anglii zapobieżenie 
temu przez królów, którzy - choć nadawali immunitety sądowe wasalom 
- nie pozwolili na przejęcie przez nich wyższego sądownictwa.

59 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 311.
60 Gaunt, zauważa Kędzierski, „posługiwał się Wiklcfem przede 

wszystkim jako wygodnym narzędziem w swej walce z hierarchią” Ko
ścioła, któremu „Wiklef odmawiał prawa do dóbr doczesnych, a on sam 
pragnął konfiskaty tychże dóbr na rzecz Korony” (dz. cyt., s. 458).

„Niewola awiniońska” papieży, zasadniczo wspierających pozy
cję Francji pozostającej w stanie wojny z Anglią wzmocniła niechęć 
poddanych Plantagenetów do biskupów Rzymu: jeszcze w 1333 r. 
ustał trybut wasalny należny Stolicy Apostolskiej; w następnym roku 
Edward III (1327-77) zakazał wywozu dziesięciny i innych pienię
dzy kościelnych; w 1343 parlament zaprotestował przeciw obsadza
niu parafii i beneficjów cudzoziemcami, a w 1351, pod jego naci
skiem król wydał Statute of Provisors, zastrzegający możność ob
sadzania angielskich beneficjów wyłącznie krajowcami; w 1353, 
również pod naciskiem parlamentu, król wydał statut Praemunire, 
zakazujący pod surowymi karami przekazywania kurii papieskiej 
spraw podlegających jurysdykcji Korony, w 1366 - za zgodą ducho
wieństwa angielskiego - ostatecznie przestano płacić trybut należ
ny papiestwu od czasów Jana bez Ziemi, w 1371 parlament w pety
cji do króla zażądał obsadzania urzędów państwowych jedynie ludź
mi świeckimi, wreszcie w 1373 r. gminy uchwaliły A bill against the 
Pope and the Cardinals, mający położyć kres zepsuciu w Kościele. 
Nastroje antyklerykalne, podsycane przez Jana z Gaunt, królewskie
go syna i księcia Lancastera, przywódcy partii rojalistów, wzmogły 
się jeszcze bardziej z wystąpieniem jego doradcy - Jana Wyclifa60, 
o którym wspominać będziemy w jednym ze szkiców, uchodzące
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go za prekursora protestantyzmu i - obok Wilhelma Langlanda61 - 
twórcę koncepcji istotnej dla dziejów powstania ludowego z 1381 r.

61 Langlandowi przypisuje się autorstwo zachowanego w trzech wer
sjach utworu Pierś Plowman (Piotr Oracz), zalecającego ustrój na czele 
z królem rządzącym z poparciem gminu dla ogólnego dobra, krytykujące
go zarazem Kościół i domagającego się przeprowadzenia w nim głębokich 
reform, w tym odebrania mu dóbr (J. Ż. Kędzierski, dz. cyt., s. 469 i n.).

62 Tamże, s. 408-410 oraz 455 i n..

Niesnaski w rodzinie panującej, rządy faworytów, niepowo
dzenia w wojnie ze Szkocją, niepokoje na granicy północnej, trud
ności gospodarcze w pierwszych dekadach XIV w., nieurodzaje 
i klęski głodu, które doprowadziły do zamieniania na dużą skalę 
pańszczyzny na czynsz, oddawanie ziemi w dzierżawę jeszcze 
przed nadejściem zarazy z lat 1348-50 („czarna śmierć”) oraz wy
ludnienie spowodowane przez epidemie prowadziły nie tylko do 
zwiększenia liczby dzierżawców i znaczenia najemnej siły robo
czej oraz wzrostu napięć społecznych (powstanie chłopskie Wata 
Tylera w 1381 r.), ale także do osłabienia pozycji monarchy wo
bec parlamentu. Już w 1311 r. król został czasowo uzależniony 
od komisji baronów, a po rozpoczęciu Wojny Stuletniej, toczą
cej sięna kontynencie w latach 1337-1453, której przyczyną były 
również aspiracje króla Edwarda III i jego następców do francu
skiego tronu po wygaśnięciu linii Kapetyngów, proces osłabia
nia pozycji monarchy uległ spotęgowaniu. Wojnie, zakończonej 
w 1453 r. przez Henryka VI opuszczeniem przez Anglię posia
dłości francuskich z wyjątkiem portu Calais, towarzyszyły z jed
nej strony niepokoje w Walii (1403-09) i północnej Anglii (1405— 
08), z drugiej zaś wzrost roli możnowładztwa i coraz większy 
partykularyzm w poczynaniach nie tylko rodów magnackich, ale 
i ówczesnych królów. Już u jej zarania, bo w 1340 r., Edward III 
przyrzekł, że wszelkie podatki, opłaty celne, a nawet świadcze
nia feudalne będzie nakładał wspólnie z parlamentem; później 
wdał się w spór z arcybiskupem Canterbury i kanclerzem Strat
fordem, zakończony kolejnym osłabieniem pozycji monarchy, 
który poddał wydatki Korony kontroli mianowanych przez par
lament audytorów, w 1344 r. zgodził się na ich wydatkowanie 
jedynie na wskazane przez parlament cele, godząc się też, by 
udzielał mu on rad przy nominacji najwyższych urzędników, 
zobowiązanych odtąd składać przysięgę w parlamencie oraz od
powiadać na wszystkie pytania, zarzuty i zażalenia62. Proces osła
biania pozycji monarchy spotęgował się jeszcze za panowania 
Ryszarda II, który nie tylko zezwolił członkom parlamentu na 
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zgłaszanie pretensji i oskarżeń pod adresem urzędników Koro
ny, ale zezwolił członkom Rady Królewskiej na rezygnowanie 
z pełnionych urzędów właśnie w parlamencie; choć król zastrzegł 
sobie prawo nominacji i dymisji urzędników, to dopiero po wy
rażeniu przez parlament zaufania Radzie jej członkowie mogli 
dalej urzędować. W ten sposób król przestawał być jedynym or
ganem władzy w monarchii Plantagenetów, jedynym źródłem 
władztwa innych organów i autorem norm stanowionych. Ode
branie przez Ryszarda II dóbr synowi Jana z Gaunt, księciu He- 
refordu i Lancaster Henrykowi, wywołało jednak tak zasadniczy 
sprzeciw magnatów, przekonanych już o współudziale we wła
dzy, że w 1399 r. król rnusiał uchodzić do Irlandii, a nawet zło
żony został z tronu przez parlament na wyraźnie określonej pod
stawie głoszącej, że złamał fundamentalne prawa królestwa. Jego 
następca, syn Jana z Gaunt Henryk IV (1399-1413), powołany 
został na tron „bardziej na mocy uchwały parlamentu niż tytułu 
dziedzicznego”61 * 63 (odsuwając od niego wnuka Edwarda III z ro
du Mortimerów, mającego mocniejszy tytuł niż on), a pragnąc 

61 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 313. „W wyniku przewrotu z 1399 r.” 
- konstatuje historyk - „władza obu izb parlamentu ustaliła się od razu na 
pozycjach wyższych i mocniejszych niż kiedykolwiek przedtem. Parla
ment nie tylko złożył z tronu króla - jak to już się zdarzyło, gdy Edward 
II był zmuszony ustąpić tron synowi - lecz tym razem wybrał też następ
cę. Lancastrowie (...) rządzili na podstawie uchwały parlamentu i za ich 
panowania uprawnienia i przywileje obu izb musiały być z konieczności 
uszanowane” (tamże). W.H. Dunham Jr. i Ch.T. Wood wskazują, że przed
1399 r. uzupełniony został „podwójny” skład „podmiotów” legitymizują
cych władcę: obok Boga i królestwa pojawił się bowiem parlament, który 
reprezentując lud uznał się także za organ królestwa i w jego imieniu uznać 
mógł króla za nieużytecznego (rex inutilis). Przed tą datą zwykle podno
szono bowiem, jak w przypadku Edwarda II z 1327 r., dwie racje: porzu
cenie korony przez występnego władcę i wolę królestwa zrównywaną 
z wolą Boga. W ciągu XIV w. utwierdzało się jednak przekonanie, że orze
kanie o treści użyteczności władcy należy nie tyle do abstrakcyjnego kró
lestwa, ile do ciała przedstawicielskiego, którego szczególna pozycja znaj
dowała odzwierciedlenie w angielskich zwyczajach i pospolitym prawie, 
uzasadniana przez dwie „zadawnione” zasady: przyzwolenia na władanie 
danej osoby i korzystania przez władcę z rad owego ciała. O ile detroni
zacja Edwarda II w 1327 r. była jeszcze akcją czysto polityczną podjętą 
w imieniu parlamentu, a zwracającą się przeciwko tezie znajdowanej 
w traktacie „Glanville’a”, iż „tylko Bóg czynić może i sądzić władcę”, 
o tyle detronizacja Ryszarda II (uchodzącego wszak za władcę negujące
go pretensje parlamentu), która miała miejsce w 1399 r., dokonana już 
została z powołaniem na doktrynę „nieużytecznego króla”, wypracowa
ną przez kanonistów XIII w. (detronizacja przez papieża Innocentego IV 
nieużytecznego władcy portugalskiego), uzupełnioną koncepcją „podwój
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wzmocnić wątpliwą pozycję przyrzekł, że nie będzie się kiero
wał swoją tylko wolą czy pragnieniami, lecz wspólną radą i zgo
dą. Korzystając z poparcia parlamentu podjął jednak wkrótce 
działania przeciwko arcybiskupowi Yorku Scrope’owi64, uzysku
jąc zwierzchnictwo nad Kościołem angielskim osłabianym roz
wijającym się ruchem lollardów, kierującym się także przeciw 
rojalistom (przez optowanie za nadal ich zdaniem żyjącym Ry
szardem II) i wielkim właścicielom65.

nej osoby” władcy. Racje wytaczane przez zwolenników detronizacji łą
czyły się już nie tylko z zarzutami o występności władcy jako „osoby 
prywatnej”, o jego „grzeszności”, ale także o gwałceniu przezeń przysię
gi koronacyjnej i postanowień Wielkiej Karty Swobód. Autorzy zwracają 
jednak uwagę, że w oficjalnych dokumentach związanych z detronizacją 
z 1399 r. nadal mówi się jednak o uprawnieniach królestwa raczej niż ciała 
przedstawicielskiego, a nawet wspomina, że za pośrednictwem królestwa 
wypowiada swą wolę Bóg, jedyne źródło legitymacji królewskiej znane 
jeszcze Henrykowi IV (77ie Right to Rule in England: Depositions and the 
Kingdoms Authority, 1327-1485, „American Historical Review”, 81 
(1976), s. 739-747); zob. nadto E. Peters, The Shawdow King: Rexlnuti- 
lis in Medieval Law and Literature, 751-1327, New Haven 1970, s. 217.

64 Krytyczny wobec antykościelnego kierunku parlamentu Scrope 
związał się ze spiskowcami w wielkiej mierze działającymi z inspiracji 
Szkotów, z którymi Anglia pozostawała wówczas w stanie wojny; w ich 
imieniu sformułował manifest, żądając m.in. nieskrępowanych wyborów 
do parlamentu, szerokiej reprezentacji wszystkich stanów, reformy i sa
nacji administracji, obrony majętności ziemskich przed bezprawnymi 
konfiskatami, zniesienia najcięższych podatków i statutów gnębiących 
baronów, kupców i gmin oraz ochrony handlu (J. Z. Kędzierski, dz. cyt., 
s. 500)

65 W latach 1407-09 szereg działań przeciwko ruchowi podjął arcy
biskup Canterbury i kanclerz królestwa - Arundel, żądając nawet wyko
pania i spalenia zwłok Wyclifa. W 1409 r. został on jednak zdymisjono
wany przez Henryka IV, a rok później lollardzi przedstawili w parlamen
cie projekt szeroko zakrojonej konfiskaty dóbr kościelnych, który nie został 
jednak zrealizowany wobec oporu księcia Walii, od 1413 r. króla Henry
ka V. Za jego panowania, w 1414 r., w statucie królewskim, zatwierdzo
nym przez parlament, lollardztwo uznano za zbrodnię stanu (zatem za 
zbrodnię świecką) i potępiono jako sprzeczne z nauką Kościoła, prawami 
królestwa i interesami wszystkich stanów.

Po śmierci Henryka V (1413-22) Izba Lordów (bez porozu
mienia z Izbą Gmin) nie uznała jego uprawnienia do wyznacza
nia regentów bez zgody stanów królestwa, podnosząc, że żaden 
precedens nie gwarantuje nikomu władzy regencyjnej z tytułu po
siadania krwi królewskiej. Wówczas również rozpoczął się istot
ny spór o piastowanie władzy przez regentów lub Radę Królew
ską, składającą się z przedstawicieli magnatów, wyższego kleru, 
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kupców i rycerstwa; spór określający początki panowania króla 
Henryka VI (1422-61, 1470-71), w którym górę brała Rada gło
sząca ustami kanclerza i arcybiskupa Yorku Kempa, że odpowie
dzialność za rządy państwem spoczywa w rękach duchownych 
i świeckich lordów zebranych w parlamencie, a w przerwach 
między jego sesjami wprost na niej, chyba że parlament udzielił 
szczególnych pełnomocnictw regentowi tytułowanemu Lordem 
Protektorem. Rada, w której główną rolę zaczął odgrywać ksią
żę Suffolk i która doprowadziła do ograniczenia praw wybor
czych66, sprawowała faktyczne rządy w dobie klęsk doznawanych 
przez wojska angielskie w wojnie stuletniej. Opozycja, która 
wykształciła się już w poprzednich okresach i na czele której sta
nął teraz książę Yorku, zyskiwała na znaczeniu zwłaszcza w Izbie 
Gmin, która pod wrażeniem porażki z jednoczącą się Francją 
postawiła księcia Suffolk w stan oskarżenia, początkując niepo
koje niemal w całym kraju67.

66 Pisze Trevelyan: „W 1430 r. uchwała parlamentu odebrała prawo 
głosowania w hrabstwach ogólnej masie wolnych (freemen), mających 
prawo występowania w procesach przed sądem hrabstwa, a prawo wybie
rania rycerzy-posłów hrabstw ograniczyła do właścicieli ziemskich (fre
eholders) o dochodzie 40 szylingów rocznie. Taką też pozostała litera 
prawa aż do reformy wyborczej w 1832 r.”; z biegiem czasu następstwem 
tego aktu było „wykluczenie wszystkich poniżej gentry od wyborów, a wy
nikiem zmniejszonej puli wyborców w hrabstwach był wzrost władzy 
wielkich możnowładców nad parlamentem. Izba Gmin pod kuratelą ary
stokracji traciła kontakt z ludem, jednocześnie (...) doprowadzając do krań- 
cowości teorię o rządach parlamentarnych”; gdy za panowania Henryka 
VI „średniowieczna Izba Gmin osiągnęła szczytowy punkt przywilejów 
konstytucyjnych” nie doszło do poważniejszych napięć między radą i par
lamentem, „bo kontrolowały je te same kliki arystokratyczne, które jedy
nie między sobą walczyły o pierwszeństwo” (dz. cyt., s. 315).

67 Warto odnotować za J. Baszkiewiczem, że nie tyłków XIII w., w do
bie „reakcji oligarchicznej przeciw angielskiemu Henrykowi III (1258-1265 
r.)”, ale i w XIV w., w pochodzącym z 1352 r. Statucie o zdradzie Edwarda 
III, prawo oporu jakiegoś stanu lub jednostki bywało kwestionowane. Do
tyczy to zatem przypadku, gdy „król praktycznie odsunięty został od rzą
dów przez możnowładcze komitety” i gdy - w związku z tym „dość krót
kim, ale ważnym epizodem - w świadomości wielmożów pozostało prze
konanie, iż zamiast w anarchiczny sposób »nękać« władcę oporem po zła
maniu przezeń praw, lepiej i ambitniej jest »hamować« arbitralność króla 
zanim naruszy on przywileje feudalne czy inne zasady prawa”; dotyczy jed
nak szczególnie normy z 1352 r., która zwracała się nie tylko przeciwko takiej 
tendencji całego stanu, ale i jednostek lub jakichś ciał przedstawicielskich: 
wspomniany statut Edwarda III „uznał ogólnie za zdradę stanu każdy przy
padek »wszczęcia wojny przeciw królowi w jego własnym królestwie«” 
(Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998, s. 196-197).
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Znaczenie nie tyle ówczesnej izby niższej68, co parlamentu było 
dostrzegane i eksponowane przez Jana Fortescue, uznawanego 
w angielskiej literaturze za jednego z najważniejszych myślicieli 
politycznych Europy XV w. i bodaj najistotniejszego z tych, któ
rzy przygotowywali podstawy angielskiego „rządu mieszanego”. 
Fortescue, któremu poświęcimy odrębny szkic, opowiadał się 
w rozpoczętej w 1453 r. wojnie Dwóch Róż po stronie pozostają
cych u władzy Lancastrów (Róża Czerwona), a przeciwko drugiej 
z bocznych linii Plantagenetów - Yorkom (Róża Biała)69. Pierw
szą fazę wojny otworzył napad szaleństwa Henryka VI i regencja 
księcia Yorku Ryszarda z tytułem Protektora. W 1455 r. Henryk, 
odzyskawszy przytomność umysłu, pozbawił Yorka wpływów, 
w odpowiedzi na co ten, przy współudziale księcia Salisbury i je
go syna księcia Warwick, pobił wojska królewskie pod St. Albans, 
a w związku z ponownym napadem szaleństwa króla parlament po 
raz kolejny powierzył mu urząd Protektora. W latach 1459-60, po 
ucieczce spod Ludlow wobec przewagi wojsk królewskich, przy
wódcy Yorków uszli z kraju i oskarżeni zostali o zdradę stanu przez 
parlament, który uznał Edwarda, syna żony Henryka VI (jego oj
costwo nie było pewne), za następcę tronu i potwierdził jego tytuł 
do tronu70. Wkrótce jednak po stronie Yorków opowiedzieli się 

68 Władza Izby Gmin, piszę Treveleyan, „była bardziej pozorna niż 
realna, gdyż największą siłę polityczną dzielili król, baronowie i kościół, 
a nie należała ona do gmin”. Jej pozycja dostarczyła jednak „precedensu 
do uchwycenia pełni władzy przez tę izbę, gdy monarchowie z dynastii 
Tudorów podcięli skrzydła kościołowi i baronom” (dz. cyt., s. 249).

69 W opinii angielskiego historyka Wojna Dwóch Róż była jedynie 
„walką stronnictw pomiędzy rodzinami skoligaconymi z domem panują
cym, ubiegającymi się o władzę i bogactwa, a w ostatecznym celu o zdo
bycie korony. Po każdej stronie stała grupa wielkich arystokratów; w żad
nym natomiast razie nie wchodziły w rachubę żadne kwestie zasadnicze 
ani nawet interesy klasowe” (tamże, s. 321). „Na wojnę Róż - uzupełnia 
Kędzierski - złożyły się walki dynastyczno-osobiste o koronę Anglii, które 
nie dotknęły politycznie ani militarnie szerokich rzesz. Była to wojna ary
stokratyczna. Na polach licznych bitew, na szubienicach i pod toporem kata 
wyginęła prawie cała klasa potężnych feudałów, przygotowując w ten 
sposób grunt pod absolutyzm Tudorów” (dz. cyt., s. 519). I jeszcze raz 
Trevelyan: „Wojna Dwóch Róż była zabiegiem puszczenia krwi dokona
nym przez arystokrację na własnym ciele. Dla narodu była ona ukrytym 
błogosławieństwem” (dz. cyt., s. 322).

70 W. H. Dunham Jr. i Ch. T. Wood twierdzą, że w następstwie tego 
aktu Henryk VI stal się pierwszym władcą Anglii rządzącym jedynie 
w oparciu o legitymację parlamentu, który uznał swą zwierzchność wo
bec monarchy i wyrażał arbitralne stanowisko, odmienione zresztą wkrótce 
wobec zmian politycznych i przewagi Yorków tak, że „Edward IV, który 
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hierarchowie Kościoła z arcybiskupem Canterbury i kilkunastu 
lordów świeckich. Po bitwie pod Northampton król znalazł się 
w rękach Yorka, który oficjalnie zgłosił pretensje do korony w par
lamencie mimo oporu księcia Warwick, faktycznie dowodzącego 
wojskami Yorków i zainteresowanego zachowaniem Henryka na 
tronie. Do decydującej bitwy pod Wakefield, w której Yorkowie 
ponieśli porażkę, doszło w końcu 1460 r. Wprawdzie książę Yor
ku i książę Salisbury zginęli, lecz Warwick połączył się z młodym 
księciem Yorku Edwardem, który wkrótce wygrał inną bitwę z Lan- 
castrami. W 1461 r., po zajęciu Londynu, Edward zgłosił preten
sje do korony, potem złożył przysięgę, a zabrani w Westminsterze 
magnaci pospieszyli z hołdem wasalnym. Anglia miała teraz dwóch 
królów: prawowitego Henryka VI i pretendenta Edwarda IV, 
„władcę londyńczyków i Warwicka”. Pod wrażeniem kolejnych 
zwycięstw Edwarda i masowych egzekucji, parlament zatwierdził 
jego prawa do korony, składając mu, jako prawowitemu dziedzi
cowi Ryszarda II, dziękczynny adres. Lancastrów, potępionych jako 
uzurpatorów, oskarżono o zdradę stanu, lecz statuty uchwalone za 
ich panowania pozostawiono w mocy. Pozycja króla nie była moc
na; choć z czasem Henryk VI wpadł w jego ręce, a kolejne dwory, 
w tym papieski i francuski, uznały jego tytuł, to Edwardowi zagro
ził jednak wkrótce Warwick, którego brat, arcybiskup Yorku, stra
cił z woli króla urząd kanclerza królestwa. Za sprawą Warwicka, 
coraz bardziej odsuwanego w cień przez Edwarda, doszło do od
nowienia wojny, w której w opozycji przeciwko królowi połączo
ne siły Warwicka i Henryka VI doprowadziły do restauracji Lan
castrów (1470). Już jednak w następnym roku Edward IV wkro
czył do Londynu, pokonując wojska Warwicka, który legł na polu 
bitwy, zaś w bitwie pod Tawkesbury siły zgromadzone przez żonę 
Henryka VI Margaretę. Do końca panowania Edward nie miał już 
trudności z Lancastrami; pod jego twardą ręką została poskromio
na „anarchia, wywoływana osobistymi ambicjami wielkich rodów 
i dynastycznymi pretensjami potomstwa Edwarda 111. Rządy 
Edwarda IV noszą w sobie cechy przyszłego absolutyzmu Tudo- 
rów. Parlamenty, rzadziej zwoływane, zajmowały się głównie 
uchwalaniem subsydiów, inicjatywa ustawodawcza należała tylko 
zdobył koronę dzięki zwycięstwu militarnemu, a nie akcji parlamentu”, 
z formalnego punktu widzenia winien był być uznawany za „suwerena 
czysto parlamentarnego”; Edward powoływał się jednak na „wolę ludu” 
z pominięciem parlamentu, łącząc fakt przejęcia tronu z przyzwoleniem 
ludu i wymuszając na ciele przedstawicielskim uznanie tego faktu i przy
zwolenia (art. cyt., s. 752-755).
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do Korony. (...) Nowi ludzie, najczęściej pochodzący z gminu, 
zajmowali odpowiedzialne stanowiska w całej administracji kró
lestwa (...) Dochody z wakujących beneficjów szły prosto do skar
bu, nowo mianowani biskupi musieli słono płacić za nominację na 
urzędy”71. Po śmierci w 1483 r. króla, którego wszyscy się bali, 
a który nie lękał się nikogo, doszło jednak do walk o wpływ na 
dziesięcioletniego Edwarda V. Opozycjoniści kierowani przez 
Ryszarda, księcia Gloucester, zdołali nie tylko zapewnić przywódcy 
regencję, ale i doprowadzić do uznania jego praw sukcesyjnych 
przez parlament72. W kraju po raz kolejny zapanowała anarchia, jak 
w okresie Wojny Dwóch Róż. Ryszard III, stryj króla Edwarda V 
i jego brata Ryszarda, zamordowanych z jego rozkazu w 1483 r., 
natrafił jednak wkrótce na opozycję, na czele której stanął legity
mujący się wątpliwym prawem do tronu Henryk Tudor, wnuk 
wdowy po Henryku V Katarzyny Francuskiej i Owena Tudora. Na 
polu pod Bosworth wojska Henryka pokonały siły króla Ryszarda 
III Plantageneta (1485), on sam zaś został koronowany, początku
jąc jedną z najważniejszych w dziejach Anglii dynastię Henryka 
VIII i Elżbiety I, których imiona są symbolami angielskiego wie
ku XVI, a ich działania politycznym kontekstem dla refleksji tak 
znakomitych myślicieli, jak More i St German oraz T. Smith i Ho- 
oker.

71 J. Z. Kędzierski, dz. cyt., s. 529.
72 Historycy zwracają uwagę, że w przypadku detronizacji Edwarda 

V w 1483 r., po raz pierwszy w dziejach Anglii, powołano się na zakorze
nione w obowiązującym prawie uprawnienie do pozbawienia władcy tro
nu, inaczej niż w przypadkach rewolty (nie mającej podobnego uzasad
nienia) skierowanej przeciwko takim władcom poprzednich stuleci, jak Jan 
bez Ziemi (1215), Henryk 111 (1265), Edward 11 (1327) czy Ryszard II 
(1399), jedynie z powołaniem na niekompetencję władcy i okazaniem siły 
przez opozycję. Przypadek Ryszarda III, wzorem Edwarda IV powołują
cego się zrazu jedynie na wolę ludu, jest o tyle istotny, że w 1484 r. 
w związku z jego staraniami o koronę wypracowana została konstytucyj
na fikcja (wykorzystana w 1689 r.) elekcji dokonanej przez trzy stany 
królestwa, zidentyfikowane z parlamentem, nie tylko zapewniająca par
lamentowi pozycję zwierzchnika lub suwerena, ale także umożliwiająca 
nadanie monarchii angielskiej jej kontraktualnego charakteru; fikcja ta 
jednak posłużyła w pierwszej kolejności następcy Ryszarda - Henrykowi 
VII - dla uzasadnienia jego wątpliwego tytułu (Ch. T. Wood, W. H. Dun
ham Jr., The Right to Rule in England. Depositions and the Kingdom s 
Authority. 1327-1485, „American Historical Review”, 81 (1976), s. 755- 
759).
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Lanfranc i św. Anzelm, uchodzący w literaturze przedmiotu za 
najbardziej znaczących przedstawicieli refleksji politycznej w An
glii po podboju normandzkim, nie pochodzili z Wyspy. Pierwszy 
z nich (urodzony w Pawii w 1005, zmarły w 1089 r. w Canterbu
ry) kształcił się we Francji i normandzkim Avranches, prawdopo
dobnie na zaproszenie Herluina, fundatora i przeora klasztoru 
w Bec, założył w tym ośrodku szkołę, która wkrótce zyskała sła
wę nie tylko w Normandii, ale i w całej niemal Europie, kształcąc 
wielu znamienitych następnie ludzi, m.in. przyszłego papieża Alek
sandra II i św. Anzelma. Sam Lanfranc zyskał sławę po tym, jak 
w 1050 r. w Rzymie i Vercelli, a pięć lat później w Tours, stanął 
w obronie koncepcji transsubstancjacji (przeistoczenia), zaatako
wanej przez Berengara, nadając jej kształt przyjęty za pontyfikatu 
papieża Mikołaja II przez Sobór Laterański w 1059 r.1 Nie tyle 
jednak ta sława, ile udział w politycznych przełomach zadecydo
wał o jego stanowisku w dziejach Anglii. Nie jako teolog, lecz 
raczej jako prawnik zabiegał Lanfranc u papieża o sanację nieka- 
nonicznego związku księcia Normandii i Matyldy (lata 1059-66), 
zaś jako najbliższy doradca Wilhelma miał również wpłynąć w de
cydującej mierze na jego decyzję o inwazji na Wyspę w 1066 r.; 
za jego sprawą książę miał zyskać papieskie błogosławieństwo 
sprawiedliwej wojny przeciw Haroldowi jako uzurpatorowi i ty
ranowi nie respektującemu warunków przysięgi koronacyjnej, 
sprzeciwiającemu się reformie Kościoła, dokonywanej już w Nor
mandii, a promowanej przez ówczesnych papieży (ostatni zarzut 
kierowany był zresztą nie tylko przeciwko Haroldowi, ale i arcy
biskupowi Canterbury, Stigandowi, pozbawionemu urzędu w 1070 

1 Owocem teologicznego sporu Lanfranca z Berengarem, odrzucają
cym realną obecność Chrystusa w sakramencie ołtarza, trwającym w błę
dzie nawet po ustaleniu kanonu w 1059 r., było dzieło napisane przez 
współpracownika Wilhelma I jeszcze około 1080 r. pt. De Corpore et 
Sanguine Domini (zob. J. de Montolos, Lanfranc et Bérenger. La contro
verse eucharistique du Xe siècle, Leuven 1971).
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r. przez synod obradujący w Winchester2 pod zarzutem symonii 
i niekanonicznego wyboru). Lanfranc wybrany został w 1067 r. 
arcybiskupem Rouen, nie przyjął tej godności, wkrótce objął bo
wiem stanowisko arcybiskupa Canterbury. Jako główny współpra
cownik Zdobywcy dostrzegał, że nowy władca szanuje niezależ
ność sądów duchownych i świeckich, dba o regularne zwoływa
nie synodów, nie sprzeciwia się też reformom zwiększającym dys
cyplinę duchowieństwa i podnoszącym poziom jego wykształce
nia. Mając świadomość, że dokonywana przez Wilhelma „norma- 
nizacja” Kościoła w Anglii zbliża tę wspólnotę do wzorców, jakie 
zaczynały panować na kontynencie, wspierał akcję wymiany bi
skupów i opatów z czasów przedinwazyjnych na normandzkich 
hierarchów, nie negował procesu niszczenia lokalnych zwyczajów 
w obrębie tego Kościoła i takich, które różnicowały poszczególne 
diecezje. Godząc się na dzieło unifikacji, nie był jednak skłonny 
uznać silnej także na dworze Wilhelma tendencji do centralizowa
nia władzy nie tylko kosztem pacyfikowanych poddanych, ale 
i kosztem względnej niezależności hierarchów Kościoła. Jako ar
cybiskup dbał o regularne zwoływanie synodów za przyzwoleniem 

2 Synod, zebrany z inicjatywy króla, któremu wraz z nim przewodni
czyło trzech legatów papieskich, określił kary kanoniczne za czyny do
konane od bitwy pod Hastings, mające położyć kres gwałtom, jakie po niej 
nastąpiły, i wprowadzić zmiany w episkopacie angielskim. Po śmierci 
Ealdreda, podpory Wilhelma wśród wysokich dostojników Kościoła an
glosaskiego, nowy władca miał wśród nich niemal samych wrogów, na 
czele ze Stigandem, którego legaci papiescy postawili w stan oskarżenia, 
rzucili nań klątwę i złożyli z urzędu (podobnie jak innych biskupów: jego 
brata Ethelmera oraz Ethelwine’a i Ethelryka). Pozbawiwszy w ten spo
sób Kościół anglosaski jego dotychczasowych zwierzchników, zgroma
dzenie osadziło na opróżnionych stolicach sprzyjających Wilhelmowi 
duchownych, w tym Lanfranca, jednego z najpoważniejszych rzeczników 
reformy Kościoła. „Kiedy w parę miesięcy po wyborze Lanfranc wybie- 
rze się ad limina - dodaje historyk - papież Aleksander 11, na znak szcze
gólniejszej estymy, wręczy mu nie jeden paliusz, lecz dwa, bo do tego, 
który wedle zwyczaju otrzymuje nowo mianowany arcybiskup, dołącza 
swój własny, jako relikwię. Zerwanie ze Stigandem i wybór takiego na
stępcy po nim były oznaką, że Wilhelm definitywnie porzuca wszelkie 
próby współpracy z miejscowym wyższym klerem”. Stigand nie ukorzył 
się jednak, znajdując schronienie w Szkocji (P. Zumthor, Wilhelm Zdobyw
ca, Warszawa 1994, s. 271). Szerszych informacji o Lanfrancu dostarczają 
opracowania W. i M. Wilksów, The Three Archbishops (London 1858), H. 
Böhmera, Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von Canterbury (Leip
zig 1902), E. Longuemare’a, Lanfranc. Conseiller politique de Guillau
me le Conquérant (Caen 1902) oraz A. J. Macdonalda (Lanfranc. A Study 
of his Life, Work & Writing, London 1926).
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papieża i politycznego władcy jako zgromadzeń duchowieństwa 
i panów feudalnych, pracujących nad odnowieniem prawa kano
nicznego w Anglii i zmianą ładu panującego w Kościele. W kie
rowanym przez siebie Kościele angielskim podejmował przecież 
dzieło analogiczne do dokonywanego przez jego mocodawcę na 
podbitych terytoriach3: broniąc tezy o autonomii sfer duchowej 
i świeckiej, zgodnie z dualistycznym oglądem relacji między ich 
zwierzchnikami, wiązanym głównie z imieniem św. Gelazego 1, 
papieża końca V w., pragnął nade wszystko ustalić i umocnić pry
mat arcybiskupa Canterbury w Kościele Anglii, rozstrzygając na 
rzecz kantuareńskiej stolicy prymasowskiej zadawniony konflikt 
z biskupami innych stolic, zwłaszcza Yorku. Odmówił tedy kon
sekracji Tomasza z Bayeux na stolicę w Yorku, warunkując ów akt 
uprzednim uznaniem przezeń zwierzchnictwa Canterbury; godząc 
się oddać ów spór pod rozstrzygnięcie Rzymu, który przekazał go 
z kolei pod rozwagę synodu narodowego Kościoła angielskiego, 
w 1072 r., na synodzie zebranym w Winchester doczekał się de
cyzji ustalającej prymat jego stolicy. Jeszcze w tym samym roku, 
na synodzie w Windsorze, Tomasz uznał zwierzchność arcybiskupa 
Canterbury, który w 1071 r., w czasie pobytu w Rzymie, otrzymał 
z rąk papieża Aleksandra II, swego ucznia z Bec, symbole bisku
piego zwierzchnictwa.

3 Zob. szerzej R. W. i A. J. Carlyle, A History of Medieval Political 
Theory in the West, t. IV, Edinburgh 1926, s. 6-7.

4 Lanfranc zwalczał nade wszystko symonię, która sprowadzała god
ności kościelne, a pośrednio ¡.odprawianie kultu, do rzędu spraw pienięż
nych i czynił to zjawisko godnym bezwzględnego wykorzenienia dla 
uzdrowienia Kościoła, a problem nikolaizmu - zdaniem Lanfranca kon
trowersyjny w rzeczywistości Normandii - podnosił nade wszystko wspie
rany przez niego i księcia Wilhelma, pochodzący znad Renu lub z Szam
panii, arcybiskup Maurille. „Wilhelm, piszę historyk, szczerze patrono
wał programowi reformy [Kościoła]. Te wszystkie formy heterodoksji 
i rozwiązłości wśród duchowieństwa obrażają jego głębokie poczucie 
dyscypliny. Chętnie opowiadał się za reformą - pod warunkiem, że wyj
dzie ona od niego. Jego zdaniem Kościół, jako organizm społeczny, musi 
się podporządkować państwu”; i w tym przekonaniu trwał do końca, za
tem również po podboju Anglii (P. Zumthor, dz. cyt., s. 182). Maurille 
i Lanfranc wspierali Wilhelma, formułując warunki względem centrali
stycznych zapędów księcia, w jego staraniach o narzucenie „pokoju Bo
żego” w Normandii; pokoju opartego na zasadach, potwierdzonych na 
synodzie prowincjonalnym odbytym w 1061 r. w Caen, a sformułowanych

Zabiegając o realizację reform promowanych przez ówcze
snych biskupów Rzymu, zwracając się szczególnie przeciw symonii 
i nikolaizmowi (małżeństwom księży)4, Lanfranc - powołując się 
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na zasady dualistycznej wizji relacji między zwierzchnikami du
chowymi i świeckimi - wdawał się niekiedy w spór z Wilhelmem. 
Gdy bowiem Zdobywca zakazał poddanym jego zwierzchnictwu 
feudalnemu biskupom udawania się do Rzymu bez jego zezwole
nia, Lanfranc zakaz ten złamał (1082). Jak jednak utrzymuje więk
szość historyków, ze strony Wilhelma próby tego rodzaju były sto
sunkowo nieliczne5; generalnie skłaniał się bowiem do respekto
wania koncepcji dualistycznej, nie naruszał przywilejów Kościo
ła ani nie kwestionował prymatu Rzymu jako rzeczywistej, a nie 

w 1047 r., zakazujących prowadzenia niesprawiedliwych wojen, zabija
nia chrześcijan przez innych chrześcijan, zasadach jednak, które - zdaniem 
historyka - wzmacniały hierarchiczną władzę w księstwie normandzkim, 
i to tak hierarchów duchowych, jak i samego księcia, wymagały bowiem 
istnienia organów orzekających o naruszeniu pokoju i egzekwujących 
ewentualne orzeczenia (tamże, s. 180-181, oraz H. Clover, M. Gibson, The 
Letters oj Lanfranc, Archbishop of Canterbury, Oxford 1979, s. 42-84).

5 Zumthor wydaje się hołdować odmiennej interpretacji; krytyczny 
wobec usiłowań Grzegorza VII uznaje, że Wilhelm Zdobywca nie mógł 
zachowywać neutralności wobec sporu toczącego się między cesarzem 
Henrykiem IV i papieżem, wywodzi też, że „Grzegorz VI1 wniósł bezsku
teczny protest, gdy w roku 1068 książę-król uwolnił od podatków na rzecz 
Stolicy Apostolskiej opactwo Saint-Étienne w Caen, które, wbrew oby
czajowi kluniackiemu, poddającemu klasztory bezpośredniej jurysdykcji 
Rzymu, było zależne od arcybiskupstawa w Rouen”; że „Wilhelm odmó
wił wprowadzenia jakichkolwiek zmian”; że „od tego czasu aż do końca 
panowania Wilhelma papież nie udzielił żadnych przywilejów opactwom 
normandzkim”; że głoszone przez papieża „idee rodziły w Wilhelmie chęć 
oddalenia się odeń i, niewątpliwie, osłabienia związków między ducho
wieństwem anglo-normandzkim a kurią rzymską”; że, w końcu, „nie po
zwolił Lanfrancowi wybrać się do Rzymu na odbywające się w tych la
tach sobory”. Tenże autor wskazuje, że po 1080 r., gdy papież po raz dru
gi wystąpił przeciwko Henrykowi IV i ogłosił jego detronizację, wysłał 
on do Wilhelma list, w którym chwalił zasługi rzymskich zwolenników 
reformy dla „sprawy normandzkiej” oraz żądał wpłacania świętopietrza 
i złożenia Stolicy Apostolskiej hołdu z nowo nabytych krajów. Żadne z żą
dań nie zostało spełnione: pierwsze, mimo zasadniczej zgody króla An
glii, wobec faktów, jakie wkrótce zaszły na Półwyspie Apenińskim, dru
gie wobec wyraźnego sprzeciwu Wilhelma, argumentującego, że byłoby 
to sprzeczne z obyczajem angielskim. Na synodzie w Lillebonne w tym
że roku przyjęto ważne uchwały dla politycznego rozwoju księstwa nor- 
mandzkiego uznając, żc jurysdykcja na tym obszarze pochodzi jedynie 
z książęcego nadania, że tedy książę-król ma prawo przekazywać ją i in
terweniować w wątpliwych wypadkach, co było sprzeczne z powszech
nym obyczajem i znacznie osłabiało decentralistyczne skutki ustroju feu
dalnego na rzecz rodzącej się „monarchii narodowej”; jednocześnie jed
nak synod potwierdzał liczne zasady reformy kościelnej, kładąc szczególny 
nacisk na przestrzeganie celibatu księży (dz. cyt., s. 296-297).
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tylko symbolicznej Stolicy Świętej, zasadniczo zachowując neu
tralność w trakcie sporu papieża Grzegorza VII (który w później
szym, bo pochodzącym z 1075 r. Dictatus papae, zakazał duchow
nym przyjmowania inwestytury od władców świeckich) z cesarzem 
Henrykiem IV, nie podejmując też żadnych działań, gdy cesarz 
ustanowił antypapieżem Guiberta, nieodmiennie deklarując ule
głość Stolicy Świętej. Neutralność honorowana w stosunkach z pa
piestwem i cesarstwem łączyła się w jego postępowaniu z zaufa
niem, jakim darzył Lanfranca nie tylko piastującego z jego woli 
godność kanclerza, ale i regenta w czasie nieobecności księcia; jak 
sądzą historycy, zaufanie jakim cieszył się Lanfranc zapewniało 
względnie stabilną relację między zwierzchnikami sfery duchowej 
i politycznej, zainteresowanych umacnianiem swych pozycji we 
współpracy raczej niż współzawodnictwie. Za sprawą Lanfranca 
Wilhelm miał powierzyć tron angielski nie najstarszemu (i skłó
conemu z nim) synowi, Robertowi6, któremu oddał na łożu śmier
ci tron normandzki, ale - mimo gwałtownego charakteru - drugie
mu synowi, Wilhelmowi, wychowankowi arcybiskupa, koronowa
nemu przezeń w Westminsterze już trzy tygodnie po śmierci ojca 
(1087)7.

6 Zwanemu Courte-Cuisse (lub Courte-Heuse), tj. Krótkoudym, lub 
Curthose, tj. Krótką Pończochą.

7 Wilhelm, któremu nadano łaciński przydomek Rufus, co mogło być 
albo aluzją do jego rudych włosów albo do czerwonawej cery (w polskiej 
historiografii mianowanego Wilhelmem 11 Rudym), był trzecim synem 
Zdobywcy, Robert - drugim, natomiast pierwszym Henryk Beau-Clerc, 
który po śmierci Wilhelma Rudego i bitwie pod Tinchebray stoczonej z Ro
bertem w 1106 r. ponownie zjednoczył Anglię i Normandię.

" Przywołajmy raz jeszcze opinię historyka, by unaocznić istotę za
gadnienia: „wśród zwolenników reformy Kościoła, [którym sprzyjał Wil
helm], w łonie kurii rzymskiej zarysowują się dwie tendencje: jedna, wy
chodząca z założeń moralnych, kładzie akcent na wpływ nauczania i ka
znodziejstwa i zmierza ku poprawie dusz; druga, o charakterze bardziej 
instytucjonalnym, chce wyzwolić Kościół z wszelkiej zależności od wła
dzy świeckiej. Idee te reprezentują dwaj kardynałowie: Piotr Damiani jest 
rzecznikiem pierwszej, Hildebrand - drugiej. Idea Maurille’a, [podejmu
jącego walkę z nikolaizmem], wykazująca wpływ Damianiego, w szcze
gólny sposób odpowiadała temperamentowi Wilhelma. Tymczasem wstą
pienie na tron papieski w roku 1058 Mikołaja II zapowiada tryumf idei 
Hildebranda. W roku 1059 sobór laterański potępia wyraźnie, po raz pierw
szy, inwestyturę świecką dostojników kościelnych, a jednocześnie doma-

Powszechnie uznaje się, że dopiero za panowania Wilhelma II 
wybuchł w Anglii spór o inwestyturę, którego zalążki można było 
odnaleźć za rządów jego ojca, zasadniczo respektującego odmien
ności inwestytury świeckiej i duchowej". Wilhelm II, świadom tre
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ści sporu toczącego się na kontynencie, dążył do wzmocnienia 
władzy nad wszystkimi poddanymi traktowanymi analogicznie, 
narażając się na sprzeciw swego wychowawcy głównie za próby 
oceniania biskupów z punktu widzenia ich użyteczności dla kró
lestwa, opróżniania stolic biskupich, a nawet niedopuszczania przez 
dłuższy czas do ich obsadzania. I chociaż do końca życia Lanfranca 
powstrzymywał się przed formułowaniem radykalnego żądania 
pełnej podległości biskupów swemu zwierzchnictwu, już wówczas 
wydawał się sądzić, że władztwo panów feudalnych, w tym bisku
pów, pochodzi wyłącznie z władztwa królewskiego, jest zatem 
wtórne i delegowane, bo władca polityczny stawał się w jego 
oczach jedynym źródłem ich uprawnień, wyłącznie władnym nada
wać symbole zwierzchnictwa. W sporze, który sytuował władców 
krajów europejskich w obozach gregoriańskim i henrycjańskim, 
papieskim i cesarskim, Wilhelm II opowiadał się nie tyle po stro
nie Henryka IV, ile starał się wykazać, że w partykularnych króle
stwach pełnię władzy skupia władca świecki, jedyny zwierzchnik 
feudalny i jedyny właściciel dóbr, z własnego tytułu nadający 
władztwo wasalom, wprowadzający na urzędy i przyznający im 
łączące się z nimi beneficja. W tym zakresie nikt nie mógł był 
konkurować z władcą mającym wyłączne uprawnienia do udzie
lania inwestytury świeckiej i duchownej; nie mógł z nim konku- * 

ga się dla kardynałów wyłącznego prawa wyboru papieża”. Pomijając 
interpretację wspominanego historyka, następującą po przywołanym 
wywodzie, a zmierzającą do wykazania, że Kościół miał się stać swoistym 
„nadpaństwem”, a „władza religijna z zasady i z dostojeństwa” wyższą 
„nad władzę polityczną”, zwróćmy uwagę na problematyczną tezę o sprzy
janiu przez Wilhelma tendencji nie dopuszczającej instytucjonalnego wątku 
reformy Kościoła. Sam Wilhelm „aż do końca swego panowania miał 
udawać, że nie wie o zakazie obsadzania stanowisk duchownych przez 
władzę świecką. W 1060 r. mianował biskupem w Avranches swego ku
zyna Jana, jednego z potomków Ryszarda I, bo jego zdaniem Jan odzna
czał się zaletami ducha, które predestynują go do tej godności; Wilhelm 
chciał mieć dobrych biskupów, odpowiadających ideałowi, jaki głoszą 
rzecznicy reformy, ale jednocześnie nie rezygnował z kontrolowania ich. 
Nigdy żaden synod prowincjonalny nie zyskał nad nim przewagi, żadne
mu biskupowi nie udało się na stałe usadowić w którymś hrabstwie czy 
też uzurpować sobie praw królewskich do biskupiego miasta. Wilhelm 
zawsze skutecznie ograniczał wpływ biskupów na sądownictwo księstwa; 
skłaniał wyższy kler do nadawania większych kompetencji dekanatom 
i archidiakonatom (zależnym od diecezji, ale nie podlegającym osobistej 
władzy biskupa); utrzymywał on w tym samym celu przywileje sądowe, 
jakie poprzednicy jego przyznali klasztorom lub jakie klasztory same so
bie zdobyły, a nawet dysponuje opactwami tak samo, jak biskupstwami” 
(P. Zumthor, dz. cyt., s. 183-184).
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rować w szczególności papież ani tym bardziej zwierzchnik Ko
ścioła w jego królestwie. Wilhelm II negował w szczególności 
„podwójny charakter” biskupów: jako panów feudalnych, którzy 
zyskiwali tytuł od swego zwierzchnika feudalnego, i hierarchów 
Kościoła, legitymizowanych przez swych przełożonych w obrębie 
wspólnoty duchowej, choć dystynkcję tę uświadamiał mu zapew
ne sędziwy Lanfranc, ośmielający się wszak czynić to wobec jego 
ojca, jak wówczas, gdy po aresztowaniu przezeń Odona z Bayeux 
zwrócił uwagę, że więzi on nie biskupa Bayeux (co wykraczało 
poza jego kompetencje), lecz hrabiego Kentu, że tedy dotyka feu
dalnego tytułu więźnia, a nie jego godności biskupiej. Treść tej 
dystynkcji zanikała u Wilhelmowego syna, skoro już za życia 
wychowawcy Rudy podejmował pierwsze próby jej zatarcia; po 
śmierci Lanfranca tendencja ta stała się widoczna, gdy z woli syna 
Zdobywcy stolica kantuareńska wakowała przez 4 lata, doprowa
dziła zaś do konfliktu po tym, jak Wilhelm II ustanowił Anzelma 
arcybiskupem Canterbury podczas swej choroby przez wepchnię
cie mu pierścienia arcybiskupiego na palec i pastorału do ręki mimo 
niejakiego oporu z jego strony. Gdy król odzyskał siły i próbował 
zmusić nowego prymasa do uległości, spotkał się ze sprzeciwem 
nie tylko dlatego, że negował istnienie zwierzchników dwóch au
tonomicznych sfer w Anglii, ale także dlatego, że próbował inge
rować w dziedzinę Kościoła uniwersalnego.

Pochodzący z burgundzkiej Aosty Anzelm, który - podobnie 
jak Lanfranc - przebył drogę z południa do Normandii (Avranches 
i Bec), zyskał sławę jako autor filozoficznych traktatów Monolo- 
gium i Proslogium, zaznaczył swe miejsce w dziejach Anglii udzia
łem w sporze z Wilhelmem II o dziedziny należące z woli Chry
stusa i poprzedników króla do Kościoła9. Bezpośrednim powodem 
konfliktu między prymasem i ozdrowiałym królem była wola bi
skupa udania się do papieża Urbana II, by odebrać z jego rąk insy
gnia arcybiskupie. Król, inaczej niż władcy Francji i Normandii, 
nie uznający Urbana ani ustanowionego przez cesarza antypapie- 
ża Klemensa, rościł sobie prawo rozstrzygania sporu między obu 

9 Zob. szerzej J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 
1966, s. 191 in. „Stanowisko Anzelma wobec władzy świeckiej - wywo
dzi historyk - zbliżało się raczej do poglądów św. Pawła i Grzegorza 
Wielkiego niż Grzegorza VII: Anzelm bowiem uważał, że obowiązkiem 
chrześcijanina jest posłuszeństwo władzy świeckiej, gdy zaś żądania tej 
władzy stają w sprzeczności z sumieniem i nauką chrześcijańską, wów
czas pozostaje tylko bierny protest i cierpliwe znoszenie swego losu jako 
dopustu bożego” (tamże, s. 197).
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rywalami do dziedzictwa św. Piotra albo przynajmniej decydowa
nia, po której ze stron opowiedzieć się winni jego poddani. Wład
ca zakazał Anzelmowi wyjazdu, uznając, że żaden jego poddany 
nie może spotykać się z papieżem, póki on nie uzna jego tytułu. 
Papież przesłał tedy insygnia do Anglii i zyskał uznanie Wilhelma 
II jako prawowity biskup Rzymu, Anzelm przyjął je jednak nie 
z rąk króla, ale od papieskiego legata (1095), podkreślając tym 
aktem swą podległość względem papieża raczej niż monarchy.

Dwa lata później wybuchł kolejny spór, który łączył się już 
bezpośrednio z inwestyturą biskupów, dotyczył bowiem mocy 
wiążącej kanonów Soboru Laterańskiego, zakazujących świec
kiej inwestytury i przewidujących ekskomunikę tych, którzy by 
jej dokonywali. Jednak ten spór toczył już Anzelm nie z tragicz
nie zmarłym Wilhelmem, lecz z jego następcami. Już pierwszy 
z nich, Henryk, witając Anzelma po powrocie z kontynentu w Do
ver, zażądał przyjęcia przezeń po raz kolejny inwestytury z rąk 
nowego władcy świeckiego. Po odmowie Anzelma, powołujące
go się na wspomniane kanony, król zdecydował się wysłać do 
Rzymu zapytanie, czy jako władca Anglii może być zwolniony 
z posłuszeństwa wobec nich. Jeszcze przed uzyskaniem odpowie
dzi, Anzelm wspomagał Henryka w jego staraniach o uznanie 
kontrowersyjnego małżeństwa i w walce z rewoltą Roberta de 
Bellesme, mimo to jednak - po uzyskaniu odpowiedzi odmow
nej od papieża Paschalisa II - król naruszał je, nie tylko obsadza
jąc wakujące biskupstwa i opactwa bez zgody nie posiadającego 
jego inwestytury arcybiskupa Canterbury, ale i nie odwołując 
swego względem Anzelma żądania. Tymczasem Anzelm, powo
łując się na normy kanoniczne, zażądał na synodzie w Westmin- 
sterze rezygnacji biskupów z urzędów nadanych im przez króla 
z pominięciem konsekracji dokonywanej przez arcybiskupa Can
terbury. Opuściwszy Anglię w obawie przed gniewem króla, udał 
się do Rzymu, jednak nie uzyskał papieskiej ekskomuniki swe
go władcy, skorzystał natomiast z mediacji siostry Henryka, Adeli 
z Blois, której oświadczył, że sam, jako zwierzchnik Kościoła 
angielskiego, zamierza rzucić ekskomunikę na króla. Spotkanie 
z królem w 1105 r. nie przyniosło rozstrzygnięcia. Dopiero na 
zwołanym dwa lata później synodzie londyńskim wypracowana 
została formuła, na którą zgodziły się obie strony i która - zda
niem niektórych historyków - stała się wzorcem dla rozstrzygnięć 
przyjmowanych na kontynencie; formuła, wedle której świecka 
inwestytura należała do króla, jedynego piastuna temporaliów lub
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regaliów10, duchowna zaś do hierarchicznie wyższego dostojni
ka kościelnego, co w przypadku angielskim oznaczało, że „inwe
stytury duchowej” udzielać winien arcybiskup Canterbury".

111 Dystynkcja temporaliów lub regaliów („wyjętych” spod jurysdyk
cji kogokolwiek innego niż władca świecki) oraz spirytualiów, której usta
lenie przypisuje się najczęściej Widonowi z Ferrary i Ivonowi z Chartres 
i która posłużyła za podstawę uregulowań przyjętych w kompromisie 
wormackim z 1122 r., pojawiła się już w 1111 r. w akcie podpisanym przez 
papieża Paschalisa U i cesarza Henryka. W tym zakresie król był zatem 
jedynym uprawnionym w oparciu o fakt materialnego posiadania, stano
wiącego jedyną miarę prawości uprawnienia. W konstrukcji bronionej 
przez obóz papieski podobna koncepcja była chybiona, a jej krytyka, pod
jęta w 1111 r. przez Placidusa z Nonantuli, była fundamentalna. Wedle 
Placidusa niepodobna nawet mówić o uprawnieniach króla: materialne 
posiadanie i urząd episkopalny to jedno: są one nierozdzielnie związane, 
podobnie jak dusza i ciało; wraz z „osadzeniem” biskup staje się posiada
czem dóbr przypisanych jego biskupstwu, a obejmujących w szczególności 
te elementy, które opisano mianem regaliów w dokumencie sygnowanym 
przez papieża i cesarza. Zauważmy na marginesie, że mimo krytyki Pla
cidusa idea rozdziału „urzędu” od „posiadania” stawała się coraz bliższa 
umysłom o nastawieniu bardziej praktycznym niż teoretycznym: Gerhoh 
z Reichersbergu, piszący w latach 1130., odróżniał już nie tylko-jak Wido 
- urząd i posiadanie biskupów, ale także - wzmacniając pozycję króla - 
wprowadzał dystynkcję donacji dokonywanych przez królów działających 
jako osoby prywatne od donacji dokonanych przez królów jako piastunów 
Korony. Dystynkcja ta nakazywała odróżniać osobę i urząd króla, różni
cować króla i Koronę. Ten element doktryny Gerhoha, wzięty w kontek
ście koncepcji regaliów, prowadził do tezy, że należące do nich dobra 
materialne są niealienowalne, bowiem nie znajdują się w dyspozycji ani 
żadnego z królów ani żadnego z biskupów, lecz należą do dziedziny Ko
rony i podlegają prawu publicznemu. Dokonane tą drogą związanie pra
wa publicznego z uprawnieniami wprowadzało element zupełnie nowy do 
myśli politycznej, wyznaczając drogę ku teorii państwa, na którą wstąpił 
w XII w. Jan z Salisbury.

" Przypomnijmy, że sporem o inwestyturę zwie się konflikt (datowany 
zazwyczaj na lata 1075-1122), w którym uczestniczyli nade wszystko pa
pieże i cesarze; papież Grzegorz VII, jako następca i „aktualny” św. Piotr, 
dążył do przejęcia pełni władztwa w zakresie jurysdykcyjnym nad uniwer
salną wspólnotą chrześcijan rzymskich w imię zapanowania „sprawiedliwo
ści, dobra i prawdy”, przeciwstawiając się kierunkowi przyjętemu przez 
cesarza Henryka III, podporządkowującego sobie hierarchię duchowną, 
osobliwie niemiecką, wyposażającego w symbole władzy duchownej 
i świeckiej (udzielającego tedy inwestytury duchownej przez wręczenie 
pastorału i pierścienia, oraz inwestytury świeckiej przez wręczenie berła) 
wszystkich nowo ustanawianych, a wybieranych przez siebie, biskupów 
i opatów, i wypowiadającego słowa: Accipe ecclesiam. Już synod w Reims 
z 1049 r. zakazał odbierania „inwestytury kościołów” z rąk świeckich wład
ców, jednak dopiero aktywność Grzegorza VII od synodu w Lenten (lub 
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W akcie tym, zwanym w literaturze angielskiej konkordatem, król 
rezygnował z pretensji do inwestytury, zachowując jednak przy- 

synodu rzymskiego) z 1075 r., na którym sformułowano zakaz odbierania 
w przyszłości inwestytury biskupiej z rąk królów, a z rąk wszystkich osób 
świeckich inwestytury kościołów, doprowadził do wybuchu konfliktu. 
Wydarzenia dotyczące sporu Grzegorza z Henrykiem IV są na tyle znane, 
że można je pominąć, należy jednak przypomnieć, że wielkie znaczenie 
odegrała w próbach jego rozwiązania dystynkcja „urzędu biskupiego” 
i „temporaliów” lub „regaliów”; Henryk ignorował bowiem początkowo 
zakaz z Lenten, nadal wyznaczając biskupów na wakujące stolice w Niem
czech i Italii, wyposażając ich zarazem w symbole zarówno urzędu ducho
wego, jak i symbole regalne. Poparcie udzielone cesarzowi przez biskupów 
niemieckich, wzajemne depozycje cesarza i papieża, akt upokorzenia Hen
ryka IV w Canossie, powołanie nowych cesarza i papieża, koronacja cesa
rza przez antypapieża, ucieczka papieża z Rzymu pod opiekę południowo- 
włoskich Normanów i jego śmierć w Salemo (1085), akcja cesarza i króla 
Niemiec przeciwko „gregoriańskim biskupom” wyznaczają fazy konfliktu, 
którym towarzyszyły liczne wypowiedzi autorów świadomych treści sporu 
(wśród których znaczące miejsce zajmuje przywoływany przez nas Ano
nim z Yorku i Manegold z Lautenbach), opowiadających się po którejś ze 
stron lub usiłujących wypracować stanowisko kompromisowe. Kolejne fazy 
sporu łączą się z imionami kontynuatora zamierzeń Grzegorza, papieża 
Urbana II (1088—99), który znacznie umocnił pozycję papiestwa, i Pascha
lisa II (1099-1118), który początkowo ulegał cesarzowi, jednak już w 1102 
r. ponowił anatemę rzuconą na niego przez poprzedników, występując rów
nież przeciwko następcy Henryka IV - Henrykowi V, władającemu od 1106 
r. Nowy władca także udzielał obu inwestytur, napotykał atoli sankcję eks
komuniki, zgodnie z postanowieniami przyjętymi w 1108 r. rzucanej zarów
no na osobę świecką, która udzielała inwestytury duchowej, jak i na wypo
sażaną przezeń osobę duchowną. Konflikt spotęgował się w 1111 r., gdy 
Henryk V udał się do Rzymu, by uzyskać cesarską koronę i zawarł w Sutri 
porozumienie z Paschalisem, obejmujące przyrzeczenie zrzeczenia się przez 
duchownych panów feudalnych wszystkich przywilejów i obietnicę ponow
nego wyposażania ich przez władcę świeckiego w postaci donacji, lecz już 
bez udzielania związanych z przywilejami inwestytur duchowych; konflikt 
ten nie mógł być rozwiązany w sposób przewidywany przez Paschalisa nie 
tylko wobec oporu świeckich i duchownych panów feudalnych, ale również 
wobec ponownego przejęcia już w 1112 r. inwestytury duchowej przez 
Henryka V, który uwięził Paschalisa i uzyskał od niego uznanie bezwarun
kowej inwestytury jako cesarskiego przywileju. Akt papieża spotkał się 
z opozycją hierarchów Kościoła: na synodzie laterańskim w 1112 r. i sobo
rze w Vienne nie tylko ponowiono dekrety Grzegorza VII i Urbana II prze
ciwko inwestyturze władców świeckich, ale także zadeklarowano, że cesar
skie privilegium (przywilej oparty na woli władcy) jest w istocie pravile- 
gium, występnym prawem, nie ma zatem mocy wiążącej, i ekskomuniko- 
wano cesarza. Wobec coraz mocniejszego oporu nawet tych duchownych 
niemieckich, którzy dotąd popierali stanowisko cesarza, Henryk ustanowił 
antypapieża wobec kanonicznie wybranych biskupów Rzymu: Gelazego II 
(1118-19) i Kaliksta II (1119-24); Kalikst, który znajdował się wśród sy- 



CZYLI O RELACJI KRÓLA DO HIERARCHÓW 65

sięgę wierności ze strony biskupów12. Monarcha, mimo że nie de
cydował już o obsadzie wakujących urzędów duchownych, za- 

gnatariuszy aktu ekskomuniki Henryka z 1112 r., w imię ustanowienia po
koju we wspólnocie chrześcijańskiej, skłonny byl zawrzeć porozumienie 
z cesarzem na podstawie znanej już i ustalonej dystynkcji dwóch elemen
tów zwierzchnictwa biskupów (dyskutowanej m.in. przez Ivona z Chartres 
w 1099 r.). Oparte na tych założeniach wstępne porozumienie z 1119 r. (ra
tyfikowane przez synod w Reims) zostało jednak zerwane, ekskomunika 
wobec cesarza została ponowiona, jednak wobec opozycji niemieckich pa
nów cesarz zgodził się na jego zawarcie za pośrednictwem legatów 23 wrze
śnia 1122 r. Akt wówczas zawarty, zwany „konkordatem wormackim” lub 
Pactum Calixtinum, zawierał przyrzeczenie cesarza oddania „Bogu i Jego 
Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi oraz Świętemu Kościołowi Po
wszechnemu wszelkiej inwestytury przy użyciu pierścienia i pastorału” oraz 
uznania „we wszystkich Kościołach jego królestwa i cesarstwa kościelne
go wyboru i swobodnej konsekracji” (ostatnie zagadnienie było przedmio
tem sporu jeszcze w 1119 r., gdy rozważano pierwszeństwo świeckiej in
westytury wobec konsekracji nowo ustanawianych hierarchów). Papież 
godził się ze swej strony na to, by cesarz w krajach należących do króle
stwa niemieckiego mógł dokonywać wyboru lepszego spośród przedstawia
nych mu kandydatów, wybranych w sposób kanoniczny na wakujące urzę
dy duchowne i udzielać tak ustanowionym inwestytury świeckiej przez 
wręczenie berła (temporalia lub regalia)', w innych jednak dziedzinach ce
sarstwa, z wyłączeniem ziem należących do Kościoła Rzymskiego (tj. Pań
stwa Papieskiego), konsekrowani uprzednio kandydaci mieli w ciągu 6 
miesięcy otrzymywać odeń regalia przez wręczenie berła; w Niemczech tedy 
świecka inwestytura miała poprzedzać konsekrację, w Italii i Burgundii 
relacja miała być odwrotna; cesarz zachowywał nadto prawo obecności przy 
wyborach dokonywanych w sposób kanoniczny. Chociaż Henryk V ratyfi
kował porozumienie, a Kalikst nie, to pojawia się ono w dokumentach So
boru Laterańskiego z 1123 r., a obecny na nim Gerhoh z Reichersbergu 
(skądinąd jeden z głównych przeciwników porozumienia) poświadcza, że 
sankcjonował je także papież. Warto jednak nadmienić, że o ile niemieccy 
królowie: Lotar (1125-37) i - przynajmniej początkowo - Konrad 111(1138- 
52) honorowali porozumienie, już w 1139 r., za pontyfikatu Innocentego II, 
sobór zebrany w Rzymie podjął działania na rzecz odsunięcia władców 
świeckich od obecności przy wyborach, następnie zaś podjęto akcję prze
ciwko jego rozstrzygającemu głosowi ostatecznemu w odniesieniu do wy
boru biskupów niemieckich. Fryderyk I sprzeciwił się jednak tym tenden
cjom, co wywołało jego spór z papiestwem, za Innocentego III jednak po 
raz pierwszy dokonywane były w pełni wolne, kanoniczne wybory hierar
chów Kościoła bez udziału władcy świeckiego, którego inwestytura, nastę
pująca po konsekracji także na tych obszarach traciła znaczenie.

12 „Nie ulega wątpliwości - ocenia Kędzierski omawiając raczej nie
jasny kompromis z 1106 r. - że Henryk zrzekł się prawa do inwestytury 
pastorałem i pierścieniem, co w niczym jednak nie umniejszyło wpływu 
króla na nominację biskupów i opatów”; nie wiadomo, dodaje, „czy Hen
ryk zrzekł się również prawa do inwestytury wasalnej, zadowalając się 
jedynie przysięgą wierności” (dz. cyt., s. 213). 
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chowywał jednak znaczny wpływ na obsadę wakujących wy
ższych stanowisk w Kościele Anglii: wyboru dokonywano bo
wiem w jego pałacu, a w razie przedstawienia kandydata, na któ
rego władca nie wyrażał zgody, mógł on wskazać kandydata 
własnego, który zawsze był wybierany. Kandydat, który został 
wybrany składał przysięgę wierności poprzedzającąjego konse
krację, a wręczenia mu symboli właściwych jego urzędowi du
chownemu dokonywał hierarchicznie wyższy duchowny Kościo
ła angielskiego. Choć porozumienie z 1105 r. rozdzielało inwe
stytury, i w tym względzie istotnie mogło stać się wzorem dla 
rozwiązań przyjmowanych na kontynencie (zwłaszcza w zasad
niczym sporze papieża z cesarzem), to nie zapewniało niezależ
ności kanonicznego wyboru duchownych, jaka ostatecznie usta
liła się w Kościele niemieckim, ani takiej, jaka od ok. 1104 r. 
występowała we Francji, gdzie król zatwierdzał tylko dokonany 
przez duchowieństwo wybór i odbierał przysięgę wierności do
piero po konsekracji.

Obaj arcybiskupi kantuareńscy przywoływali dla uzasadnienia 
zajmowanego przez siebie stanowiska w sporach z trzema pierw
szymi władcami po inwazji z 1066 r. dualistyczną doktrynę gela- 
zjańską; doktrynę wytaczaną przeciwko pretensjom cesarzy nie
mieckich co najmniej od połowy XI w., w drugiej zaś połowie 
wieku także przeciw monistycznym tendencjom, coraz mocniej
szym nie tylko po stronie cesarskiej, ale także w powstających 
„monarchiach narodowych”. Obaj zdawali się odrzucać argumen
ty charakterystyczne dla tych tendencji, znane zapewne doradcom 
Wilhelma II i jego następców, zestawione przez rawenneńskiego 
prawnika, Piotra Crassusa, dowodzącego w traktacie W obronie 
króla Henryka, że skoro Hildebrand, mniemany Grzegorz VII, nie 
mógł był ekskomunikować Henryka IV jako zwierzchnik Kościo
ła, to nie ma też uprawnień do ingerowania w sprawy Anglii i re
lacji jej władcy świeckiego do zwierzchników Kościoła poddanych 
jego władztwu. Wedle Piotra Bóg nadawał bowiem księciu 
zwierzchnictwo polityczne nad królestwem, które - nie będąc „kró
lestwem papieża” - było przecież królestwem samego Boga (re- 
gnum Del), rządzonym przez władcę posiadającego tytuł niezależny 
od nadania papieskiego. Król, zgodnie z ideą protektoratu nad 
Kościołem, ponosił odpowiedzialność nie tylko za przestrzeganie 
prawa i ładu, ale także za honorowanie kanonów wiary, której 
gwarantem tożsamości nie był autorytet Głowy Kościoła rzymskie
go, sięgający aktu oparcia Kościoła na Piotrze-Skale, lecz autory
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tet wiążącego powszechnie prawa królewskiego13. Król chronić 
miał tożsamość wiary stanowiąc prawo, prawo najświętsze (sacra- 
tissima) przez to samo, że będące ekspresją woli Bożego pomazań
ca, stanowiącego je pro sua et suorum utilitate. Jak wkraczanie 
przez mnicha Hildebranda w dziedzinę zastrzeżoną dla króla nie 
było użyteczne i niszczyło harmonię mającą - podobnie jak sama 
władza księcia - Boskie źródło, tak decyzja Anzelma co do lojal
ności wobec jednego z konkurujących biskupów, poprzedzająca 
decyzję królewską, była naruszeniem uprawnień władcy wspólnoty 
nie tylko „najbardziej świętych”, ale wręcz „boskich”, co za tym 
idzie mających moc tak wielką, że nikt nie mógł się im sprzeciwić 
bez naruszenia świętego waloru władcy i stanowionych przez nie
go norm. Wilhelm II mógł korzystać również ze znanej Piotrowi 
dystynkcji dotyczącej nie tyle społeczeństwa chrześcijańskiego, ile 
„ludzkiego”, a obejmującej dwie klasy: clerus i populus\ mógł 
odróżniać dwa systemy praw (świeckie i kościelne), porządkują
cych zachowania członków obu klas; mógł wreszcie, i zapewne 
próbował to czynić, identyfikować clerus z Kościołem, niwecząc 
w ten sposób istnienie uniwersalnego ciała wspólnoty chrześcijań
skiej, jakim w ujęciu dualistów był Kościół. Skoro bowiem Stwórca 
dał ludzkości dwa systemy praw, z których jeden za pośrednictwem 
apostołów przypisał duchowieństwu, a drugi, poprzez cesarzy 
i królów, ludziom świeckim, to prawo kanoniczne, odnoszące się 
do pierwszej klasy, przestawało być zbiorem powszechnie wiążą- 
cych reguł normatywnych, dostarczających również kryteriów 
oceny poczynań władcy świeckiego. Stawało się tylko prawem 
kościelnym, stosującym się do duchowieństwa, nie wpływającym 
na treść praw stanowionych przez władcę świeckiego (leges), skoro 
te miały proweniencję Boską i odgrywały rolę analogicznąjak pra
wo cywilne w cesarskim Rzymie. Jako zbiór norm dyscyplinar
nych, prawo to nie mogło też wiązać ludu, gdy prawo cywilne - 
przeciwnie - mogło się stosować do duchowieństwa, bo król - 
ustanowiony przez Bogajako obrońca pokoju - był przecież upraw
niony do karania naruszycieli powszechnie obowiązujących norm.

13 Protestując przeciwko królewskiemu zakazowi apelowania do „bło
gosławionego Piotra” lub jego wikariusza, św. Anzelm zarzucał władcy, 
że zakazu takiego nie powinien formułować chrześcijanin, jako że jest on 
równoznaczny z chęcią przypisania sobie władzy sądzenia należnej św. 
Piotrowi, a nawet chęcią sądzenia św. Piotra oraz samego Chrystusa, któ
ry udzielił przecież władzy sądzenia Piotrowi (zob. J. Wilhelm, Apostolic 
Succession, [w:] The Catholic Encyclopedia, 1.1, New York 1907).
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Papież tracił jurysdykcję nad władcami świeckimi, podobnie jak 
podlegli mu zwierzchnicy Kościołów partykularnych; kryteriów 
„prawości” poczynań tych władców nie dostarczały już „kanony”, 
ale tylko ustawy królewskie - sacratissimae et divinae leges. W tym 
ujęciu, jak się wydaje bliskim wielu władcom drugiej połowy XI 
w., podejmującym działania na rzecz wzmocnienia swego pano
wania i ograniczenia z jednej strony odśrodkowych tendencji zwią
zanych z postępami rozdrobnienia feudalnego, z drugiej zaś z uni- 
wersalistycznymi pretensjami głównych aktorów sporu o inwesty
turę: cesarzy i papieży, każdy król stawał się twórcą i gwarantem 
prawa obowiązującego na terytoriach poddanych jego wyłącznej 
jurysdykcji, tak że w uniwersalnej wspólnocie chrześcijańskiej 
mogło już istnieć wiele systemów normatywnych. Chociaż Cras- 
sus, a jego śladem Wilhelm 11 i Henryk I, mógł nadal traktować 
religię chrześcijańskąjako podstawę zachowań poddanych różnych 
monarchów, to bliska stawała mu się zasada rex in regno suo est 
imperator, król miał bowiem stanowić prawo oparte na przymu
sie, duchowni określać normy pozbawione takiej sankcji, nie ma
jące tedy waloru jurydycznego i nie dostarczające kryteriów oce
ny poczynań władcy świeckiego, nie mogące tedy służyć jako ra
cja sprzeciwu wobec woli władcy; sami duchowni - choćby jako 
panowie feudalni - byli podporządkowywani prawu powszechnie 
wiążącemu, stanowionemu przez władcę raczej gwoli użyteczno
ści wspólnoty niż „prawości chrześcijańskiej”.

Mimo że przeciwko Jurydycznej koncepcji” Crassusa, nieob
cej Wilhelmowi Rudemu, wystąpi w XII w. Tomasz Becket i jego 
sekretarz - Jan z Salisbury, to w sporze toczącym się w Anglii na 
przełomie XI i XII w. formułowano racje, których treść znamy 
z przekazu autora normańskiego, zwanego Anonimem z Yorku lub 
z Rouen i wiązanego z tradycją angielską lub normandzką14. Ano

14 Niektórzy autorzy przyjmują, że anonimowy traktat sporządził 
Wilhelm Giffard, kapelan Wilhelma 1, od 1094 r. kanclerz Wilhelma II, 
w 1100 r. wyniesiony na biskupstwo Winchester przez Henryka 1, który 
wbrew „regulacji gregoriańskiej” wręczył mu pierścień i pastorał, wpro
wadzając tym samym we władztwo duchowe, a nie tylko świeckie. Inni 
sugerująjednak, że autorem traktatu był archidiakon Fulbert z Rouen lub 
arcybiskup Rouen Wilhelm Bona Anima; jeszcze inni, że traktat powstał 
w środowisku skupionym wokół normańskiego arcybiskupa Yorku - Ger
harda lub Gerarda, stronnika króla Henryka i przeciwnika Anzelma; w śro
dowisku tym działał także anonimowy autor zbioru, datowanego w 1114 
r., a nazwanego w XVI w. Quadripartitus, zawierającego argumenty na 
rzecz zwierzchnictwa króla względem hierarchów Kościoła i zwierzchnic
twa arcybiskupa Yorku wobec arcybiskupa Canterbury, zbioru uznawa
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nim, podobnie jak dwaj inni znakomici autorzy normandzcy: Ivo 
z Chartres i Hugo z Fleury, wprost dotykał kwestii inwestytury, 
stroniąc jednak od racji Crassusa i idealistycznej obrony „tezy la
ickiej” formułowanej współcześnie przez Benza z Alby, wspomi
nającego o „odnowieniu Cesarstwa Rzymskiego” przez cesarzy 
niemieckich jako sukcesorów Cezara. O ile bowiem dla Benza 
romanizm, uniwersalizm i imperializm były pojęciami tożsamymi, 
cesarz (jako jedyny „wikariusz Boga”) stawał się zwierzchnikiem 
partykularnych władców, a Rzym cesarski (nie papieski) pozosta
wał ośrodkiem uniwersalnej wspólnoty chrześcijańskiej, to zacho
wującemu „tendencję rojalistyczną” Anonimowi bliższy był kie
runek Crassusa, utwierdzający się w późniejszej Anglii. Nie gło
sił, że zbawienie zależy od posłuszeństwa Słowu Bożemu, rozpo
znawanemu tylko przez cesarza jako wikariusza Boga na ziemi; nie 
twierdził, że christianitas jest tylko religią, nie stanowiącą konsty
tutywnego pierwiastka uniwersalnego cesarstwa, ale wskazywał 
więź łączącą wszystkich władców świeckich, zatem także party
kularnych królów, bezpośrednio z Bogiem. Także u niego Kościół, 
jako korporacyjna jednia rzymskich chrześcijan, stanowił Jedno 
ciało” (populus fidelium), nie jest już ono jednak Kościołem-pań- 
stwem, ale złożeniem wielu wspólnot politycznych z władcami od
zwierciedlającymi Boski (królewski), a w pewnej mierze także 
ludzki (kapłański) walor Chrystusa. Wywód swój opierał bowiem 

nego niekiedy za pierwszą próbę prezentacji anglosaskiego systemu praw
nego, kształtującego się od Kanuta po Edmunda; zbiór zadedykowany 
Henrykowi 1, otwierała jego przysięga koronacyjna, a jej część trzecią 
stanowiła słynna kompilacja Leges Henrici Primi, wzorowana na pracach 
św. Izydora oraz działach Decretum i Panormia Ivona z Chartres, zacho
wująca chronologiczny układ, przełamany dopiero w księdze nazywanej 
„Glanvillem” lub sporządzonej przez Rannulfa Glanvilla dwa pokolenia 
później, w latach 1187-89, zatem za panowania Henryka 11 (T. F. T. Pluck- 
nett, Early English Legal Literature, Cambridge 1958, s. 24-29, i S. Kut- 
tner, E. Rathbone, Anglo-Norman canonists of the twelfth cantury, „Tra
ditio”, VII, s. 279-283). Niezależnie od tego, czy traktat powstał w Nor
mandii, czy sporządzony został przez Giffarda lub autora związanego z ar
cybiskupem Yorku, argumenty w nim zawarte wykorzystywane były 
w sporach prowadzonych w ówczesnej Anglii, a zdaniem Williamsa ko
rzystano z nich również w dysputach o zwierzchnictwo króla nad Kościo- 
łem w XVI w. (The Norman Anonymus of 1100 A.D„ Cambridge 1951; 
kontrowersje co do autorstwa - s. 88-127). Zob. nadto W. C. Davis, En
gland under the Normans and Angevins. 1066-1272, t. 11, London 1905, 
s. 226 i n.; co do „proto-protestanckiej argumentacji typu Cranmera-Hen- 
ryka VIII” - s. 125 i 197-198 (zob. także F. Gavin, Seven Centuries of the 
Problem of Church and State, Princeton 1938, s. 50-62).
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Anonim na dystynkcji Christus rex - christus sacerdos, na odróż
nieniu Chrystusa, który z natury swej - jako Bóg - jest królem 
(Christus per naturam), z łaski zaś - jako człowiek - jest kapła
nem (christus per gratiam). Jako taki, nie tyle jako Deus-homo, 
co Christus-christus, był On zarazem Królem królów i Kapłanem 
kapłanów, władcą świata i zwierzchnikiem chrześcijańskich wład
ców, oraz głową niepodzielnego ciała Kościoła. Tym, który jako 
Bóg nie mógł być zestawiany z człowiekiem, skoro stanowił źró
dło, z którego czerpali władcze uprawnienia ludzie, ale też Tym, 
który jako człowiek, zatem w swej „kapłańskiej naturze”, podle
gał piastunom władzy politycznej. Jako człowiek-kapłan, jako 
christus sacerdos, podlegał On urzędowi, którego każdoczesny 
piastun był - zdaniem Anonima - odzwierciedleniem lub konty
nuacją Chrystusa-Boga (Christus rex)15. Jeżeli boskość Chrystusa 
określała Jego „królewska natura”, to mniej istotna „strona kapłań
ska” pojawiała się w momencie Wcielenia, gdy stawał się Człowie
kiem, zatem w związku z Jego ludzką naturą. Dwie natury: boska 
i ludzka, uzasadniające dwie funkcje: królewską i kapłańską, spo
tykały się w Nim: jako król był On jednym z Ojcem, dlatego był 
Bogiem; jako kapłan był Człowiekiem, dlatego był wobec Boga 
„wewnętrzny”. Oto racja, dla której Chrystus mówił o „królestwie 
niebieskim”, a nie o „niebieskim kapłaństwie” jako Ten, który 
kształtując stworzenie lub przekształcając rzeczywistość, pozostaje 
królem, a nie kapłanem: jako król rządzi On przecież ludźmi i anio
łami, jako kapłan natomiast nigdy nie pełnił funkcji władczych, 
a jedynie dokonywał „odkupienia” człowieka. Jako jedyny król, 
Chrystus nie mógł ustanowić upadłych ludzi uczestnikami swej 
władzy; by stało się to możliwe konieczne było dzieło Odkupie
nia. Nie mógłby też stać się kapłanem-człowiekiem, gdyby nie był 
królem-Bogiem. Jego śmierć jako kapłana nie była równoznacz
na ze śmiercią wiecznego króla, bowiem Jego „królewskość” była 
pierwsza i ważniejsza niż „kapłaństwo” i trwała mimo wniebowstą
pienia. W zastosowaniu do porządku doczesnego relacja zachodzą
ca w „Chrystusie-chrystusie” określała stosunek królów-ludzi do 
ludzi-kapłanów. Chrystus był znakiem chrześcijańskich królów 

15 O problematyczności ujęcia, które w jakiejś mierze uzasadniało 
uznanie także pogańskich władców, w tym przedchrześcijańskich cesarzy 
rzymskich, za swoiście rozumianych „Chrystusów” rozwodzi się G. H. 
Williams, zwracając uwagę, że sam Anonim wprost nazywa poszczegól
nych cesarzy „przedstawicielami szatana” (membra diaboli) - dz. cyt., s. 
131-132.
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doczesnych, reprezentujących Go na ziemi nie tylko w roli piastu- 
nów Jego królewskości, pierwszej także w porządku chronologicz
nym, ale i w roli pierwotnych, a w pewnej mierze także stałych, 
piastunów Jego „kapłaństwa”, pojawiającego się jako wtóre.

Anonim przyjmował, że wokół Chrystusa jako Głowy Kościoła 
gromadzą się ci, których łączy jedna wiara i jeden chrzest, a nie ci, 
których jednoczy uznanie zwierzchnictwa papieskiego. Jeśli tedy 
zwolennicy doktryny dualistycznej powoływali się na pełnomoc
nictwa udzielone przez Chrystusa św. Piotrowi, to ich interpreta
cja Jego aktu nie jest słuszna: Piotr nie został ustanowiony sędzią 
ani zwierzchnikiem innych apostołów, bo słowa Jezusa Tu es Pe
trus odnosiły się do wszystkich apostołów, zatem każdy z nich był 
mu równy. Słowo „Skała” nie odnosiło się do Piotra, lecz do Chry
stusa jako źródła apostolskiego upoważnienia, z którego wierzą
cy czerpią możność wiązania i rozwiązywania; żaden z apostołów 
nie wyprowadzał tedy władzy od Piotra, ale każdy wprost od Chry
stusa, brak zatem racji uzasadniających wyjątkową pozycję Kościo
ła rzymskiego, gdyż każdy poszczególny Kościół jest przecież 
w równej mierze Kościołem Chrystusowym i apostolskim. Skoro 
św. Piotr nie był wyższy od innych apostołów, tedy papież nie może 
rościć sobie pretensji do zwierzchnictwa względem innych bisku
pów. Pretensje tego rodzaju, pozbawione fundamentu biblijnego, 
posiadają uzasadnienie „czysto ludzkie”, bo oparte być mogą je
dynie na racjach historycznych, na tym, że Rzym jako stolica Ce
sarstwa stał się ośrodkiem chrześcijaństwa w następstwie uzurpa- 
cji Piotra i Pawła16. Negacja pozycji papiestwa jako instancji, do 
której mogli się zwracać hierarchowie mimo swego zwierzchnika 
politycznego i która mogła w pewnej mierze gwarantować ich nie
zależność, opierała się również na przekonaniu, że istniejący po
wszechny Kościół widzialny kierowany przez papieża jako pierw
szego wśród biskupów nie musi być Kościołem Chrystusa, skoro 

16 Wedle Anonima, jeśli którykolwiek Kościół mógłby powołać się na 
argument głębszy niż podobnego rodzaju fakt historyczny, to tylko Ko
ściół jerozolimski, zwany „matką wszystkich Kościołów”. Tam bowiem 
Michał miał swój principatus, a Gabriel municipius', tam działali patriar
chowie i prorocy, do których przemawiał Bóg przekazując im Swe tajem
nice; stamtąd wyruszył Chrystus rozpoczynając dzieło Odkupienia, tam 
znajdował się tron Dawida i tam wszyscy apostołowie otrzymali władzę 
kluczy; tam wreszcie Chrystus stał się Głową uniwersalnego, korporacyj
nego ciała chrześcijan. Tym argumentom Rzym nie może przeciwstawić 
żadnego poza pretensjami dwóch apostołów, którzy opuścili Kościół je
rozolimski (ecclesia primitiva) i osiedli w mieście cesarzy.
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przynależność do niego nie wiązała się z lojalnością wobec jedne
go z biskupów, lecz jedynie z miłością wobec jego niewidzialnej 
Głowy - Chrystusa, uosabianego w najdoskonalszy sposób w pla
nie doczesnym przez władcę politycznego17.

17 Anonim rozróżniał w papieżu funkcje apostolską i ludzką; nadmie
niał, że posłuszeństwo wobec niego, jak wobec innych biskupów, odnosi 
się do jego „strony apostolskiej”, zatem gdy papież nie spełnia jej, nie może 
żądać posłuszeństwa. Jakby poprzedzając znacznie późniejsze tezy fran- 
ciszkanów-spirytuałów Anonim wskazuje, że „apostolska strona” jest 
przekraczana przez biskupa Rzymu, gdy podejmuje starania o powiększa
nie zasobów Kościoła i gdy pretenduje do sprawowania jurysdykcji 
w oparciu o własny tytuł, a nie udzielony przez władcę świeckiego. Pry
mat jurysdykcyjny sprawował on bowiem jedynie w obrębie diecezji rzym
skiej, lecz nie poza nią, gdzie jego pretensje, kierowane wobec chrześci
jańskich krajów, władców, biskupów i ludów, były w istocie podobne do 
pretensji Antychrysta wobec Chrystusa na pustyni; skoro bowiem ktoś 
usiłuje, jak papież, osądzać „członki Boga”, którymi są przecież wierzą
cy weń książęta, biskupi i ludy, stawia się w pozycji sędziego samego Boga 
i staje Antychrystem (G. H. Williams, dz. cyt., s. 139-141).

Dowodząc niezależności partykularnych Kościołów od bisku
pów Rzymu, Anonim przygotowywał argumenty dla myślicieli 
odnoszących się do tego zagadnienia w kolejnych stuleciach, choć
by dla wspominanego przez nas Wyclifa. Nie mniejsze znaczenie 
miała jednak ta część jego wywodów, która dotyczyła legitymacji 
władcy świeckiego, dając odpowiedź na pytanie czy czerpie on ją 
od zwierzchników Kościoła uniwersalnego lub partykularnego, czy 
też zyskuje ją bez takiego pośrednictwa. Anonim nie pozostawiał 
w tym względzie wątpliwości: władza władcy świeckiego pocho
dzi bezpośrednio od Chrystusa. Władca nie jest - jak u Piotra Cras- 
susa i Benza z Alby - tylko „wikariuszem Chrystusa”; jego więź 
z Bogiem jest bardziej bezpośrednia. Nie papież go ustanawia, 
skoro prymat Kościoła rzymskiego jest uzurpacją, a pretensje pa
pieży pozbawione fundamentu biblijnego. Pozycja partykularnych 
królów, a nie tylko cesarzy, oparta jest na teologicznych i chrysto
logicznych racjach: każdy król kontynuuje władzę Chrystusa-Boga 
i spełnia w porządku doczesnym Jego funkcje „królewskie”, a nie 
kapłańskie, skoro prorocy zapowiadali „nadejście króla”, a nie 
kapłana, skoro Chrystus jest królem od wieków i jako taki pozo
staje równy Ojcu.

Król, figura et imago Christi et Dei, z racji „królewskości” 
wzorujący się na Chrystusie, rządzi i kieruje poddanym mu ludem 
na podobieństwo Chrystusa-Boga. Skoro Chrystus był Jednym 
i równym Ojcu, król doczesny - i tylko on - zbliża się w wielkiej 
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mierze do Nich, skoro w zakresie, w jakim wypełnia „królewskie” 
funkcje, wykonuje „władzę Boga”. Jego tytuł nie może mieć za
tem „ludzkiego pośrednictwa”; musi być niezależny od jakiegokol
wiek wpływu nie tylko zwierzchników feudalnych o aspiracjach 
uniwersalnych, ale i od hierarchów Kościoła, nie będących pośred
nikami między królem i Bogiem. Gdyby hierarchowie ci usiłowa
li sięgać po funkcje do nich nie należące, choćby roszcząc preten
sje do ustanawiania królów, działaliby przecież w oparciu o ludz
ką naturę Chrystusa, który jako kapłan nigdy nie podejmował dzia
łań władczych i nie był zdolny ich pełnić, pozostając w roli kapła- 
na-człowieka. Nie koniec jednak na tym; jak chciał Wilhelm II, a w 
pewnej mierze również Henryk I, ustanawianie kapłanów przez 
wyposażanie ich w uprawnienia władcze, również dotyczące sza
fowania sakramentami, jest w istocie dziełem króla. Teza ta poja
wiała się, niejako mocą konieczności, jako konsekwencja Boskich 
funkcji Chrystusa: „wyposażenie” było aktem władczym, którego 
nie mogą spełniać sami kapłani, gdyż w ciele wiernych władcze 
funkcje spoczywają wyłącznie w królu jako jedynym funkcjonal
nie przeznaczonym do ich sprawowania. Władza w powszechnym 
Kościele-państwie lub partykularnych Kościołach-państwach 
mogła należeć tylko do „władców politycznych”: cesarza, króla lub 
książąt jako wikariuszy Chrystusa. Jedność władz królewskiej i du
chowej w Chrystusie i w Jego doczesnej „figurze”-władcy świec
kim była przecież konieczną gwarancją trwania jedności ciał; jed
ność władzy, realizująca się za pośrednictwem zasady monarchicz- 
nej, stanowiła konieczną przesłankę trwania takiej jedności i wy
magała połączenia obu rodzajów zwierzchnictwa. O ile w empi
rycznej rzeczywistości pojawiali się hierarchowie spełniający funk
cje władcze w stosunku do ciał i hierarchowie pełniący posługę 
wobec dusz, to było to jedynie odzwierciedlenie pewnej formal
nej relacji, skutek „udzielenia” tego, co realnie pozostawało jed
no: podobnie jak w Chrystusie królewska władza była pierwotna 
i wyższa, tak monarcha świecki pozostawał pierwotny i wyższy 
wobec korzystających z władztwa w królestwie mu poddanym. On 
stawał się jedynym „źródłem” wszelkiego zwierzchnictwa w pla
nie doczesnym jako ten, który odbijał w sobie Chrystusową „po
dwójność”. Tylko uznając króla za „głowę” kontynuującą królew
ską funkcję Chrystusa, a w zakresie władztwa przysługującego 
kapłanom również kapłańską Jego stronę, ziemskie królestwa 
mogły się zbliżać do „królestwa niebieskiego”; „państwo ziemskie” 
(civitas terrena) św. Augustyna mogło się upodobnić do „państwa 
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Bożego” (civitas Dei) jedynie o tyle, o ile pełnię władztwa spra
wował w nim monarcha odwzorowujący w planie doczesnym sa
mego Chrystusa1“.

W. Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages. 
A Study in the Ideological Relation of Clerical to Lay Power, London 1955, 
s. 381-400. Traktując chrzest władcy jako akt uwolnienia z pęt grzechu 
pierworodnego, Anonim miał ów sakrament za władczy akt Boga, zwal
niający od wiązów „starego prawa” i odradzający jako swoje dziecko tego, 
kto zyskiwał walor podobny do posiadanego przez Władcę Nieba. W od
niesieniu do króla, jako „szczególnego wybrańca Boga”, uwolnienie chrze
ścijanina od zmazy grzechu było równoznaczne z uwolnieniem króla z pęt 
prawa: skoro Bóg był nade wszystko władcą, a władca ziemski kontynu
ował w planie doczesnym tę „władczą Jego stronę”, to stawał on ponad 
prawem i - świadom treści „starego” i „nowego zakonu” - winien był 
kierować się raczej miłością niż prawem, oddziaływać raczej dobrocią 
i perswazją niż przymusem (G. H. Williams, dz. cyt., s. 147-155).

19 Williams wskazuje, że „nawiązując związek z Duchem Świętym 
przez namaszczenie krzyżmem, król zyskiwał kwalifikacje do rządzenia 
swymi poddanymi na ziemi, jako że ten tylko, kto był święty, mógł byl 
w prawy sposób władać zastępem świętych”, który stanowili przecież 
wierni miłujący Chrystusa (tamże, s. 160).

20 Tamże, s. 133-137.

O ile namaszczenie apostolskie hierarchów Kościoła było „du
chowe, niewidzialne” i związane z łaską Ducha, „regalny aspekt” 
konsekracji biskupów i opatów był „widzialny”, dokonywał się 
bowiem przez krzyżmo. Analogiczny „widzialny akt” dotyczył 
jednak również namaszczenia króla w akcie koronacji, nie tylko 
kreującego szczególnie bliski związek monarchy z ciałem wier
nych, analogiczny do tego, który łączył hierarchów Kościoła z wy
znawcami Chrystusa, ale także decydującego o jego „uświęceniu”, 
jego „fizycznej przemianie”, uzyskaniu przezeń wsparcia Ducha 
Świętego, posiadanego również przez hierarchów Kościoła* 19. Z ra
cji kontynuacji Boskiego waloru Chrystusa król stawał się jednak 
„najwyższym kapłanem”, sytuowany był ponad tymi, którzy kon
tynuowali ludzką naturę Chrystusa i których znakiem ustanowie
nia było namaszczenie Aarona przez Mojżesza i apostołów przez 
Chrystusa. Jako figura Christi reprezentował on Chrystusa na zie
mi już nie tylko jako władca świecki lub zwierzchnik feudalny 
kapłanów, ale także jako ten, który przez krzyżmo stawał się jako
ściowo im podobny, a z racji łączności z Chrystusem-Bogiem nie
jako poprzedzał ich namaszczenie20. To, co św. Gelazy 1 (i sięga
jący po jego koncepcję Lanfranc i Anzelm) odnosił do Chrystusa, 
Anonim relacjonował do Jego „figury”; gdy u Gelazego Chrystus 
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- z racji ułomności człowieka - rozdzielał dwie sfery i wskazywał 
odrębność dwóch rodzajów zwierzchnictwa w nich sprawowane
go, u Anonima monarcha, łączący w sobie zarówno „święty auto
rytet (auctoritas) biskupów”, świadczących o tożsamości wspól
noty wiernych, jak i „władzę (potestas) króla”, wskazywał dwie 
sfery i udzielał swego władztwa zwierzchnikom w nich działają
cym. Powołując się w wielu miejscach na koncepcję Gelazego, 
Anonim odwracał jego doktrynę dualistyczną: ponieważ król jest 
także kapłanem, może działać jako kapłan: posiadając władzę klu
czy, może odpuszczać grzechy, jako summus pontifex uświęcać 
chleb i wino, wreszcie jako solium justitiae zwoływać sobory, za
twierdzać ich postanowienia, nawet wykonywać funkcję najwyż
szego sędziego spraw Kościoła.

Jak wielu współczesnych, Anonim przyjmował perspektywę 
teleologiczno-funkcjonalną: dusza, której uosobieniem byli ka
płani, miała rządzić ciałem, jak u Jana z Salisbury, uchodzącego 
w piśmiennictwie angielskim za eksponenta doktryny hierokra- 
tycznej, także monistycznej zatem, tyle że odwracającej relację 
Anonima. Niemniej u Anonima z Yorku to król, podobnie jak 
biskupi namaszczony krzyżmem, kontynuujący jednak inaczej niż 
oni „wyższą” naturę Chrystusa, mógł udzielać widzialnego władz
twa hierarchom Kościoła. On miał animować, rzec by można, 
duszę, gdy idzie ojej poczynania w „planie widzialnym”, zwią
zanym zwłaszcza z władzą jurysdykcyjną. W ten jednak sposób 
„diarchiczna” koncepcja, oparta na przesłankach zakorzenionych 
w ustaleniach Gelazego, tak istotna - jak się wydaje - dla Lan
franca i Anzelma, traciła znaczenie: dusza nie oddziaływała już 
na ciało mocą własnych, niezależnych poruszeń, podlegała bo
wiem kontroli władcy kontynuującego w tym ciele pozycję sa
mego Chrystusa. Ten element rozumowania Anonima, w pewnej 
mierze ważny i problematyczny dla Jana z Salisbury, reprezen
tującego odmienną tendencję, był o tyle istotny, że łączył warunki 
dobrego rządzenia ciałem z warunkami dobrego rządzenia duszą, 
sytuując zarazem władcę stanowiącego prawo w pozycji tego, 
który zdolny jest je określać. Czy jednak Anonim był już zwo
lennikiem stanowienia prawa przez wolę króla baczącą jedynie 
na użyteczność porządkowanej przez jego normy wspólnoty po
litycznej? Czy wpływ kapłanów jako „duszy” nie odnosił się do 
władcy (mającego również „walor duchowy”) jako swego rodzaju 
„głowy” ciała wspólnoty? Czy dusza poddana była dyspozycjom 
głowy w każdym swym poruszeniu? Wydaje się, że tendencja 
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wpisana w doktrynę Anonima wymaga udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na wszystkie pytania, wszelako po sformułowaniu 
pewnych zastrzeżeń. Upodobnienie króla do Chrystusa przez 
autora, który Boga traktował jako Kreatora nie dowolnej wszak 
rzeczywistości, ale rzeczywistości rozumnej, wymagało z jednej 
strony respektowania przez monarchę wymagań rozumności, 
z drugiej zaś realizowania przezeń w pewnej mierze jego „kapłań
skiej funkcji”. Powodowany rozumnością i oddziałujący zarów
no przymusem, jak i perswazją na poddanych, w tym na kapła
nów od niego czerpiących władztwo, władca nie mógł działać 
arbitralnie lub dowolnie. Nie rnusiał jeszcze, jak u Jana z Salis
bury, kierować się „chceniem ciała”, skoro przekraczał je dzięki 
pokrewieństwu z naturą Boga-Króla wszechrzeczy. Anonim nie 
„zamykał” króla w kręgu tego, co materialne; jego monarcha nie 
personifikował tego tylko, co materialne, nie pozwalał na wyzna
czenie granic sferze swego działania. Przeciwnie, król, który jako 
Deus et Christus, kontynuował „królewską naturę”, prawdziwie 
Boską część Chrystusa, władał poddaną sobie rzeczywistością nie 
tylko formułując powszechnie wiążące normy i udzielając swe
go w istocie władztwa, ale i kształtując rzeczywistość, a nawet - 
na podobieństwo Chrystusa króla i władcy - „kreując” ją. Owa 
kreacja, podkreślmy to razjeszcze, nie była dowolna; ten, który 
„naśladował” i „kontynuował” w doczesności nie mógł przeczyć 
planowi Tego, którego naśladował; nie mógł - co Anonim wy
daje się uwzględniać - korzystać z szerszych uprawnień niż sam 
Bóg; nie mógł tedy sprowadzać zła pojmowanego jako brak do
bra. Problem jednak w tym, że Anonim usuwał wszelkie instan
cje zdolne oceniać poczynania władcy, gdyż zbliżając go do Chry- 
stusa-Króla i z Jego tytułu wywodząc tytuł władcy, nie tylko wy
kluczał istotne pośrednictwo głowy Kościoła uniwersalnego i nie
zależną pozycję hierarchów Kościołów partykularnych, ale tak
że stawiał króla ponad wspólnotą i w oderwaniu od niej, jakby 
czyniąc go już piastunem dominium, władcą i właścicielem pod
danej mu dziedziny.

Lanfranc i Anzelm z pewnościąnie podzielali stanowiska Ano
nima z Yorku ani nie uznawali jego argumentów; bronili koncep
cji dualistycznej lub wielu jej elementów wbrew tym, którzy wy
kazywali, że wspólnota polityczna jest swego rodzaju Kościołem 
na czele z władcą świeckim jako zwierzchnikiem zarazem politycz
nym i duchowym poddanych zarówno świeckich, jak i duchow
nych (pozbawionych nawet „własnego tytułu” do szafowania sa
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kramentami)2'. Bronili koncepcji dualistycznej, doceniającej wszak 
wagę sfery świeckiej, pozycję jej zwierzchników, a nawet ich cen
tralistyczne dążenia charakterystyczne dla władców normańskich 
władających Anglią po 1066 roku. Ich stanowisko korespondowało 
w pewnej mierze z tym, które było udziałem anonimowego autora 
Liber de unitate ecclesiae conservanda. Jak on, i jak św. Gelazy, 
wskazywali, że Chrystus wyznaczył granicę dzielącą dwa porządki, 
której honorowanie stanowi warunek pokoju i jedności uniwersal
nego Kościoła oraz gwarantuje istnienie autonomicznej sfery ducho
wej w obrębie każdej chrześcijańskiej wspólnoty politycznej. Usta
nowienie formy „dualistycznej”, respektującej niezależność „kapłań- 
skości” i „królewskości”, opieranej choćby na odrzuconej przez Ano
nima dystynkcji króla jako wyobrażenia Boga Ojca i biskupów jako 
wyobrażeń Chrystusa21 22, nie wvmaeało w ich mniemaniu odrzuce

21 Williams przypomina za biografem Lanfranca przypadek wyraże
nia przez arcybiskupa Canterbury sprzeciwu wobec prób „ubóstwiania” 
Wilhelma I przez niektórych duchownych z nim związanych; zauważa też, 
że sprzeciw taki obcy był Anonimowi, że w jego koncepcji deifikacja sta
je się niemal koniecznym następstwem namaszczenia króla, który przy
pomina „Chrystusa rządzącego” (Christus regnaturus) i starotestamento- 
wych władców albo i Chrystusa jako władcę i kapłana zarazem (Chrislus- 
christus). Chrześcijański władca zyskiwał zatem cechy królewskie i ka
płańskie zarazem, był rex et sacerdos; jako taki stawał się głową partyku
larnego Kościoła i to o daleko większej widzialnej władzy niż następcy 
św. Piotra, bo nie tyle jako kapłan, jako zwierzchnik „duchowy, apostol
ski lub ludzki”, co jako - kontynuujący „królewskość” Chrystusa - 
zwierzchnik „Chrystusowy, królewski lub „boski” (dz. cyt., s. 161-175).

22 Odróżnienie takie stosowali współcześnie Hugo z Fleury, Ambrosia- 
ster i Cathwulf; odrzucał je natomiast Anonim, wskazując, że król - nie mniej 
niż biskupi - jest wyobrażeniem Chrystusa, w istocie zrównując Wieczne
go Chrystusa w Jego boskiej naturze z Bogiem Ojcem (G. H. Williams, dz. 
cyt., s. 175). Wszyscy wspominani autorzy, ale - jak się wydaje nie Lan
franc - skłonni byli traktować władcę nie tyle jako „wikariusza Boga na 
ziemi”, co wręcz jako, Jego doczesne wyobrażenie” (imago,figura); niejako 
„Bożego przedstawiciela”, lecz jako osobę, w której przejawia się lub ma
nifestuje „moc Boga” i która współrządzi z Chrystusem. O ile jednak dla 
Hugona, Ambrosiastra i Cathwulfa teza ta odnosiła się wprost także do bi
skupów, dla Anonima musiała być dopełniona w odniesieniu do hierarchów 
Kościoła pośrednictwem króla łączącego w sobie i kontynuującego obie 
strony Chrystusa i dlatego nadającego im godność duchową oraz kompeten
cje jurysdykcyjne (tamże, s. 177—179). Odnotujmy jednak uwagę Anonima, 
który zastrzegał, że nie tylko arcybiskup dokonujący przy koronacji konse
kracji króla, ale i król udzielający inwestytury biskupom nie stawali się przez 
to zwierzchnikami odpowiednio króla i biskupów, jako że w obu wypadkach 
dokonywany był akt przez tych, którzy byli jedynie pośrednikami Chrystu
sa jako jedynego Pana i jedynego źródła uprawnień (tamże, s. 185).
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nia tezy o istnieniu uniwersalnego korporacyjnego Kościoła, odmien
nego od państwa, nie stanowiącego zatem li tylko aspektu „wspól
noty regalnej” (corpus regale, obejmujące regale sacerdotium); wy
magała natomiast uznania, że wspólnota Kościoła jest ciałem połą
czonym więzami pokoju i miłości, którego jedności strzec musi 
„święty autorytet biskupa Rzymu”, z którego wprost czerpią bisku
pi działający nie w imię realizacji zamierzeń władcy świeckiego, ale 
dla spełnienia celu właściwego człowiekowi - zbawienia. Chrześci
jaństwo nie było w ich oczach jedynie „siłą moralną”, a Kościół nie 
był tożsamy z sacerdotium i pozbawiony niezależnego od króla 
zwierzchnictwa; przeciwnie, należna biskupom i innym hierarchom 
Kościoła władza (imperium), dająca możność sprawowania własnej, 
odrębnej od królewskiej i nie udzielonej przez monarchę jurysdyk
cji, oraz możność szafowania sakramentami nie mogła pochodzić od 
władcy świeckiego, zabiegającego w pierwszej kolejności o realiza
cję niższych, bo materialnych celów; dla realizacji celów wyższych 
Kościół miał posiadać gwarancje niezależności ze strony tego wład
cy, który - jak wykazał spór o inwestyturę - nie mógł pretendować 
w opinii dualistów do przejęcia „źródłowego” waloru duchowego 
władztwa hierarchów Kościoła; Kościoła scentralizowanego, który 
wobec scentralizowanego państwa stanowił wspólnotę autonomicz
ną, podobnie jak ono bezpośrednio ustanowioną przez Boga, nie 
tworzącego z nim - jak u Anonima z Yorku - jednego ciała rządzo
nego przez jedną widzialną głowę - króla, jako władcę polityczne
go i duchowego zarazem23. To Chrystus, Pan wszechrzeczy, był w ich 
przekonaniu źródłem władztwa obu zwierzchników w obu wydzie
lonych przez siebie sferach, którymi zawiadywali ludzie, nie Bóg 
bezpośrednio przemawiający przez królów jako Jego wyobrażenia 
albo przez biskupów w analogicznej roli, czyli jako Jego wyobra
żenia.

23 Warto jednak zaznaczyć, że argumentacja Anonima nie opiera się 
na tezie o prymacie tego, co doczesne, względem tego, co duchowe, lecz 
na uznaniu, że Królestwo Boże staje się bardziej widoczne - dzięki „Bo
skim własnościom króla” - w schrytianizowanym królestwie niż we wspól
nocie personifikowanej przez papieża, który odzwierciedla jedynie ludz
ką naturę Chrystusa i walor apostolski, także wszak nie Boski, lecz „ka
płański” i „czysto duchowy”.

Problem relacji między władcą świeckim a papieżem jako 
zwierzchnikiem Kościoła uniwersalnego i hierarchami Kościoła 
działającymi w Anglii nie został ostatecznie rozwiązany na począt
ku XII w.; zawarte wówczas porozumienie kryło niebezpieczeństwa, 
które dały o sobie znać w późniejszej historii Anglii w staraniach 
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hierarchów o utrzymanie lub powiększenie zakresu niezależności 
Kościoła albo próbami królów, którzy naśladując Wilhelma II, trak
towali hierarchów Kościoła angielskiego jako funkcjonariuszy Ko
rony lub identyfikowali siebie jako zwierzchników chrześcijańskiej 
wspólnoty wiernych w Anglii24. Spory, toczące się wciąż na tle kon
fliktów charakterystycznych dla kontynentu w XII i XIII w., anali
zowali w szczególności dwaj duchowni, istotni dla dziejów angiel
skiej refleksji politycznej: sekretarz arcybiskupa Becketa Jan z Sa- 
lisbury, związany ze środowiskiem humanistów z Chartres, i biskup 
Lincoln Robert Grosseteste (1175-1253), współtwórca Uniwersy
tetu Oksfordzkiego. Obaj podejmowali kwestie interesujące wspo
minanych w niniejszym rozdziale myślicieli, wpisując się w debatę 
toczącą się na kontynencie; obaj zaliczani są do grona tych, którzy 
początkując „chrześcijański renesans” XII—XIII w. używali już jed
nak nowych argumentów w odniesieniu do relacji między zwierzch
nikami sfer duchowej i świeckiej, nieznanych Lanfrancowi, Anzel
mowi i Anonimowi, ogniskującym refleksję głównie na racjach teo
logicznych lub kosmologicznych. Korzystając z pism Arystotelesa 
oraz dorobku kanonistów i legistów, tworzyli też nowe propozycje, 
choć nadal nie uwzględniające odmienności angielskiej. Jana, z ra
cji bogactwa jego spuścizny i wagi doktryny dla historii myśli poli
tycznej, przedstawimy w osobnym szkicu; Roberta zestawimy ze 
współczesnym mu Bractonem, by ukazać odmienne kierunki poszu
kiwań dwóch wielkich myślicieli angielskich XIII w.

24 Do istotnego sporu między królem Stefanem z Blois i hierarchami 
Kościoła doszło w 1141 r., gdy monarcha-po śmierci arcybiskupa Yorku 
- wbrew żądaniom kanoników, którzy wysuwali kandydaturę jednego 
z opatów, mianował na wakujące stanowisko swego krewniaka. Prymas 
Theobald odmówił konsekracji królewskiego nominata, a papież Euge
niusz 111 wziął stronę kandydata kanoników; w odpowiedzi na to król 
zakazał angielskim biskupom udziału w synodzie zwołanym do Reims, 
który miał rozstrzygnąć spór. Wobec wzmożenia pretensji do korony an
gielskiej Henryka, syna Matyldy i Plantageneta, Stefan poszedł na ustęp
stwa „wobec Kościoła w nadziei, że pozyska sobie na nowo potężnego 
sprzymierzeńca (...). Kościół postanowił już jednak, że w Anglii będzie 
rządziła dynastia andegaweńska i biskupi angielscy otrzymali surowe przy
kazanie, ażeby pod groźbą ekskomuniki nie ważyli się namaścić, a tym 
bardziej ukoronować syna Stefana, Eustachego. Kolejna wyprawa Hen
ryka do Anglii w r. 1153 przyniosła mu serię zwycięskich bitew, śmierć 
zaś Eustachego w tymże roku rozstrzygnęła sprawę. Stefan uznał prawa 
syna Matyldy i Geoffreya Plantageneta do korony po swojej śmierci, zaś 
baronowie złożyli Henrykowi hołd wasalny” (J. Z. Kędzierski, dz. cyt., s. 
226-227). Kolejny spór wybuchł w okresie panowania nowego władcy 
i wiąże się już z postacią Becketa (tamże, s. 244 i n.).





JAN Z SALISBURY, 
CZYLI O AEQUITASI PRAWIE 

ORAZ KRÓLU I TYRANIE





Studiującym historię doktryn politycznych i prawnych imię 
Jana z Salisbury1 kojarzy się zwykle nie tyle z kluczowym dla re
fleksji późnych wieków średnich zagadnieniem relacji między 
władzą duchową i świecką, ile z kwestią stosunku woli władcy do 
norm objawionych, naturalnych, zwyczajowych i stanowionych 
oraz z koncepcją tyranobójstwa1 2. Jan uznawany jest tedy za auto
ra pierwszego w wiekach średnich traktatu poświęconego polity
ce3, w którym przeciwstawiając się odśrodkowym dążeniom feu- 
dałów, uzasadniał tendencje odmienne, ogniskując refleksję na 
pozycji władcy wspólnoty politycznej opartej nie tylko na więziach 
prywatnoprawnych, łączących pana feudalnego i jego wasali, ale 
i na normach publicznoprawnych. Zgodnie z ujęciem stoickim 
zaczął bowiem traktować wspólnotę politycznąjako rzeczpospo
litą4, grupującą ludzi honorujących to samo prawo, wiążące nie 
tylko poddanych, którzy respektują normy ustanawiane arbitralnie 
przez władcę i obawiają się sankcji, ale i samego władcę. Władcę, 

1 Jan z Salisbury (Joannis Saresberiensis) urodził się ok. r. 1120 (nie
którzy badacze podają daty 1110 lub 1115, a nawet 1125) w Old Sarum 
(obecnie Salisbury, Anglia). W 1136 r. przybył do Paryża, gdzie słuchał 
wykładów Piotra Abelarda. Następnie udał się do Chartres i podjął stu
dia teologiczne i filozoficzne pod kierunkiem Gilberta de la Porre (1076— 
1154), rektora szkoły katedralnej, słynnej co najmniej od czasów bisku
pa Chartres - Fulberta (zm. 1028), rozsławionej przez rektora Bernarda 
z Chartres (zm. między 1124 i 1130), którego następcą był Gilbert. 
W szkole kładziono nacisk na dyscypliny humanistyczne, uprawiane 
z perspektywy Platona, znanego z niepełnego przekładu i komentarza 
Chalcidiusa do Timaiosa oraz z pism Apulejusza, Makrobiusza, Boecju- 
sza i Martianusa Capelli. Zmarł w Chartres.

2 R. H. i M. A. Rouse, John of Salisbury and the Doctrine of Tyrra- 
nicide, „Speculum” 42 (1967), s. 695.

5 J. Dickinson, wstęp do: The Statesman s Book of John of Salisbury, 
New York 1927, s. xvii.

4 W tłumaczeniach angielskich pojęcie respublica oddawane jest ter
minem commonwealth «wspólnota», przeto - pomni sposobu pojmowa
nia państwa w późnym średniowieczu - w tekście stosować będziemy 
zamiennie pojęcia «rzeczpospolita» i «wspólnota polityczna».
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który gwałcąc normy powszechnie obowiązujące, mógł się nara
zić na sprzeciw, a nawet, wedle opinii przeważającej wśród histo
ryków doktryn, na akt czynnego oporu do tyranobójstwa włącz
nie5.

5 Por. G. H. Sabine, A History of Political Theory, London 1949, s. 
217. W literaturze znajdujemy pogląd, że korzystając z dwóch źródeł, 
przedchrześcijańskich i chrześcijańskich, Jan albo głosił sprzeczne tezy, 
usiłując pogodzić zasadę tyranobójstwa z chrześcijańską ideą posłuszeń
stwa nawet niesprawiedliwej władzy (J. Dickinson, dz. cyt., lxxxii; H. 
Liebeschiitz, Medieval Humanism in the Life and Writings of John oj 
Salisbury, London 1950, s. 50-52), albo wręcz kwestionował chrześcijań
ską tradycję, przyznając każdej jednostce uprawnienie do zabicia tyrana 
(W. Ullmann, The Influence of John of Salisbury on Medieval Italian Ju
rists, „English Historical Review” 59 (1944), s. 388). Rację ogłoszenia 
przez Jana idei tyranobójstwa, nie podzielanej wszak przez wielu myśli
cieli tego czasu, znajduje się niekiedy wyłącznie w okolicznościach poli
tycznych, w krytycznej ocenie działań podejmowanych przeciwko Kościo
łowi przez Fryderyka II (1112-54) lub Fryderyka Barbarossę (1152-90); 
zob. H. Wieruszowski, Roger II of Sicily, Rex-Tyrannus, in Twelfth-Cen
tury Political Thought, „Speculum” 38 (1963), s. 69, oraz J. Spórl, Ge- 
danken um Widerstandrecht und Tyrannenmord im Mittelalter, [w:] B. 
Pfister, G. Hildmann, Widerstandrecht und Grenzen der Staatsgewalt, 
Berlin 1956, s. 21; kiedy indziej rację tę wyznaczać miały konsekwencje 
przejęcia retoryki charakterystycznej dla myślicieli republikańskiego 
Rzymu (C. C. J. Webb, John of Salisbury, London 1932, s. 66).

6Zob. G. Leff, Medieval Thought St Augustine to Ockham, Baltimore 
1958, s. 125.

7 Metalogicon, wyd. kryt. pod red. C. C. J. Webba, Oxford 1929, s. 48.

Studiującym historię filozofii Jan kojarzy się natomiast jako 
jedna z głównych postaci dwunastowiecznego renesansu, związana 
ze środowiskiem humanistów z Chartres, akcentujących centralną 
pozycję człowieka w świecie przy pomocy racji czerpanych z Bi
blii i myśli przedchrześcijańskiej, zwłaszcza z Platona. Mimo 
związków z tym środowiskiem, Jan nie stał się platonikiem, korzy
stając w teorii wiedzy ze znanych wówczas dzieł Arystotelesa, 
Cycerona i Seneki, eksponując znaczenie poznania zmysłowego, 
nazywanego pierwszą władzą duszy i źródłem wszelkich danych 
rozumu. Dzięki danym czerpanym z poznania zmysłowego rozum 
był w stanie formułować prawdziwe sądy6, choć - z racji ułomno
ści intelektualnej człowieka - nie był w stanie posiąść wiedzy pew
nej i z tego powodu nie mógł występować w obronie jedynego, 
uznanego przez siebie za słuszne, rozwiązania. I aprioryści, gło
szący możliwość poznania mimo danych doświadczenia, i dogma
tycy, trwający przy wyspekulowanym przez ludzki rozum rozwią
zaniu, ograniczali w jego przekonaniu ludzką wiedzę7. Sprzeciwu 



CZYLI O AEQUITAS I PRAWIE... 85

wobec nich nie łączył jednak Jan z postawą skrajnie sceptyczną; 
rozum mógł był odnaleźć adekwatne rozwiązania, o ile powodo
wał się miłością do Boga jako Stwórcy świata fenomenalnego 
wedle znanych Mu pojęć ogólnych, wyznaczających istotę poszcze
gólnych bytów, to, co w nich konieczne, bezwzględne i powszech
ne i wymagające poznania’. Kojarząc te platońsko-augustyńskie 
supozycje z koncepcjami Arystotelesa i stoików, Jan dążył do 
wypracowania oryginalnej filozofii, łączącej tezy charakterystycz
ne dla myśli przedchrześcijańskiej z orientacją, w której miejsce 
centralne zajmował Jedyny osobowy Bóg jako źródło miłości, 
sprawiedliwości i prawdy. Jego wersja chrześcijańskiego humani
zmu odbiegała w tej mierze od proponowanej wcześniej przez 
działającego w Chartres twórcę „humanizmu pogańskiego” - Ber
narda Silvestrisa z Tours* 9.

* Por. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, 
Warszawa 1987, s. 139-141.

9 Zob. szerzej E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średnio
wiecze, Kraków 1997, s. 118 i n.. Uznając Jana za .jedną z najbardziej 
pociągających postaci w całym dwunastym stuleciu”, autor zwraca uwa
gę, że hołdował on ideałowi antycznemu, czyniąc retorykę, a nie modną 
wówczas dialektykę, czynnikiem scalającym edukację; że retoryka, po
zwalając na owocne połączenie, zharmonizowanie umysłu i wyrazu, jego 
zdaniem zachowywała w jedności ludzkie wspólnoty, których podstawy 
stanowiły - jak u Cycerona - ratio et oratio (tamże, s. 83 i n.).

Po studiach w Chartres Jan prowadził wykłady w Paryżu, 
a około 1147 r., za pontyfikatu Eugeniusza III (1145—53), zatrud
niony został w Kurii Rzymskiej, w której prawdopodobnie praco
wał też za czasów kolejnych papieży: Rzymianina Anastazego IV 
(1153-54) i Anglika Hadriana IV (1154-59). Tam zetknął się praw
dopodobnie ze św. Bernardem z Clairvaux (1090-1153), wstawien
nictwu którego - zdaniem niektórych biografów - miał zawdzię
czać stanowisko sekretarza arcybiskupa Canterbury Theobalda 
(Thibalda), objęte przez niego albo w 1153 r., albo dopiero w 1156 
r., zatem już po śmierci słynnego cystersa. Po przybyciu do Anglii 
Jan popadł w niełaskę króla Henryka II Plantageneta (1154-89), 
której powodem była prawdopodobnie obrona zwyczajowych 
swobód Kościoła jako warunków jego niezależności, a zwłaszcza 
zdecydowany sprzeciw wobec zdarzających się coraz częściej przy
padków naruszania przez króla swobody wyborów kanonicznych, 
ingerencji w jurysdykcję sądów kościelnych i nakładania na Ko
ściół nowych podatków w związku z wojną prowadzoną we Fran
cji. Ukończone między lipcem i wrześniem 1159 r. najbardziej 
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znane dzieło, Polycraticus sive de nugis curialium el vestigiisphi- 
losophorum10, Jan dedykował ówczesnemu kanclerzowi królestwa 
i bliskiemu współpracownikowi króla, archidiakonowi Canterbu
ry, Tomaszowi Becketowi (1118?-70), który dwa lata później, po 
śmierci Theobalda, został arcybiskupem Canterbury i zachował 
Jana na stanowisku sekretarza. Gdy trzy lata później, zatem w trak
cie trwającego na kontynencie sporu papieża Aleksandra III z ce
sarzem Fryderykiem I, Henryk II ogłosił w Clarendon konstytucje 
ograniczające przywileje Kościoła, Jan wzmógł krytykę poczynań 
władcy jako przeciwnika papiestwa, jednoznacznie poparł sprze
ciw Becketa", pozostając przy nim także poza Anglią. W 1170 r., 

10 Co do daty powstania dzieła zob. W. Berges, Die Fürstenspiegel des 
hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938, s. 291. Do połowy XVII w. 
dzieło Jana ukazało się drukiem co najmniej pięciokrotnie (po raz pierw
szy w Paryżu w r. 1476). Wydanie krytyczne Joannis Saresberiensis Epi- 
scopi Carnotensis Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philoso- 
phorum libri VIII, red. C. C. J. Webb, 2 tomy, Oxford 1909; wydanie nie
pełne w tłumaczeniu angielskim, zatytułowane The Statesman 's Book of 
John of Salisbury, ukazało się w Nowym Jorku w r. 1927 w przekładzie 
i z wnikliwym wstępem J. Dickinsona.

" Przebieg sporu relacjonuje J. Z. Kędzierski, wskazując, że Becket, 
„po gwałtownych protestach, [początkowo] wyraził zgodę na Konstytu
cje (klarendońskie - B.Sz.), lecz pieczęci swojej do nich nie przyłożył, 
a wobec protestów Aleksandra 111, odmawiającego zatwierdzenia Konsty
tucji in extenso, zmienił zdanie”. Wobec prób poddawania wyroków try
bunałów kościelnych pod osąd króla Becket odwołał się do papieża i uszedł 
z Anglii w październiku 1165 r. Następne sześć lat, które arcybiskup spę
dził poza Anglią, obfitowało w działania króla, zwrócone przeciwko sprzy
mierzeńcom Becketa: monarcha pozbawiał ich bowiem posiadłości len
nych, do skarbu królewskiego zagarnął dochody z arcybiskupstwa. Bec
ket, prowadzący szeroką korespondencję nie tylko z papieżem, ale i z licz
nymi dworami europejskimi, dzieląc niemal Europę na dwa obozy, rzucił 
ekskomunikę na wielu panów świeckich i duchownych w Anglii, a nawet 
zagroził ekskomuniką samemu królowi, nie rzucił jej jednak wobec zaka
zu papieża (obawiającego się, że Henryk uzna antypapieża ustanowione
go przez cesarza Fryderyka 1 Barbarossę), który unieważnił nawet wszyst
kie ekskomuniki Becketa i rozpoczął mediację. Becket odmawiał spotka
nia z przedstawicielami króla i porozumienia z nim; dopiero w 1170 r., po 
tym, jak król zdecydował, by koronacji jego syna, Henryka Młodszego 
(zm. 1183), dokonał arcybiskup Yorku Roger, tym samym przenosząc nań 
prerogatywę prymasa, arcybiskupa Canterbury (co sprowadziło na Anglię 
groźbę interdyktu), Becket pojednał się z królem, złożywszy obietnicę, że 
będzie w przyszłości przestrzegał konstytucji. Po tym akcie Becket wró
cił do Anglii, a zaopatrzony w upoważnienie papieskie zawiesił w pełnie
niu obowiązków arcybiskupa Yorku i biskupów, którzy asystowali mu przy 
koronacji, rzucając ekskomunikę na niektórych spośród nich i wielu pa
nów świeckich. Arcybiskup Roger i suspendowani biskupi udali się do
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gdy dzięki pośrednictwu króla Francji Ludwika VII i papieża Alek
sandra III Becket wrócił do kraju, Jan przybył wraz z nim i był 
świadkiem jego zamordowania w katedrze w Canterbury przez 
królewskich dworzan (29 XII 1170). Po śmierci arcybiskupa, po
wszechnie uznanego za męczennika, której następstwem był nie 
tylko papieski interdykt nałożony na Anglię (1171), ale i powsta
nie części baronów przeciw Henrykowi II, Jan został sekretarzem 
nowego arcybiskupa Ryszarda* 12. Kilka lat po odbyciu pokuty u gro
bu Becketa przez króla uważanego powszechnie za moralnego 
sprawcę zbrodni, odwołaniu konstytucji klarendońskich i zawar
ciu układu z papieskim legatem (1172 r.)13 Jan opuścił Anglię, 
uzyskawszy od króla Francji Ludwika VII biskupstwo w Chartres.

przebywającego w Normandii króla Henryka, który nazwał Becketa „kler
kiem z gminu”, a rycerze z jego orszaku udali się „cichaczem do Anglii”, 
gdzie - żądając od Becketa udzielenia absolucji biskupom - zadali mu 
śmierć. Król wyprawił się do Irlandii, gdzie przebywał przez kilka mie
sięcy na przełomie 1171 i 1172 r. Spór zakończył układ zawarty z papie
żem w 1172 r. w Avranches (nie wspominający o konstytucjach klarendoń
skich), po którym król złożył w katedrze publiczną przysięgę, iż nie pra
gnął śmierci Becketa, chociaż - jak przyznał - mógł się do niej przyczy
nić wypowiedzianymi nieopatrznie słowami. Zobowiązując się do wzię
cia udziału w wyprawie krzyżowej, uczynił formalnie jedno ustępstwo, 
godząc się na apelacje od wyroków trybunałów kościelnych do kurii rzym
skiej z zastrzeżeniem, że w każdym wypadku odwołujący się musi złożyć 
przysięgę, iż nie dąży do ograniczenia praw monarchii i Kościoła angiel
skiego (Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 1966, s. 245-249).

12 S. Kuttner i E. Rathbone zwracają nawet uwagę na istnienie w XII 
w. angielskiej szkoły prawniczej, opracowującej kolekcje kanonów, ma
jącej związki głównie ze szkołą bolońską i szkołami francuskimi. Zalicza 
się do niej m.in. przyjaciela Jana - Gerarda Pucelle (ur. między 1115 
a 1120), biskupa Coventry w latach 1183-84, związanego z Uniwersyte
tem Paryskim. Pucelle mimo ostrzeżeń Jana nie tylko związał się z eks- 
komunikowanym cesarzem Fryderykiem I Barbarossą, ale i złożył przy
sięgę Henrykowi II, czego odmawiali duchowni związani z Becketem. Po 
uzyskaniu papieskiego przebaczenia i powrocie do Anglii Gerard stał się, 
obok Jana, najbliższym współpracownikiem następcy Becketa na stolcu 
arcybiskupim - Ryszarda (1174-83). Innymi przedstawicielami szkoły 
byli: Honoriusz (który - jak twierdzą autorzy - zerwał z tradycyjnym sta
nowiskiem Gracjana i jego następców) oraz Jan z Tynemouth i Szymon 
z Southwell, którzy coraz bardziej zbliżali stanowisko kanonistów angiel
skich do zajmowanego przez reprezentantów szkoły bolońskiej, zwłasz
cza Bernarda z Pawii (Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century, 
„Traditio”, 7 (1949-51), s. 279-339).

13 Zob. H. Zins, Historia Anglii, Wrocław i in. 1995, s. 65-67.

Jan korzystał z tradycji antycznej, sięgającej Cycerona, Sene
ki i rzymskich prawników oraz z tradycji chrześcijańskiej, ujmo
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wanej z rodzącej się wówczas perspektywy scholastycznej, z któ
rej dotąd nie korzystali myśliciele polityczni, choć stosowano ją 
już w refleksji prawniczej (glosatorzy, Gracjan) i teologicznej (Piotr 
Abelard). Perspektywa ta pozwalała powiązać wątki charaktery
styczne dla dominującej dotąd orientacji augustyńskiej z antycz
nymi treściami naturalistycznymi i racjonalistycznymi oraz wyko
rzystać doktryny formułowane w związku ze sporem o inwestytu
rę14. Pozwalała ona w końcu wypracować koncepcje, które dały 
początek wielu późniejszym teoriom politycznym15, opierające się 
na podstawowej propozycji, typowej dla późnego średniowiecza, 
organicznej wspólnoty politycznej grupującej wyznawców religii 
rzymskiej, określającej sposób pojmowania Boga-Stwórcy 
wszechrzeczy, ujawniającej cel stworzenia, zasadniczą treść spra
wiedliwości i wskazywane przez nią wzorce prawego działania. Jan 
istotnie traktował chrześcijańską wspólnotę politycznąjako ciało, 
swego rodzaju makrokosmos o strukturze analogicznej do posia
danej przez organizmy ożywione, w szczególności ludzkie ciało 
(mianowane mikrokosmosem). Głową „organizmu politycznego” 
był książę, sercem - jego doradcy, oczami, uszami i językiem - 
sędziowie i zarządcy prowincji, rękami - urzędnicy i żołnierze, 
plecami - służący, żołądkiem i jelitami - urzędnicy skarbowi i sza
farze, stopami - prowadzący własne gospodarstwa. Podobnie jak 
ciało ludzkie, organizm ożywiała dusza, spajająca to, co doczesne 
i przemijające, z wiecznym Bogiem; rolę pośredników między 
światem naturalnym i Bogiem spełniali oddani służbie Bożej i dla

14 H.J. Berman słusznie zwraca uwagę, że Jan nigdy nie stosował „le
wicowego” argumentu Manegolda z Lautenbach, który w związku ze spo
rem o inwestyturę wypracował kontraktualną koncepcję określającą rela
cję władcy do ludu, przed którym miał on ponosić odpowiedzialność w ra
zie złamania warunków porozumienia i zwalniał go z posłuszeństwa 
względem siebie (Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji 
prawnej. Warszawa 1995, przyp. 37 na s. 358).

15 J. Dickinson, dz. cyt., s. lxxxii; por. R. W. i A. J. Carlyle; A Histo
ry of Medieval Political Theory in the West, t. Ill, Edinburgh 1912, s. 
185, oraz idem, A History of Medieval Humanism in the Life and Wri
tings of John of Salisbury, London 1950, s. 57. Znaczenie doktryny Jana 
dla ewolucji późnośredniowiecznej koncepcji państwa podkreśla C. H. 
McIlwain, The Growth of Political Thought in the West, New York 1932, 
s. 320-323. Koncepcje Jana poprzedzały doktryny „Boskiego uprawnie
nia króla”, zwierzchności władzy sądowniczej (rozwiniętej przez E. 
Coke’a), a nawet „chrześcijański komunizm” radykalnych sekt prote
stanckich i nowożytne szkoły anarchizmu filozoficznego (H. J. Berman, 
dz. cyt., s. 339).
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tego bezinteresowni duchowni16. Każdy członek miał wyznaczo
ną rolę do spełnienia w organizmie, miał pozostawać na swoim 
miejscu i właściwie wypełniać funkcje, starając się o powiększa
nie dobra organizmu jako całości17, w ten bowiem sposób realizo
wał jeden z aspektów sprawiedliwości, przewidywany przez Pla
tona i św. Augustyna. Kluczowy u Jana, jak u obu wspomnianych 
myślicieli klasycznych, problem sprawiedliwości postrzegany był 
nadto w „kontekście strukturalnym”, tak że sprawiedliwość nie 
tylko stawała się zasadą „pozostawania każdego na właściwym mu 
miejscu w organizmie”, ale także wyznaczała zbiór zasad działa
nia organicznej wspólnoty. Owa szczególna, a utwierdzająca się 
w owym czasie, „perspektywa jurydyczna” umożliwiała zdefinio
wanie monarchy w związku z terytorium, jako reprezentanta wła
dzy publicznej18, a nie zwierzchnika wasali; tego, kto nie dzierży 
już władzy „dla siebie”, ale dla całej wspólnoty politycznej, spaja
nej prawem powszechnie obowiązującym19, nie będącej zbiorem 
jednostek spajanych więziami prywatnoprawnymi lub systemem 
relacji poszczególnych poddanych do panów feudalnych, ale or
ganicznym ciałem zorientowanym ku nadnaturalnemu celowi, 
otrzymującym życie od Boga i zmierzającym do osiągnięcia naj
wyższej zasady bytu (aequitas)20. Ową zasadą stawało się w tym 

16 Policraticus, iv.3.
17 Policraticus, v.2. Szerszy opis organicznej koncepcji przedstawia 

M. Boczar, Człowiek i wspólnota. Filozofia moralna, społeczna i politycz
na Jana z Salisbury, Warszawa 1987, s. 88-97.

18 Policraticus, v. 1.
19 Zob. H. J. Berman, dz. cyt., s. 341 i n.
20 Termin aequitas tłumaczymy niejako „słuszność”, jak czyni się za

zwyczaj, lecz jako „zasada bytu”. M. Boczar, autor znakomitego opracowa
nia poświęconego Janowi z Salisbury, odstępując od polskiego przekładu 
wspomnianego łacińskiego terminu, tak wyjaśnia jego znaczenie: „We 
wszechświecie panuje pewna zgodność, harmonia wszystkich rzeczy (co- 
nvenientia rerum), która umożliwia jednoczesne istnienie poszczególnych 
jednostek. Zgodność ta jest niczym innym, jak od Boga pochodnym porząd
kiem świata, zasadą właściwą całej stworzonej naturze, zasadą jej istnienia, 
która zapewnia każdej rzeczy stosowny dla niej udział w bycie oraz niena
ruszalność życia każdej jednostki (incolumitas vitae), tj. bezpieczny jej roz
wój i doskonałość. Wydaje się, że właśnie ową zasadę Jan z Salisbury okre
śla mianem »aequitas«” (dz. cyt., s. 16). Należy jednak dodać, że sam Bóg 
identyfikowany jest jako aequitas, przeto termin ten odnosi Jan raczej do za
sady bytu w ogóle niż do zasady bytu właściwej bytowi stworzonemu i za
leżnemu, jakim był człowiek; zasada ta decydowała o bezpiecznym trwaniu 
i rozwoju człowieka, dlatego że czyniła człowieka podobnym Bogu, będą
cemu pełnią aequitas, niejako „zasadą bytu samą w sobie” lub , jako taką”, 
człowiek zaś nie miał „własnej zasady bytu”, lecz „zasadę udzieloną”.
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ujęciu „prawo Boga”, określające wzorce gatunkowe, które czło
wiek był w stanie rozpoznać i na których potrafił oprzeć właściwe 
sobie normy prawego postępowania dzięki miarkującej władzy 
rozumu (moderamen rationis)2', odnoszącego się do rzeczywistej 
i niezaprzeczalnej „zasady bytu, która istniejąc niezależnie od woli 
ludzkiej, jest przedmiotem ludzkiego poznania”21 22. Ów miarkują
cy rozum, po rozpoznaniu „zasady bytu”, mógł - choć niedosko
nale - odwzorować rozumność Stwórcy i prowadzić poddane mu 
ciało ku Bogu jako najwyższej zasadzie i kreatorowi każdego 
bytu23. Bóg jako racja bytów i ostateczny cel ich istnienia stawał 
się w ten sposób także racją bytu wspólnoty i celem, ku któremu 
miała ona zmierzać, a wraz z nią wszyscy jej członkowie. Był On 
tedy nie tylko ostatecznym źródłem władzy (jako elementu, który 
w porządku politycznym odzwierciedla „zasadę bytu” wspólnoty, 
o której dobro z konieczności winien dbać), ale także ostatecznym 
autorem prawideł rządzących działaniami wspólnoty i jej członków. 
Piastun władzy pochodzącej od Boga był zobowiązany działać 
wedle Jego prawa, odzwierciedlającego zasadę bytu oraz ustalają
cego miary nieustającej i wiecznej sprawiedliwości24, zapewniają
cego harmonijne wspólbycie członkom wspólnoty, stawiającego 
równe wymagania i przyznającego każdemu, co mu należne. Aequ- 
itas jako „zasada bytu” mająca normatywne konsekwencje nie była 
kojarzona z aktami Boga odmieniającego treść swej woli zawsze 
sprawiedliwej i słusznej tylko z racji pochodzenia od „władczego 
Boga”. Aeąuitas powiązana była raczej z rozumnością i dobrem 
stworzenia, trwającego dzięki realizacji tkwiącej w nim zasady. 
Wszelkie prawo, którego treść mógł ustalać człowiek, stawało się 
tedy jedynie „wykładnią zasady bytu”, ustalającej relacje „rzeczy 
zestawionych w rozumny sposób i stosującej te same zasady do
bra i zła do analogicznych przypadków”25. Wykładnią dokonywa
ną w pierwszej kolejności przez Boga, który normował nie dowol
nie, ale poznawszy „odpowiedniość rzeczy”; Boga, który nie był 
normowany, ale normował, przydając wszystkiemu zasadę bytu, 
odwzorowując w stworzeniu to, co poznał i ustanowił wzorcem 
rzeczy. Wykładnią dokonywaną w drugiej kolejności przez wład

21 Policraticus, v. 1.
22 M. Boczar, dz. cyt., s. 17.
25 W. Berges, dz. cyt., s. 43-46.
24 Policraticus, iv.2 oraz v.2; por. G. Post, Studies in Medieval Legal 

Thought. Public Law and the State, 1100-1322, Princeton 1964, s. 515.
25 Policraticus, iv.2.
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cę działającego w porządku doczesnym, który normując winien był 
także poznać uprzednio tę „odpowiedniość” w interpretacji nada
nej jej przez Boga za pośrednictwem natury; tylko w taki sposób 
władca mógł rozpoznać istotę bytów, ustalić w oparciu o uchwy
coną treść „naturalne” miary sprawiedliwości i dokonać ich trans
lacji na język powszechnie obowiązujących norm.

Wydaje się, że treść relacji między aeęuitas, sprawiedliwością 
i prawem jest u Jana czytelna: aequitas jako „gatunkowa zasada 
bytu” wyznacza to, co właściwe poszczególnym egzemplarzom 
danego gatunku; sprawiedliwość jest zespołem miar charakterystycz
nych dla działań bytów należących do danego gatunku, które winien 
rozpoznać każdy „ludzki prawodawca” i odzwierciedlić je w nor
mach powszechnie wiążących wszystkich poddanych; normach, 
które dzięki owemu „odzwierciedleniu” z jednej strony ułatwiają 
działania właściwe bytom zmierzającym w analogicznym kierunku, 
wyznaczanym także przez zasadę ich bytu, z drugiej zaś stawiają 
ograniczenia tym, którzy negując gatunkową zasadę bytu, narażają 
się na sankcje prawa ludzkiego. W interesującej interpretacji M. 
Boczar eksponuje jednak element, który zdaje się łamać oczywistość 
Janowego ujęcia. Zwracając uwagę, że angielski myśliciel posiłko
wał się prawdopodobnie anonimowym Fragmentum Pragense, po
chodzącym sprzed powstania bolońskiej szkoły prawniczej, z któ
rej przedstawicielami się stykał, wykazuje bowiem, że „aequitas to 
wola Boga, [będąca] ostateczną, obiektywną regułą i miarą sprawie
dliwego układu ludzi i rzeczy”; sprawiedliwość natomiast Jawi się 
jako podmiotowy aspekt aequitas, czyli stała dążność istot rozum
nych do zachowania owego układu, a aequitas, której wyrazem są 
stanowione normy, przybiera postać prawa (ius)”2b. Wydaje się, że 
wywód ten należy uzupełnić spostrzeżeniem, że Jan nie znajeszcze 
koncepcji Boga jako „dowolnego” lub „arbitralnego” twórcy norm; 
zna natomiast koncepcję, w myśl której Bóg - nadając zasadę bytu 
- włącza każdy stwarzany byt w jedną, wszechogarniającą całość, 
której elementy - z racji wyposażenia w zasadę bytu - sąteleologicz- 
nie zorientowane, bo zasada ta nie tylko udziela im istnienia, ale także 
staje się przyczyną ich dążeń, możności ich rozwoju i doskonalenia 
się. Owszem, sprawiedliwość mogła być ujmowana od strony „pod
miotowej” w jej funkcji szczególnego typu dzielności, cnoty, która 
jest utrwaloną sprawnością oddawania każdemu, co mu się słusznie 
należy. Dzielność ta miała jednak oparcie w „zasadzie bytu” czło-

26 M. Boczar, dz. cyt., s. 17. 
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wieka ustalonej nie dowolnie ani arbitralnie, lecz udzielonej mu 
w akcie „rozumnej kreacji” dokonanej przez Boga. Zasada bytu, 
odzwierciedlona w poszczególnych bytach, stawała się w stworze
niu tożsama z ich naturą, nie dowolną lecz rozumną. Aequitas na- 
turalis pochodziła od Boga, była udziałem w rzeczach stworzonych 
za pośrednictwem zasady bytu Bożego porządku, który Jan kojarzył 
z „odpowiednią zgodnością wszystkich rzeczy”. „Naturalna zasada 
bytu” była tedy „naturą wtórą”, bowiem odzwierciedlała „naturę 
pierwszą” jako „najbardziej pewną naturę wszystkich rzeczy”. Jako 
że była ujmowana w ten sposób, Bóg, ostateczny sprawca natural
nych właściwości bytów stworzonych, pozostawiał „naturze wtórej” 
kierunkowanie poczynań bytów ku właściwemu im celowi, za jej 
pośrednictwem przekazując im też normy i miary działań. Można 
zatem rzec, że zdaniem Jana, pierwsza zasada bytu i „pierwsza na
tura”, posiadające nie tylko walor metafizyczny, ale i normatywny, 
znajdowały wyraz nie tylko w istnieniu bytów stworzonych, ale także 
w będącym ich wzorcem, znanym Bogu, prawie wiecznym, które 
w ostatniej instancji wskazywało cel istnienia i miary działań tych 
bytów. Można też dodać, że o ile owe byty naruszały właściwe so
bie miary, o tyle negowały prawo wieczne, tracąc to, co w nich było 
z pierwszej zasady bytu i „pierwszej natury”. Czyniąc to, nie mogły 
jednak działać w oparciu o możności zawarte w „naturze wtórej” 
i we „własnej zasadzie bytu”, zasadzie niezależnej od „pierwszej”, 
bo ich natura i zasada bytu były przecież pochodne, udzielone przez 
jedyny Byt, który był przed stworzeniem i który wszystko stworzył. 
Człowiek jako jeden z bytów stworzonych, prawda, zdaniem Jana 
wyróżniony przez Boga, miał zatem nie swoją lecz od Boga pocho
dzącą zasadę bytu i nie swoją lecz ostatecznie Bożą „naturę wtórą”. 
Prawidłowości, wedle których działał i które wyznaczały miary jego 
postępowania, nie były Jego”, lecz Boga - Tego, który pierwszy je 
rozpoznał, czyniąc je wzorcami zasad bytów. O ile można było opi
sać te prawidłowości normatywnie, o tyle opierające się na „natu
rze wtórej” normy nie były ustanawiane przez człowieka, ale mu- 
siały odpowiadać „naturze pierwszej”. Tylko działając zgodnie z ni
mi, zatem wedle prawa wiecznego odciśniętego w „naturze wtórej”, 
człowiek mógł osiągnąć pełnię gatunkowej natury, mógł spełnić 
właściwy rpu cel, zatem zrealizować człowieczeństwo, swą „gatun
kową zasadę bytu”. By dokonać tego świadomie, winien był jednak 
rozpoznać treść swej „natury wtórej”, która z konieczności nie mo
gła być sprzeczna z „naturą pierwszą” i prawem wiecznym; tylko 
w następstwie owego rozpoznania mógł przydać normatywną ochro
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nę prawidłowościom natury, stosownie do których działał jako czło
wiek i które były treściąjego „naturalnej zasady bytu”.

W duchu filozofii św. Augustyna Jan zdaje się twierdzić jednak, 
że każdy poszczególny byt, także każdy członek organicznej wspól
noty politycznej, ma właściwą sobie zasadę bytu, przekładającą się 
na wymaganie sprawiedliwości, stosownie do którego winien pozo
stawać „na sobie właściwym miejscu w organizmie”. „Każde wy
stąpienie przeciw aequitas, w znaczeniu przekroczenia przypisane
go poszczególnej jednostce właściwego dlań miejsca i działania” - 
piszę słusznie Boczar - „oznaczało u Jana zagrożenie pochodzące
go od Boga porządku we wszechświecie i nieuchronny upadek tej
że jednostki”27. Teza ta odnosiła się w szczególności do władcy po
litycznego; korzystał on bowiem z władzy jako „zasady bytu” wspól
noty i jako taki winien był poznać i zasadę bytu właściwą człowie
kowi, i „zasadę bytu” politycznej wspólnoty, by móc pozostawać 
w niej „na właściwym miejscu” i pełnić funkcję rzeczywistej jej 
„głowy”. Prawodawca, korzystający z uprawnień wynikających 
z władzy jako jego zasady bytu, nie mógł kwestionować żadnej ze 
wspomnianych zasad, winien był natomiast uwzględniać zarówno 
wymagania natury wtórej, jak i dobra organicznej wspólnoty. Jako 
taki nie był tedy wolny od wymagań prawa wiecznego, możliwego 
do rozpoznania przez człowieka w jego „naturze wtórej” w postaci 
powszechnych skłonności, gdyby bowiem miary właściwe człowie
kowi i wspólnocie politycznej mogła określać wola władcy, nie miar
kowana „obiektywną” zasadą bytu, wykraczającą poza porządek 
człowieka i poza jego zdolności kreatywne, jego władanie byłoby 
pozbawione normatywnej podstawy i opierało się na „czystych fak
tach”. Możność kreowania norm nie posiadałaby tedy waloru upraw
nienia, jako że byłaby pozbawiona podstawy normatywnej, stano
wiącej źródło i wyznaczającej miary wszelkich uprawnień. Jako 
oparta na prostym fakcie władania możność stanowienia norm by
łaby nieuprawnioną uzurpacją* 2“, tym bardziej niebezpieczną, że 

27 Tamże, s. 19.
2" Twierdząc, że wielu ludzi pragnie zdobyć panowanie nad innymi, 

zyskując w ten sposób wolność jako władczość i znaczenie jako panują
cy, Jan zauważa, że wolność tego rodzaju w istocie odwodzi od prawdy 
wspartej na zasadzie bytu. Błędna wolność uzurpatora jest dlań równo
znaczna z wykraczaniem poza właściwe miejsce w porządku natury i za
tratą tożsamości danego przedstawiciela gatunku ludzkiego jako próba 
ucieczki od niezmiennego ładu rzeczywistości, wyznaczanego przez od
wieczną aequitas (Policraticus, viii. 16). Pomijając rozmaitość konotacji 
przypisywanych terminowi wolność, Jan zdaje się kreślić koncepcję ma-
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człowiek jest, zdaniem Jana, zdolny grzeszyć, przeczyć swej „natu
rze wtórej”, negować swą zasadę bytu, a ostatecznie przestawać być 
człowiekiem, kwestionując to, co w nim jest powszechnego i co jest 
z Boga. Prawodawca działający wobec innych, normujący działa
nia poddanych nie mógł odwodzić ich od „natury wtórej” właściwej 
im jako egzemplarzom gatunku stworzonego przez Boga; nie mógł 
przeczyć, w ostatecznej instancji, zasadzie ich bytu, winien był na
tomiast utwierdzać w nich to, co powszechne, co decyduje o ich trwa
niu w obrąbie gatunku ludzkiego, co świadczy o ich podobieństwie 
do Boga, nie osobowym przecież ani zewnętrznym, lecz o „podo
bieństwie przez uczestnictwo” w tym, co będąc zasadą ich bytu, jest 
w nich z Boga.

Spostrzeżenie to jest tym ważniejsze, że Jan bardzo wyraźnie 
eksponował znaczenie wiedzy człowieka jako istoty niedoskona
łej intelektualnie i moralnie, która winna była poznać, by móc 
poprawnie działać i uwzględnić w swych aktach normy chroniące 
zasadę jej bytu. W jego przekonaniu wiedza miała „poprzedzać 
umiłowanie cnoty, gdyż nikt nie może z przekonaniem podążać za 
tym, czego nie zna”29. Prawo zatem, odzwierciedlające zasadę bytu, 
a nie negujące jej, miało umożliwić poznanie tego, co rzeczywi
ste, warunkując „miłowanie cnoty”, bo służąc wewnętrznemu 
ukształtowaniu jednostek przez uświadamianie im ich naturalnych 
skłonności i chroniących je powinności. By jednak prawo umoż
liwiało poznanie tego, co określa zasadę bytu człowieka, jego usta
nowienie musiało być poprzedzone poznaniem przez prawodaw
cę tej zasady i zasady bytu wspólnoty politycznej. W ten sposób 
także sama możność określania treści norm prawnych wymagała 
oparcia na normatywnej podstawie, skoro bowiem prawo miało 
utwierdzać zasadę bytu, ten, kto je stanowił, nie mógł wywodzić 
tytułu ze źródeł niezgodnych z ową zasadą, w przeciwnym bowiem 
razie nie byłby w stanie realizować właściwych mu, a określonych 
także przez zasadę bytu władczych funkcji. Problem rozważany

jącą zastosowanie w planie politycznym w nawiązaniu do tradycji platoń- 
sko-augustyńskiej, eksponującej wolność w związku z zasadą bytu wią- 
żącąjej wybory z potwierdzaniem owej zasady, a nie z jej negacją prowa
dzącą do zniesienia tego, co rzeczywiste w człowieku, i wprowadzenia 
pewnego braku. Innymi słowy, twierdząc, że o wolności człowieka nie 
decydują „czcze mamidła”, ale „zawarta w aeąuitas prawda”, Jan daje do 
zrozumienia, iż ludzka wolność polega na potwierdzaniu „prawdy zasady 
bytu”, nie jest natomiast możnością wyboru między dobrem i jego brakiem, 
prawdą i jej brakiem, aeguitas i jej zaprzeczeniem.

29 Policraticus, iii.l.
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przez Jana był powszechnie roztrząsany przez jemu współczesnych 
filozofów moralnych wskazujących, że prawo może wiązać od 
wewnątrz (i wówczas ukazuje swą „siłę kierunkującą”, a nie „zmu
szającą”) albo od zewnątrz (przejawiając raczej „siłę zmuszającą” 
niż „kierunkującą”). „Siła zmuszająca” prawa zyskiwać miała na 
znaczeniu wówczas, gdy prawo stosuje się do jednostek, które 
powodowane „miłością własną” raczej pożądają rzeczy material
ne, niż miłują to, co jest w nich zasadą bytu i co decyduje o ich 
podobieństwie do Stwórcy. Jeśliby ludzie miłowali, gdyby działa
li zgodnie z gatunkową zasadą bytu, wówczas przymus nie byłby 
potrzebny, a „siła zmuszająca” prawa straciłaby znaczenie na rzecz 
„siły kierunkującej”. Gdyby człowiek nie był istotą upadłą, a ser
ca ludzi wolne były od nieprawości, prawo opatrzone sankcją przy
musu nie byłoby w ogóle potrzebne, jak rzecz się miała w stanie 
poprzedzającym grzech pierworodny. Problem „siły wiążącej” 
prawa odnosił się jednak również do władcy: jeśli książę ma cha
rakter należycie ukształtowany, „realizuje zasadę bytu nie ze stra
chu przed sankcjami prawa”, zatem nie ze względu na jego „zmu
szającą siłę”, „ale ze względu na jej umiłowanie”, ze względu na 
to, co jest rzeczywistego w normie z konieczności wyprzedzającej 
i wiążącej jego wolę, jeśli troszczy się zawsze i „w każdym przy
padku o pomyślność rzeczpospolitej i przedkłada dobro wspólno
ty nad swą prywatną wolę”30, wówczas nie musi się obawiać „pra
wa wyższego rzędu” ani sankcji doczesnych i może stanowić pra
wo niesprzeczne z normami wiążącymi jego wolę; wolę, która jest 
prawa dzięki temu, że kierunkowana przez normy odpowiadające 
zasadom bytu; wolę, która władna jest sprawnie orzekać o tym, co 
zgodne z zasadą bytu, a co za tym idzie przyczyniać się do utwier
dzania cnoty u poddanych przez dostarczanie im wiedzy o normach 
odpowiadających zasadzie ich bytu. Tylko takie prawo, orzekane 
przez prawą, bo należycie ukształtowaną wolę władcy, ułatwiało 
„prawe wybory” poddanym (potwierdzając to, co w nich rzeczy
wistego), zmuszając tylko nieprawych do działań lub zaniechań ze 
względu na sankcję31. Jan traktował przecież prawo jako regułę 

Ju Tamże, iv.2.
31 Stanowisko Jana mogą rozjaśnić późniejsze ustalenia św. Toma

sza z Akwinu, także odwołującego się przecież do tradycji arystotele- 
sowskiej: „Jeśli powiedziano, że władca nie jest związany prawem, to 
miano na myśli siłę zmuszającą prawa. Nikt przecież, właściwie mówiąc, 
sam sobiejiie zadaje przemocy, a prawo ma siłę zmuszającą właśnie od 
władcy - od jego władzy. Tak więc władca nie jest związany prawem,
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i normę działań człowieka, w której tkwi źródło i ustanowione 
są granice uprawnionych poczynań, nieodmiennie uznawał bo
wiem relację między jednostką i wspólnotą jako tę, która nie 
opiera się na uprawnieniach przysługującym indywiduom na 
podstawie ich „przyrodzonej konstytucji”, lecz na ich relacji 
względem przedmiotowego prawa, także prawa wspólnoty po
litycznej, ustanawianego przez jej władcę nie dowolnie, lecz po 
uprzednim rozeznaniu zasad gatunkowego i wspólnotowego 
bytu. Jak wielu, nie tylko współczesnych mu, myślicieli, wycho
dząc od ładu bytu jako ładu przedmiotowego, poprzedzającego 
wolę ludzką i domagającego się poznania przez ludzki umysł, 
w owym ładzie znajdował Jan fundament prawa stanowionego, 
w ostatecznej instancji także uprawnień człowieka, pojmowa
nych jako „możności prawego działania”, niesprzecznego z tre
ścią ludzkiej i wspólnotowej zasady bytu32. Ład, który odzwier
ciedlał zasadę każdego bytu stworzonego, bo wiązał się z aktem 
stwórczym Boga i z Bogiem jako źródłem istnienia i istoty przy
godnych bytów, wyznaczał każdemu elementowi miejsce zgod
ne z jego naturą, stając się zarazem obiektywnym fundamentem 
wszelkich norm, a poprzez nie wszelkich uprawnień. Jan mówił, 
że „wszelkie prawo jest bez wątpienia ustanowieniem i darem 
Boga, ustaleniem mędrców, przestrogą przed swawolą, gwaran
tem państwa i ochroną przed zbrodnią”33. Skoro tedy każde pra
wo jest „ustanowieniem i darem Boga”, to - w ostatecznej in
stancji -jest ono nie tylko podstawą norm stanowionych przez 
człowieka, ale i poprzez nie ostatecznym fundamentem wszel
kich uprawnień; jako takie jest przeto z konieczności sprawie
dliwe ze*względu na Boży fundament, jest też sprawiedliwe, o ile 
wola prawodawcy stanowi normy niesprzeczne z wolą Tego, kto 
wyznacza ów fundament, z czego wynika, że człowiek działa 
w sprawiedliwy sposób, o ile honoruje prawo i korzysta z upraw

ponieważ nikt nie może na niego wydać wyroku potępiającego, gdyby 
postępował przeciw prawu. (...) Natomiast jeśli chodzi o rolę kierującą 
prawa, to władca poddaje się prawu z własnej woli. (...) Toteż wobec 
sądu Boga władca jest związany prawem, a chodzi o kierującą rolę pra
wa. Powinien to prawo wypełniać dobrowolnie i nieprzymuszenie. 
Władca jest także ponad prawem w tym znaczeniu, że - jeśli to uznaje 
za słuszne - może prawo zmienić i od niego dyspensować zależnie od 
miejsca i czasu” (Suma teologiczna, 1-2, q. 96, art. 5, ad. 3, Londyn 
1985, s. 86-87).

32 A. J. Carlyle, Political Liberty, London 1963, s. 15.
33 Policraticus, iv.2.
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nienia, o ile jest ono oparte na sprawiedliwym prawie (lub też 
z niego wynika)34 35.

34 Boczar słusznie zauważa, że wedle Jana „podstawowym obowiąz
kiem ludzkiego prawodawcy przy stanowieniu prawa jest troska o to, aby 
żaden przepis nie pozostawał w sprzeczności z aequitas iustitiae. Za Au
gustynem powtarza, że jeśli norma prawa stanowionego przeczy porząd
kowi rozumnemu, wówczas należy odmówić jej mocy obowiązującej. Bóg 
bowiem obdarzył człowieka rozumem, aby z jego pomocą każda jednost
ka ludzka mogła odróżnić dobro od zła, to, co sprawiedliwe, od niespra
wiedliwego. Prawo tedy, które nie jest sprawiedliwe, nie jest w ogóle pra
wem, a tylko wydaje się nim być” (dz. cyt., s. 36). To samo można powie
dzieć o uprawnieniu, z którego korzysta jednostka, także o uprawnieniu 
władcy stanowiącego prawo: każda norma ustanowiona jego wolą obo
wiązuje, o ile jest sprawiedliwa, ponieważ jego uprawnienie obejmuje 
jedynie możność stanowienia sprawiedliwych norm. Niesprawiedliwość, 
będąca „spaczeniem myśli, które z zakresu obyczajowości wyklucza aequ- 
itas" (Policraticus, iv. 12), może stać się udziałem zarówno władcy (który 
czyniącją przeczy, jak zobaczymy, istocie władzy i neguje własną zasadę 
bytu), jak i każdej jednostki, która negując wymagania zasady bytu, nie 
może traktować swego aktu jako uprawnionego, skoro fundamentem jej 
uprawnienia jest w ostatecznej instancji właśnie aequitas.

35 Policraticus, iv.2.

Ustaliliśmy, że wedle Jana władza sprawowana w każdej wspól
nocie, zwłaszcza we wspólnocie politycznej, pochodzi od Boga, 
jako że wszystko, co trwa, ma zasadę bytu wywodzącą się od Nie
go. Ustaliliśmy też, że piastun takiej władzy nie może opierać ty
tułu na fakcie, skoro jego legitymacja znajduje uzasadnienie w ła
dzie naturalnym, ustalającym zasadniczą treść norm wiążących 
stworzenie. Źródło uprawnień należnych władzy tkwi tedy w „pra
wie wyższego rzędu”, z którego „sprawiedliwe” lub „uprawnione” 
możności czerpie także władca. Jak jednostka dokonywałaby uzur- 
pacji, czyniąc uprawnieniem możność przeczącą prawu przedmio
towemu, tak władca nie mógł sięgać po władzę i sprawować jej bez 
przyzwolenia Bożego ani ustalać treści swoich uprawnień arbitral
nym aktem swej woli, lecz winien był działać w oparciu o tytuł 
i w „naturalnych granicach” odzwierciedlających zasadę bytu tak 
poddanych mu jednostek, jak i kierowanej przezeń organicznej 
wspólnoty. Książę nie mógł też dowolnie interpretować przysłu
gujących mu uprawnień, ale winien był z nich korzystać zgodnie 
z „intencją aeąuitas" .̂ Władza miała bowiem nie tylko Boską pro
weniencję; nie mogła ona utracić więzi ze źródłem, skoro „moc 
Boga nigdy nie zanika i nigdy nie zostaje od Niego odłączona”, 
a władza i moc z niej wynikająca w porządku stworzenia - podob
nie jak zasada bytu - zawsze pozostaje w relacji uczestnictwa.
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Spoglądając z tej perspektywy, Jan stwierdzał wprost, że Bóg bę
dący źródłem władzy i wyznaczający podstawę władania w porząd
ku doczesnym sam stale ją sprawuje „rękami podległego Mu wład
cy”, że tedy władca nie może działać niesprawiedliwie ani powo
dować się namiętnościami, skoro daje świadectwo „miłosierdzia 
lub sprawiedliwości” samego Boga36. Bóg stawał się jednak w ten 
sposób nie tylko źródłem władzy przedmiotowej, ale także osta
tecznym źródłem władzy poszczególnych władców. Nie umowa, 
o której wspominał Manegold z Lautenbach, albo akt ustanowie
nia przez istniejącą już wspólnotę lub poddanych, ale decyzja sa
mego Boga stawała się źródłem ich tytułu. Ten punkt doktryny Jana 
wciąż budzi kontrowersje: wielu badaczy przyjmuje, że opierając 
się na rzymskiej lex regia, angielski myśliciel skłaniał się do tezy, 
iż to lud jest pierwotnym posiadaczem władzy, którą przenosi na 
ustanawianego i legitymizowanego przez siebie księcia, tracąc 
pierwotną pozycję przez dobrowolne podporządkowanie się wład
cy. Autorzy, którzy hołdują temu stanowisku, najczęściej zastrze- 
gająjednak, że takie ujęcie zagadnienia nie wskazuje ostateczne
go pochodzenia władzy od ludu37. Wydaje się, że interpretacja ta 
nie oddaje treści koncepcji Jana; bardziej przekonująca jest inter
pretacja, według której książę czerpie tytuł nie od ludu, lecz wprost 
od Boga. Jan twierdził przecież, że każdy władca jest swego ro
dzaju „ziemskim obrazem majestatu Boga”, że jako taki sytuuje się 
ponad prawem ludzkim jako ten, który „uczestniczy w wielkim 
dziele normowania stworzenia przez Boga”38. W takim ujęciu je
dyną możliwą formą rządów stawała się monarchia dziedziczna39, 
mająca za sobą rację nie tyle podobieństwa do „monarchii Bożej”, 
ile - z uwagi na jurydyczny walor ujęć Janowych - normowania 
w planie ziemskim tego, co zrazu unormował Bóg, a zatem uczest
nictwa w Jego „prawodawstwie”. Ten tylko, kto posiadł władzę 
z woli Boga, mógł aplikować normy niesprzeczne z zasadą bytu 

36 Tamże, iv. 1.
37 Zob. np. M. Boczar, dz. cyt., s. 130-131. W innym miejscu tenże 

autor wskazuje jednak, że „z Janowego ujęcia króla jako przedstawiciela 
- czy więcej sługi - ludu bynajmniej nie wynika, że władza jako taka 
pochodzi od ludu. Przyszły biskup Chartres jest raczej wyznawcą sformu
łowania Pawła z Tarsu (...), iż wszelka władza została ustanowiona przez 
Boga. (...) I dlatego właśnie Jan nie wątpi, że poza Bogiem nikt nie włada 
wszystkimi narodami i ziemiami” (tamże, s. 132).

38 Policraticus, viii. 17.
39 O zastosowaniu zasady sukcesji tronu w koncepcji Jana wspomina 

M. Boczar (dz. cyt., s. 138-139).
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w wymiarze partykularnym40. Pozostając członkiem organicznego 
ciała politycznego, książę jako głowa ciała niejako „wyrastał” z nie
go, ale też je „przerastał”. Zależny był od pozostałych części gdy 
idzie o ich „dobre prowadzenie”, ale nie gdy idzie o czerpanie 
z nich jako ostatecznego źródła jego uprawnień, które miały cha
rakter władczy, kierunkujący i zmuszający zarazem. O ile w cha
rakterze kierunkującym uprawnienia władcy mogły „dopełniać” 
i „wieńczyć” organiczną konstrukcję, wpisując się w naturalną 
tendencję organizmu, korespondując zatem z intencją organizmu 
jako całości, o tyle w charakterze zmuszającym ich źródło było 
zasadniczo odmienne, skoro władca, zobowiązany do obrony za
sady bytu, działał przeciwko tym, którzy zasadę tę zatracili. Władca 
odpowiadał za prowadzenie wspólnoty tylko przed Bogiem; 
wprawdzie był jej reprezentantem, nie od niej czerpał jednak peł
nomocnictwa, skoro nie była ona władna stanowić norm będących 
źródłem i miarą jego uprawnień. Nie piastując władzy z nadania 
wspólnoty, władca miał służyć Bogu „wiernie służąc współtowa
rzyszom w tej posłudze, czyli swoim poddanym”41. Służba Bogu 
spotykała się ze służbą wobec poddanych nie dlatego, że Bóg dzia
łał za pośrednictwem jego poddanych jako zbioru jednostek albo 
wspólnoty jako całości, ale dlatego, że władca był w stanie umac
niać zasadę bytu wspólnoty, niezdolnej przed jego pojawieniem się 
do samodzielnego trwania. Jako organizm wspólnota nie mogła 
przecież trwać bez głowy i dokonać cesji władzy na rzecz tego 
swojego elementu, który wieńczył istniejący już, „wykończony” 
byt wspólnotowy. Problem cesji jest istotny: okazuje się, że przy
jęcie interpretacji odwołującej się do lex regia wymaga uznania, 
iż istniał wspólnotowy byt przed wskazaniem głowy, organiczna 
całość nie dopełniana przez kogoś, kto dba o jej istnienie, kto apli
kuje normy chroniące zasadę bytu wspólnoty. Interpretacja ta 
wymaga również uznania, że w jakiś sposób ów problematyczny 
byt wspólnotowy miałby aktem woli dokonać przeniesienia wła
dzy na swą głowę. Należy jednak wskazać, że koncepcja reprezen
tacji, z której korzystał Jan, istotna również w odniesieniu do ana
lizowanej obecnie kwestii, nie wymagała, by do działań w imie
niu i na rzecz wspólnoty konieczne było upoważnienie poddanych 

40 Zob. szerzej Q. Skinner, Political Philosophy, [w:] C. B. Schmitt 
(red.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge 
1988, s. 390-391.

41 Policraticus, iv.7. Zob. nadto W. Caverly, The Political Theory of 
John of Salisbury, „Reality”, 1962, s. 104.



100 JAN Z SALISBURY

nazywanych „współtowarzyszami” władcy. Jan sięgał bowiem po 
rzymską koncepcję opieki, uniezależniającą pozycję opiekuna i re
prezentanta od woli poddanych opiece“12. Władza księcia miała 
źródło w sprawiedliwości i prawie, a nie w woli aktualnych pod
danych albo ludu istniejącego jako wspólnota pozbawiona głowy 
lub pozostająca „w stanie potencjalnym”, realizująca się dopiero 
po wskazaniu głowy.

42 Policraticus, v.2 i 7. „Myśl polityczna Jana”, konkluduje Boczar, 
„zawiera dość osobliwe ujęcie reprezentacji. Przedstawicielem państwa jest 
bowiem król, który do rządzenia nie potrzebuje przekazanego mu przez 
lud mandatu”; o ile jednak Jan „nie przypisuje ludowi pierwotnej suwe
renności politycznej”, to przecież „rola społeczności polega na desygno
waniu osoby króla” (dz. cyt., s. 133). Wydaje się, że interpretacja jest 
chybiona nade wszystko z racji ponownie zbyt jednoznacznego przypisa
nia Janowi supozycji wywodzonych z lex regia.

43 Policraticus, viii. 17.
44 Już w VII w. św. Izydor z Sewilli, na którego Jan często się powo

łuje, zauważył, że „imię króla wywodzi się od prawego rządzenia”, zgod
nie z dawną rzymską formułą: Jesteś królem, o ile postępujesz w prawy 
sposób; gdy działasz w sposób nieprawy, królem być przestajesz”. W opinii 
wielu historyków doktryn politycznych Izydor należy do grona myślicie
li chrześcijańskich, którzy przyczynili się do umocnienia „świętości wła
dzy królewskiej”, osłabiając bliskie także Anglosasom germańskie poczu
cie zależności władcy od ludu (E. Peters, Theories of Deposition of Ru
lers, [w:] J. R. Strayer, Dictionary of the Middle Ages, t. IV, New York 
1984, s. 158). Warto jednak zwrócić uwagę na zjawisko, które również 
odnaleźć można w dziejach Anglii: od VII w., niejako wbrew uogólnie
niu odnoszącemu się do umacniania „poczucia świętości władców” przez 
myślicieli chrześcijańskich, zaczyna się potęgować tendencja, zauważal
na już na synodzie w Toledo (636 r.), do traktowania możnych królestwa 
jako władnych oceniać poczynania władców, a nawet ich detronizować 
i zastępować innymi z powołaniem się na to, że poprzez ich zgromadze
nie ujawnia się „wola Boga”. Oba uogólnienia nie musiały się wykluczać: 
o ile o prawości władcy mogło orzekać zgromadzenie możnych, detroni
zacja była możliwa, jako że władca mógł w ich opinii utracić świętość,

W przekonaniu Jana władza służyła ograniczaniu zła i umac
nianiu dobra i jako taka realizowała prawo Boże na ziemi. Dla 
władcy istotniejsze niż uprawnienia władcze, nawet „cesarskie”, 
miało być posłuszeństwo prawom, wymagające uwolnienia się od 
„chęci czynienia czegokolwiek, co gwałci aeguitas i sprawiedli
wość”, zatem przeczy woli Boga42 43. Jego godność jako władcy, 
uosabiającego zasadę bytu wspólnoty politycznej, uzasadniała je
dynie działanie sprawiedliwe i prawe, o czym świadczyło pocho
dzenie jego miana: rex od rectum - prawości, której miary tkwiły 
w prawie niesprzecznym z zasadami bytu44. Jego prawo miało 
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aplikować sprawiedliwość, kształtować wspólnotę wedle natural
nego wzorca, odbijającego Boskie zasady bytu45; państwo miało 
posiadać walor naturalny, bo natura wtóra wskazywała organicz
ny charakter wspólnoty kierowanej przez głowę, dbającą o zacho
wanie jej bytu. Władza, choć miała działać gwoli pomniejszania 
rozmiarów zła, nie była już „czysto negatywna”, nie pojawiała się 
jedynie po to, by kiełznać poddanych i wymuszać ich respekt dla 
norm ich rozdzielających, zatem zmuszających jedynie, a nie kie
runkujących. Była już ujmowana również jako moc udzielająca 
pomocy słabszym, możność kierunkowania działań wszystkich ku 
celowi właściwemu ludziom pozostającym we wspólnocie nie 
z przymusu i nie za sprawą władcy, ale niejako z naturalnej skłon
ności do poddawania się prowadzącym ich do właściwego celu. 
Z tego powodu tak ważna była próba Jana „ustawienia księciu 
zwierciadła”, w którym mógłby się przejrzeć, by uchronić siebie 
i innych przed tym, co jest brakiem. Z tego też powodu tak istotna 
stawała się organiczna koncepcja wspólnoty politycznej, znajdu
jąca wzorzec w naturze, a stanowiąca rzeczywisty byt, o ile był 
powodowany przez rozum wykształconego i wolnego od partyku
larnych namiętności, zatem bezinteresownego władcy; tylko bo
wiem wspólnota, którą władał rozumny władca rozpoznający za
sadę bytu i uczestniczący dzięki temu w Boskim akcie normowa
nia, uprawomocniana była przez Boga i odzwierciedlała natural- 

przecząc wymaganej odeń prawości. W ten jednak sposób prawość, a nie 
sama „świętość wynikająca z urodzenia”, stawała się znów - jak u Izydo
ra - probierzem tytułu władcy i miarą jego „świętości”; co jednak znacz
nie ważniejsze, a przyczyniające problematyczności jednokierunkowości 
ewolucji myśli politycznej wieków średnich, obie tendencje najczęściej 
pojmowane były jako sprzeczne, co znalazło wyraz również w interpre
tacjach stanowiska Jana z Salisbury dotyczącego tyranobójstwa. Pozostaje 
jednak sporną kwestia honorowania przez angielskiego myśliciela tenden- 
cji zapoczątkowanej przez Pepina i papieża w 751 r., którzy - porzucając 
„świętość dziedzicznego tytułu ostatniego Merowinga” - uznali użytecz
ność dla wspólnoty chrześcijańskiej Franków (a nie prawość władcy jako 
osoby) za miarę tytułu Childeryka 111. Poza sporem pozostaje natomiast 
to, że depozycja Childeryka stała się punktem wyjścia rozwoju „teorii 
detronizacji”, a nawet - w pewnym przynajmniej sensie - teorii oporu 
wobec władcy powołującego się na dziedziczny tytuł. J. M. Wallace zwraca 
jednak uwagę, że w IX w. ustalił się także w Anglii zwyczaj - z którego 
skądinąd skorzystał Wilhelm 1 Zdobywca - że Kościół może kontrolować, 
czy władca honoruje przyrzeczenia złożone w przysiędze koronacyjnej 
(Early Germanie Kingship in England and on the Continent, London 1971, 
s. 134).

45 Policraticus, v.9, vi.21.
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ny wzorzec. Aspiracji takich nie miało zbiorowisko jednostek, które 
straciły wzgląd na „gatunkową zasadę bytu” i kierowane były przez 
kogoś, kto powodował się jedynie arbitralną wolą46.

46 Tamże, v.2.
47 Por. G. Post, dz. cyt., s. 516.
4" Podobny bardziej do sędziego niż nowożytnego prawodawcy, książę 

- „kontemplując wytrwale słuszność” - miał mieć zdolność wiernego jej 
odtwarzania; jako „wykonawca interesu wspólnego i sługa słuszności” był 
„odpowiedzialną osobą publiczną”, gdy „w oparciu o wolną od namięt
ności słuszność wymierzał kary złym i niesprawiedliwym” (Policraticus, 
iv.2). Zdaniem Kantorowicza, Jan - świadom „podwójnej osobowości” 
księcia, będącego zarazem osobą prywatną i publiczną - nie był skłonny 
poddawać jego „prywatnej strony” prawu (legibus alligatus) ani stawiać 
jego „osobowości publicznej” ponad nim (legibus solutus). W obrębie tej 
drugiej znajdował bowiem napięcie między podległością prawu i zwierzch
nością wobec niego, skoro raz ujmował go jako „obraz zasady bytu” (imago 
aequitatis), kiedy indziej zaś jako „sługę zasady bytu” (servus aequita
tis). Kantorowicz zwraca w tym kontekście uwagę, że konkluzja Jana, 
znajdującego w urzędzie królewskim ową podwójność, ma korzenie 
w sprzecznych normach znajdujących się w kodyfikacji Justyniana, 
uwzględniającej i lex digna, i lex regia (The Kings Two Bodies, Prince
ton 1957, s. 96).

Władca ponosił jednak odpowiedzialność głównie za trwanie 
wspólnoty, co w ujęciu Jana było równoznaczne ze stałym potwier
dzaniem zasady określającej jej byt przewidziany w ładzie wszech
rzeczy47 * . Będąc głową i reprezentantem wspólnoty, władca miał 
podejmować działania na jej rzecz, nie biorąc pod uwagę własnych 
namiętności ani osobistych upodobań. Jego prywatne odczucia 
miały być odsunięte, gdy podejmował akty w „sferze publicznej”, 
zabiegając o utwierdzanie zasady bytu wspólnoty, niesprzeczne - 
z uwagi na trwanie w „ogólnym ładzie”-z własną zasadą bytujako 
władcy i jako członka gatunku ludzkiego; stawał się on bowiem 
władcą rzeczywistym, jedynie powodując się bezinteresownie 
wymaganiami rozumu porządkującymi przecież jego wolę. Dzia
łając dla spełnienia celu wspólnoty, stawał się on osobą publiczną 
(persona publica), podejmującą służbę zasadzie bytu (aequitatis 
servus) i realizującą dobro publiczne4*1. Będąc taką osobą, nie mógł 
działać arbitralnie; winien był uwolnić się od wszelkich emocji, 
zwłaszcza od „miłości własnej”, równanej z „pożądliwością” eks
ponowaną przez św. Augustyna, odwracającą człowieka od tego, 
co rzeczywiste, godne poznania i miłości. Jego „kij i laska” kiero
wać miały na ścieżkę wyznaczaną przez zasadę bytu unaocznioną 
w normach wszystkich tych, którzy zeszli z drogi prawa; którzy 
gwałcąc zasadę bytu i niesprzeczne z nią prawo stanowione przez 
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króla lub zwyczajowe, występowali nie tylko przeciw królowi, ale 
i przeciw Bogu49. Przywracając rządy prawa, książę miał karać 
winowajców wolny od nienawiści wobec osób, działał bowiem 
wówczas - podobnie jak wtedy, gdy stanowił prawo niesprzeczne 
z prawem wyższego rzędu i wymuszał respekt dla norm ogólnych 
i abstrakcyjnych - nie w imieniu własnym, ale w imieniu wspól
noty, a ostatecznie w imieniu Boga jako jej twórcy i jako aequitas. 
Racja prawa nie dozwalała przeczyć sprawiedliwości, bo pomyśl
ność każdego i wszystkich wyznaczana była miarami ustalonymi 
przez Boga, którego Majestat odbijał w planie doczesnym jego 
majestat jako jedynego organu władzy50. Dzięki temu podobień
stwu i z woli Boga, pozostającego stałym źródłem wszelkiej wła
dzy, poddani zginali kark przed królem, kładli głowy pod topór 
i lękali się go51.

49 Policraticus, iv.2.
50 Wykluczając możliwość, by wola księcia mogła przeczyć wyma

ganiom sprawiedliwości, Jan zauważał, że „stosownie do powszechnie 
przyjmowanego określenia, książę jest władzą publiczną i posiada swo
isty, doczesny odpowiednik Bożego majestatu”; to, że wszyscy darzą go 
szacunkiem, otaczają czcią, służą mu i oddają za niego życie może być 
uzasadnione jedynie Bożym darem, wynikać z aktu woli Boga. „Wszelka 
władza bowiem jest od Pana Boga”, konkluduje, „zawsze była i będzie 
z Nim związana. Władza, którą posiada książęjest tedy również od Boga, 
władza Boga bowiem ani nie może zostać nigdy utracona, ani Mu ode
brana, mimo że jest sprawowana rękami tych, którzy Mu podlegają i sycą 
wszystko Jego miłością i sprawiedliwością. Z tego powodu nie dokonują 
oni własnych aktów kierując swą wolę w okrutny sposób przeciwko pod
danym, ale działają raczej za przyzwoleniem Boga, kierując się Jego do
brą chęcią karania ich i poprawiania”. Będąc „biczem Bożym” władca nie 
używał zatem innej władzy, jak tylko władzę Boga (Policraticus, iv. 1).

51 Władza księcia miała jednak wyraźnie zakreślone granice, wyrażo
ne w paradoksalnym ujęciu przez Jana: „choć książę nie jest związany 
prawem, pozostaje jednak w służbie prawa jako ten, który służy aequitas"; 
ale też tylko wówczas, gdy kieruje się „poczuciem sprawiedliwości i dźwi
ga ciężar osoby publicznej, przelewa krew nie ponosząc winy” (Policra
ticus, iv.2). Zob. nadto W. Ullmann, art. cyt., s. 389.

Przywołane ustalenia mogą sugerować, że Jan rozwijał koncep
cję organicznej wspólnoty politycznej jako swoistego osobowego 
bytu, który wieńczy władca odpowiedzialny za jego trwanie, wol
ny od odpowiedzialności wobec członków organizmu, bo związa
ny jedynie z Bogiem jako źródłem zasad bytu, także bytu wspól
notowego. Jako osoba publiczna władca miał zawsze działać bez
interesownie, reprezentując korporacyjną całość, która nie ginęła 
wraz z jego śmiercią. Jego „osobowość publiczna” była bowiem 
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jedynie figurą „osobowego bytu” wspólnoty politycznej, którego 
nie konstytuował własnymi działaniami, ale też który nie mógł ist
nieć „bez głowy”, bo nie stanowiłby wówczas żadnej określonej 
całości. Wspólnota polityczna nie była państwem, o ile określali
byśmy ją przez pryzmat „suwerenności politycznej” przypisanej 
określonemu organowi, korzystającemu z wyłącznego uprawnie
nia do stanowienia prawa przez wydawanie rozkazu i przydawa
nie mu sankcji. Była natomiast samoistnym bytem, uosabianym 
przez poszczególne organy, wyrażające raczej jego intencję i wo
lę, nie dokonujące własnych aktów, a tylko aktów tego zbiorowe
go ciała. Sama wspólnota stawała się jednak w ten sposób swego 
rodzaju „osobą publiczną”, którą dopełniał władca jako jej głowa, 
wyrażająca jej chcenie i wolę, a nie wolę własną, powodowaną 
stronniczymi namiętnościami lub emocjami, różną od „woli pu
blicznej”52. Porównywany ze sternikiem prowadzącym wspólnotę 
niby nawę do portu zwanego najwyższym dobrem53, władca nie 
mógł uważać za swą własność mienia, którym rozporządzał w cu
dzym imieniu, ani gromadzonych na cele publiczne dóbr skarbu, 
nie istniał bowiem dla siebie, ale dla poddanych i w żadnym razie 
nie mógł przedkładać własnej woli ponad niezależną zasadę bytu 
wspólnoty5".

52 Zob. szerzej M. Boczar, dz. cyt., s. 143-145.
55 Policraticus, v. 11.
54 Tamże, iv.5.
55 M. Boczar, dz. cyt., s. 142 i 174 (autor sugeruje natomiast, że Jan 

odróżniał osobę władcy od korony, dodając, że król Henryk 1 może być 
uważany nawet za prekursora koncepcji „Korony” w XII w. - tamże, s. 
175) i E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 96-97.

Jan istotnie eksponował relację „osobowości publicznej” i „pry
watnej woli” księcia, choć - jak sugeruje Boczar wbrew Kantoro- 
wiczowi55 - nie przyjmował jeszcze tezy o „podwójnej osobowo
ści” władcy: prywatnej i publicznej, skoro ujmował go w roli 
„zwieńczenia” wspólnoty jako samoistnej, choć opartej na zasa
dzie bytu przydanej przez Boga, osoby publicznej, wpisanej w ład 
naturalny, mającej w nim swe miejsce i działającej zgodnie z jego 
wymaganiami. Jan nie był w stanie odróżnić „dwóch osób” wład
cy, gdyż każde jego działanie podejmowane w roli „głowy osoby 
publicznej” było w istocie działaniem owej osoby, jako takie nie 
mogło być sprzeczne z wymaganiami zasady bytu i powodowane 
wolą „osoby prywatnej”, w konsekwencji wymagało tedy ziden
tyfikowania władcy ze wspólnotą i uniemożliwiało jego wydzie
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lenie jako odrębnej od jej „osobowości publicznej” jego „publicz
nej osoby”.

Jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia, zasadną wyda nam się 
teza, że u Jana nastąpiło już swoiste przesunięcie w sposobie poj
mowania władzy, decydujące dla pojawienia się nowożytnej teo
rii państwa, a polegające „na przejściu od idei władcy” „»utrzymu
jącego swe państwo«, co oznaczało po prostu utrzymywanie swe
go stanowiska, do idei, wedle której istnieje odrębny porządek 
prawny i konstytucyjny, czyli porządek państwowy, obowiązek 
obrony którego spoczywa na władcy”56. Jan istotnie czynił władcę 
odpowiedzialnym za działania w obronie „porządków” niezależ
nych od jego woli, skoro wymagał od niego, by działał na rzecz 
warunkującego je bytu wspólnoty, a traktując wspólnotę politycz
ną nie tylko jako organizm, który może ulec zwyrodnieniu za spra
wą tyrana, ale i część naturalnego porządku, w jakiejś mierze przy
czyniał się do „sekularyzacji” późnośredniowiecznej refleksji po
litycznej i porzucania przez nią charakteru swoiście „teocentrycz- 
nego”57 *. Istotnie, Jan zauważał w Metalogiconie, że wzniosłość 
człowieka, wyposażonego przez Boga w rozum i przez to różnią
cego się od zwierząt, jest zarazem źródłem jego odpowiedzialno
ści; „natura wtóra”, odzwierciedlająca „naturę pierwszą”, mogła się 
ujawnić w jego dziełach tylko o tyle, o ile używał on „należycie 
ukształtowanej władzy”, skoro bowiem wszelka sztuka była mime- 
tyczna, także sztuka rządzenia polegała na odtwarzaniu rozpozna
nych przez rozum człowieka naturalnych wzorców, inspirujących 
nie tylko strukturę, ale i treść życia wspólnotowego5“. Władcy uży
wający rozumu dla dobra wszystkich korzystali z Boskiego daru, 
spełniając wykreowane przez Stwórcę i odciśnięte w „naturze wtó- 
rej” wzorce, stanowiące również kryteria poprawności ich działań, 

56 Teza Q. Skinnera, odnoszona przezeń do XVI w., przez Bermana 
stosowana jednak do stanowiska Jana z Salisbury (zob. H. J. Berman, dz. 
cyt., przyp. 18 na s. 356).

57 D. E. Luscombe, G. R. Evans, The Twelfth-century Renaissance, [w:] 
J. H. Burns (ed.), The Cambridge History of Medieval Political Thought, 
c. 350-C.1450, Cambridge 1988, s. 326-327. M. Boczarnie tylko zauwa
ża, że „wywody Jana na temat prawodawstwa zdają się wskazywać na 
zarysowującą się już u niego tendencję do przypisywania państwu pew
nej bytowości, poniekąd niezależnej od władcy”, ale i dodaje, że „uzna
jąc prawo za dar boży, w zasadzie wypowiada się on za nadrzędnością norm 
oraz ich niezależnością od monarchy. Utrzymuje, że stanowienie norm nie 
jest dziełem jednej osoby fizycznej, lecz całego państwa” (dz. cyt., s. 144).

5HMetalogicon, i.8.
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rozpoznawane przy użyciu przyrodzonego rozumu w naturze kie
rowanych przez nich wspólnot, których przecież nie tworzyli, a tyl
ko dbali o ich zachowanie i „dobre bycie”. Rozpoznawszy owe 
kryteria, konkretny władca mógł stwierdzić, czy spełnia wymaga
nia „mimetycznej sztuki rządzenia” i samodzielnie ocenić wartość 
swych działań59. W każdym razie, jego akty jako akty „osoby pu
blicznej” wymagały uznania zasad bytu ustalonych przez Boga 
w odniesieniu do gatunku ludzkiego i wspólnoty politycznej, roz
poznania i uwzględniania wymagań aequitas „z miłości”. Odrzu
cenie zasad bytu wspólnoty byłoby równoznaczne z niezrozumie
niem istoty prawdziwej wolności władcy jako organu „osoby pu
blicznej”, wolności nie obejmującej wszak możności „własnego 
działania”, jak prawdziwa wolność człowieka nie dawała możno
ści kwestionowania jego gatunkowej zasady bytu. Wolność wład
cy, jak wolność każdego człowieka, nie była „swawolą”; domaga
ła się raczej stałego potwierdzania pewnego porządku odzwiercie
dlonego w zasadach bytu i w prawie je chroniącym. Nie bieżąca 
użyteczność lub arbitralna decyzja woli powodowanej danymi 
okolicznościami, ale dbałość o trwanie tego, co nie poddaje się 
władzy człowieka, była treścią wolności, w przypadku władcy 
identyczną z dbałością o byt wspólnoty60. By być „wolnym wład
cą”, książę rnusiał znać prawo i posiłkować się radami należycie 
przygotowanych do określania norm niesprzecznych z zasadą bytu: 
i tych norm, które można było rozpoznać mocą przyrodzonego 
rozumu, wpatrując się w prawidłowości naturalne człowieka, 
uobecnione w jego „wtórej naturze”, i tych, które obowiązywały 
we wspólnocie jako normy zwyczajowe. Władca, jako głowa na
turalnego i organicznego ciała politycznego, rozumny niejako z za
sady bytu dającej mu istnienie w związku z owym ciałem, miał 
przecież przydawać wspólnocie moderamen rationis, pozwalając 
osiągnąć jej wspólnotowe dobro, w tym nade wszystko zachować 
trwanie. Gdyby zatem uznał każdy wyraz swej woli za prawo, jak 
zdawali się przekonywać w opinii Jana niektórzy doradcy Henry
ka II, naraziłby się na niebezpieczeństwo deprecjacji własnej za
sady bytu jako władcy i zasady bytu rządzonej wspólnoty; mógł

59 Por. G. Post, dz. cyt., s. 32-38 i 520, gdzie analizowana jest relacja 
między ideami głoszonymi w połowie XII stulecia przez Jana z Salisbury 
i w końcu wieku przez Alana z Lille, który - jak wskazuje Curtius (dz. cyt., 
s. 120) - pozostawał pod wyraźnym wpływem znanego nam z Chartres 
Bernarda Silvestrisa z Tours.

60 Metalogicon, ii. 1. Por. G. Post, dz. cyt., s. 519-20.
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by się znaleźć „poza prawem” i niejako poza porządkiem bytowym 
stworzenia, utracić swą wolność i władzę, związane wszak z zasa
dą bytu wspólnoty61. Z tego punktu widzenia budzi zastrzeżenia teza 
Gainesa Posta, który - nazywając główne dzieło Jana „krótkim trak
tatem o racji stanu” - wskazał, że została w nim połączona teoria 
sprawiedliwości wypracowana przez świętych Ambrożego i Augu
styna oraz koncepcja władzy działającej na rzecz bieżącego pożyt
ku członków wspólnoty, ustalona przez rzymskich jurystów. Poję
cie zastosowane przez Posta ma jednak niewiele wspólnego z wie
loznacznym terminem używanym w refleksji nowożytnej; sięga 
raczej do Cycerona, z którego dorobku Jan niewątpliwie czerpał, 
znajdując u niego pojęcie ratio reipublicae w związku z „wyższym 
prawem” i powszechnie obowiązującym prawem publicznym. 
Podobną konotację ma ów termin u Ulpiana i innych jurystów 
pierwszych stuleci po Chrystusie oraz u stoików również okresu 
dominatu, wskazujących, że działania władz zmierzające do reali
zacji interesu publicznego zawsze winny być miarkowane „Boskim 
rozumem” lub „prawem naturalnym”. Analogiczne idee Znajdzie
my zresztą u wspomnianych świętych i papieża Grzegorza Wiel
kiego, mających sprawiedliwość za rację społeczeństwa, wiążących 
ją z prawem publicznym, zapewniającym ład i pokój, wymagają
cych, by ratio utilitatis commuais zawsze przeważało nad „prywat
nym interesem” władcy, zapewniających jednak wciąż o istnieniu 
szerszego, uniwersalnego ładu normatywnego. W okresie renesansu 
XII w., gdy przeciwko rozdrobnieniu feudalnemu zwracano żąda
nie odnowienia więzi publicznoprawnych, wspomniane ujęcia przy
woływane były nie tylko przez Jana, ale i przez tych, którzy wraz 
z nim klasyfikowani sąjako zwolennicy skrajnej wersji papalizmu, 
zwanej hierokratyzmem: Gracjan łączył pojęcia ratio i nécessitas, 
Hugo od św. Wiktora głosił, że rozum i konieczność uzasadnić mogą 
oddanie nawet dóbr Kościoła królowi, ostatecznie orzekającemu 
o „racji” bezpieczeństwa królestwa, a św. Bernard z Clairvaux - 
uzasadniając papieską władzę zwalniania z posłuszeństwa - twier
dził, że konieczność trwania państwa lub Kościoła może uzasad
niać naruszenie prawa62.

61 Boczar podnosi, że „obowiązkiem króla było stałe baczenie na pra
wość swych podwładnych, a zwłaszcza na urzędników państwowych, i za
pobieganie w porę wszelkiej niesprawiedliwości” (dz. cyt., s. 152-153); 
obowiązek ten wynika! z ogólnej powinności dbania o trwanie wspólno
ty politycznej jako elementu szerszego ładu stworzenia, w której także owa 
wspólnota miała swe miejsce.

1,2 G. Post, dz. cyt., s. 255 i n.
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W podobnym kierunku zmierzał Jan. Mając prawo za dar Boga 
i traktując rzeczpospolitąjako ciało kierowane rozumną wolą wład
cy uczestniczącego w rozumności Boga, głosząc, że prawo jest 
„formą zasady bytu, normą sprawiedliwości, strażnikiem bezpie
czeństwa, tym, co łączy i spaja lud”, przyjmował, że władca w pew
nych przypadkach nie jest jednak związany prawem63 *. Definiując 
prawo jako wykładnię aequitas i przekonując, że władca stanowiąc 
je, wyrokując lub działając w inny sposób uwzględnia wymaga
nia aequitas i sprawiedliwości, nie mogąc decydować wbrew pra
wu, w „imię dobra ogólnego lub konieczności” dozwalał mu prze
cież podejmować akty przeczące normom obowiązującym w in
nych przypadkach z powołaniem się na konieczność obrony zasa
dy bytu wspólnoty. „Prawo wyższego rzędu”, będące wzorcem 
zasady bytu i źródłem istnienia organicznej wspólnoty politycznej 
na niej opartej, dawało podstawę uprawnieniu do przełamywania 
powszechnie wiążącego „prawa niższego rzędu” obowiązującego, 
gdy nie jest zagrożony byt wspólnoty. „Racja stanu”, o jakiej mógł 
prawić Jan, nie była tedy tożsama z „interesem wspólnoty”, nie była 
wyznaczana przez jej „bieżący pożytek”, była natomiast kojarzo
na z „racją jej bytu” opartego na prawie Bożym. Ta „rzymsko- 
chrześcijańska” koncepcja „racji stanu” posiadała tedy konotację 
metafizyczną i związaną z nią konotację moralną, odnoszona bo
wiem była do istniejącego ładu, wykraczającego poza porządek 
użyteczności i woli człowieka, a sięgającego miejsca danego bytu 
w strukturze stworzenia i powinności jego zachowania, ciążącej 
w pierwszej kolejności na władcy jako głównym organie istnieją
cej „osoby publicznej”. Dla spełnienia celów własnych lub nawet 
wyznaczanych przez aktualny „interes wspólnoty” władca nie mógł 
się powołać na tę „rację”; mógł to bowiem czynić tylko wówczas, 
gdy zagrożony był byt wspólnoty jako jej podstawowe dobro zwią
zane z aequitasM. Gdy wspólnota nie znajdowała się w niebezpie
czeństwie, gdy jej byt nie był zagrożony, władca nie mógł naru

63 Policraticus, iv.2, oraz v.2.
M „Skoro społeczeństwo jest żyjącym organizmem” - zwraca uwagę 

Boczar - „przeto zrozumiałe, że nienaruszalność tego życia uważa on (tj. 
Jan - przyp. B.Sz.) za najbardziej cenne dobro, o które wszyscy członko
wie wspólnoty muszą się troszczyć” (dz. cyt., s. 97). O ile jednak tę „na
turalną powinność” winni byli spełniać wszyscy, to poszczególni człon
kowie hierarchicznej wspólnoty organicznej winni byli ją spełniać w róż
nym przecież stopniu; owa powinność najbardziej potęgowała się w „gło
wie wspólnoty", stanowiąc wręcz istotę jej władzy.
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szać obowiązującego prawa, bo postępując „niesłusznie” lub „nie
sprawiedliwie” stałby się tyranem65.

65 Post omawia wpływ na myślicieli kolejnych stuleci idei „racji stanu” 
o rodowodzie stoicko-rzymsko-chrześcijańskim, w XII w. przedstawionej 
najpełniej właśnie przez Jana z Salisbury, ograniczającego władzę prawem 
Bożym i naturalnym. Za kontynuatorów jego refleksji uznaje Bartolusa de 
Sassoferrato, Coluccia Salutatiego i jurystów neapolitańskich, zwłaszcza 
Łukasza z Penny (dz. cyt., s. 260-261). O tym, że ,jakby-Boska racja”, 
prezentowana przez Jana w oparciu o tradycję wcześniejszą, jako ratio re
gis et patriae przyjmie w XIII w. postać „racji stanu”, utożsamianej już tyl
ko z „umiejętnością kierowania państwem” czy „techniką sprawowania 
politycznej władzy” zob. E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 107 i n. Warto podkre
ślić, że późnośredniowieczny sposób pojmowania państwa różni się od tego, 
który zaczął się kształtować ok. XIII w. i ustalił się w XVI w., skoro Jan czyni 
konstytutywnym elementem państwa (podobnie jak Rzymianie i myśliciele 
chrześcijańscy) wspólnotę złączonąjednym prawem (lud), a nie władzę lub 
rząd, powszechnie obowiązujące reguły postępowania, a nie ich twórcę.

“ Policraticus, viii.22. Także M. Boczar uznaje, że „w myśl poglą
dów autora Polikratyka nie może zaistnieć jakakolwiek sprzeczność mię
dzy ratio communis utilitatis a aequitas i lex, jako że między nimi zacho
dzi współzależność. Urzeczywistnianie dobra ogólnego oraz przestrzega
nie pochodzącego z bożego daru prawa to dwa aspekty tego samego za
dania stojącego przed »ciałem politycznym«” (dz. cyt., s. 98).

Pytanie, czy mówiąc o niepodleganiu prawu władcy, Jan miał na 
myśli tylko „wyjątkowe przypadki” zagrożenia bytu wspólnoty, czy 
też przewidywał również możność poprawiania przezeń istniejących 
norm ze względu na wymagania rozumności, natury lub zasady bytu 
uzasadnianą podobieństwem jego majestatu do Majestatu Boga, po
zostaje otwarte. Stanowisko Jana wobec kwestii wspólnotowej uży
teczności prawa stanowionego wydaje się jednak w pewnej przynaj
mniej mierze rozstrzygnięte. Korzystając z Cycerona, mógł on 
utwierdzić się w przekonaniu, jakże istotnym dla dalszego rozwoju 
angielskiej refleksji politycznej, że działania podejmowane przez 
władcę winny pozostawać w związku z „intencją lub chceniem” 
wspólnoty. Intencją dotyczącą nie tylko jej trwania albo jej „bezpiecz
nego trwania” jako osobnego, wspólnotowego bytu, ale także , jej 
zadowolenia” w każdym przypadku, oczywiście, o ile zadowolenie 
łączy się z tym, co prawe, słuszne i sprawiedliwe, a nie z tym, co jako 
dowolne i arbitralne przeczy miarom prawości, słuszności i sprawie
dliwości. O ile intencja, której spełnienie rodzi zadowolenie, nie 
przeczy takim miarom, władca winien był działać zgodnie z nią, 
słusznie oczekując „radosnego posłuszeństwa” poddanych prawu 
przezeń stanowionemu. Tylko prawo odpowiadające takim miarom 
znosiło przecież „wszelką niesprawiedliwość i niesnaski” oraz spra
wiało, że władca zadowalał lud66. W ten sposób bowiem władca 
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z jednej strony ustanawiał prawo powszechnie respektowane przez 
poddanych, z drugiej wzmacniał w nich poczucie pożytku wynika
jącego ze wspólnego bytowania, zapewniając wzajemne wzmacnia
nie obu więzi, uznawanych przez Cycerona za fundamenty rzecz
pospolitej.

„Jurydyczny język” rozważań Jana z Salisbury odzwierciedla 
przemianę, jaka dokonała się w pierwszej połowie XII w., odróż
niając jego stanowisko od zajmowanego przez Anonima z Yorku 
i polemistów okresu sporu o inwestyturę. Jan znał hellenistyczną 
koncepcję rex imago aequitatis, lecz poznawszy w czasie pobytu 
w Rzymie kompilację norm kanonicznych opracowaną przez Gra
cjana, a także - dzięki bolońskiemu juryście Vacariusowi - Justy- 
niański Corpus, nie omawiał jej jak poprzednicy przy użyciu ka
tegorii teologicznych, lecz zaczął traktować władzę księcia w ka
tegoriach właściwych glosatorom prawa kanonicznego i cywilne
go, mając już władcę za reprezentanta Boga na ziemi67. Znaczna 
odległość dzieląca pokój i ład niebieski od jakby-pokoju i jakby- 
ładu ziemskiego, właściwa tradycji augustyńskiej, uległa u niego 
zmniejszeniu, skoro ustanowione przez Boga zasady bytu, chro
nione przez Jego prawo, mogły znaleźć odbicie w prawie stano
wionym przez księcia o prawym rozumie, zdolnego uwolnić się od 
charakterystycznych dla cielesności przywar, namiętności i pożą
dliwości. Wraz z Janem znajdujemy się w okresie, gdy prawo 
wyznacza sposoby działania władcy, a jego arbitralna wola prze
staje decydować o treści prawa i poddana zostaje dyktatowi 
uchwytnych dla niego samego norm wyższego rzędu, które z jed
nej strony chronią zasady bytu, z drugiej zaś są „miarami ich uży
teczności”. Gdy Jan mówi o takich normach jako „racjonalnie ze
stawiających wszystkie rzeczy i stosujących te same zasady do 
analogicznych przypadków”, gdy głosi, że „prawo jest wykładnią 
zasady bytu”, a zatem, że „wszelkie prawo jest darem Boga”, wy
daje się, że zbliżamy się do stanowiska racjonalistycznego, znaczą
cego dla rodzącej się szkoły arystotelików chrześcijańskich68. Nie 
oznacza to, że Jan uznawał istnienie norm jednoznacznie określo
nych, rozpoznawalnych w pełni adekwatnie przez człowieka, skoro 
jego założenia epistemiczne wykluczały możliwość dekretowania 
dogmatycznych lub apriorycznych formuł normatywnych. Ozna

67 Por. E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 94.
68 Arystotelesowskie wątki w filozofii Jana z Salisbury śledził R. Pa

lacz (Bezpośrednia recepcja arystotelizmu w „ Metalogiconie "Jana z Sa
lisbury, „Studia Mediewistyczne”, 5 (1964), s. 193-251).
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cza natomiast, że umiłowanie Boga-prawdy jako źródła epistemicz- 
nej pewności w jego przekonaniu dawało władcy możność rozpo
znania zasad bytu, sprawiedliwości lub prawa Bożego przy uży
ciu naturalnego rozumu (zatem bez potrzeby odwoływania się do 
Objawienia) i aplikowania jej do rzeczywistości politycznej69. 
Możność ta, jak w tradycji augustyńskiej, mogła być spełniona 
jedynie wówczas, gdy władca miłował Boga, gdy jako „głowa 
wspólnoty” nie występował sam, lecz radził się duchowieństwa 
jako „duszy” ożywiającej wszystkie części ciała70, także tę najważ
niejszą- głowę, ostatecznie jednak orzekającą samodzielnie jako 
główny organ wspólnoty.

69 Policraticus, iv.2.
70 Pisze Jan: „Rzeczy, które ustanawiają i szczepią w nas praktykowa

nie religii oraz przekazują nam szacunek względem Boga stanowią duszę 
w ciele rzeczpospolitej”, tedy ci, „którzy kierują praktykami religijnymi 
winni być postrzegani i traktowani jako dusza owego ciała” (tamże, v. 1).

71 Tamże, i.4 i 5.
72 J. Dunbabin zwraca uwagę, że organistyczny kierunek myśli Jana 

wiązał się z „platońską linią w myśli politycznej”, skłaniającą angielskiego 
autora do uznawania rządzenia głównie za aktywność o „charakterze etycz
nym” i spoglądania na państwo przez pryzmat zachowań władcy (Govern
ment, [w:] J. H. Burns (ed.), dz. cyt., s. 483).

73 J. E. A. Jolliffe, Angevin Kingship, London 1963, s. 89.

Podstawowa, dydaktyczna, rzec by można, intencja Jana wydaje 
się oczywista. Chcąc ułatwić władcy podejmowanie działań odpo
wiednich do zasady bytu władzy i wspólnoty, akcentował koniecz
ność rozwijania przez księcia cnót, głównie sprawiedliwości, ale 
także męstwa, roztropności i umiarkowania, zwracając zarazem 
uwagę na okoliczności wzmacniające wady71, ujawniając znacze
nie „przedstawiania” przez władcę całej wspólnoty i podkreślając 
jego rolę jako głowy organizmu, od zdrowia której zależy stan ca
łości72. Kreślił w ten sposób, na kartach dzieła dedykowanego kanc
lerzowi królestwa, wzorzec dobrego księcia, od którego nie odbie
gał jeszcze młody władca Anglii, gdy Jan pisał Policraticusa, po
siłkując się głównie doświadczeniami związanymi z innym wład
cą- Stefanem; wzorzec, który - naśladując, zdaniem Jana, właśnie 
króla Stefana - miał Henryk II zanegować, nie respektując zwycza
jowych, zadawnionych, zatem uświęconych przez Boga praw kor
poracji, jaką był Kościół73. Próby Henryka II były tym bardziej nie
pokojące, żejako władca wspólnoty politycznej, której członkowie 
należeli do jednego Kościoła, negował fundamentalną rolę, jaką 
w ich życiu i w życiu państwa odgrywać winno duchowieństwo, 
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pośrednik między Bogiem i świeckimi i moderator działań wszyst
kich członków wspólnoty politycznej. Jan, który pisał Policraticu- 
sa za pontyfikatu Hadriana IV, zatem w przeddzień gwałtownego 
sporu papieża Aleksandra III z cesarzem Fryderykiem I oraz angiel
skiego, lokalnego więc, konfliktu króla z Becketem, chłodno ana
lizował ważne od czasów Lanfranca i św. Anzelma zagadnienie re
lacji między władcą świeckim i duchowieństwem. Jego pozycja była 
jasno określona: potępiając wkraczanie władców świeckich w dzie
dzinę zastrzeżoną dla hierarchów Kościoła, jak Honoriusz z Augbur- 
ga na kontynencie74, negował tezę, jakoby prawo świeckie było 
najwyższe, a nawet wprost twierdził, że władza duchowa jest wy
ższa od świeckiej. W równej jednak mierze, jak wkraczanie przez 
władców świeckich w dziedzinę zastrzeżoną dla Kościoła, kryty
kował duchownych, także ich mając niekiedy za tyranów, gwałcą
cych wymagania sprawiedliwości. Można wnosić, że w punkcie 
wyjścia jego stanowisko było zatem dualistyczne, skoro wymagał 
respektowania odrębności dwóch zwierzchnictw, zakazując ich 
piastunom wkraczania w dziedzinę sąsiednią i uznając, że narusze
nie granic świadczy o ich tyranii75. Problem, jaki zazwyczaj stawia 
się w związku z tym, dotyczy jednak nie tyle wskazania przez Jana 
dwóch sfer, ile ustalenia prymatu zwierzchników duchowych wo
bec władców świeckich. Krytyka tyranów, znajdowanych w obu 
sferach, wiązała się z jednej strony z odrzuceniem roszczeń duchow
nych do wkraczania w dziedzinę zastrzeżoną dla władców świec
kich, z drugiej nie tyle z analogicznymi zastrzeżeniami co do wład

74 Współczesny Janowi teolog i filozof, urodzony prawdopodobnie 
w Augst, niedaleko Bazylei (stąd znany również jako Honoriusz Augu- 
stodunensis), działający głównie w burgundzkim Autun (stąd zwany też 
Honoriuszem z Autun) i szwabskim Augsburgu. Niektórzy autorzy (np. Ul- 
lmann) przyjmują, że Honoriusz był członkiem działającego w Canterbu
ry zakonu św. Augustyna, i mianują go Honoriuszem z Canterbury, pod
kreślając, że wykorzystywał gradualistyczną koncepcję Jana Szkota Eriu- 
geny, argumentując na rzecz zwierzchnictwa duchowego nad porządkiem 
świeckim, albo że był on mnichem benedyktyńskim pochodzenia irlandz
kiego, osiadłym w klasztorze w pobliżu Ratyzbony (zob. szerzej P. Endres, 
Honorius Augustodunensis. Miinich 1906, i W. Ullmann, dz. cyt., s. 414— 
419).

75 Historycy myśli politycznej wieków średnich zwracają uwagę, że 
wzorując się w wielkiej mierze na dwunastowiecznych romanistach i ka- 
nonistach dyskutujących o własnych prawach i powinnościach książąt, Jan 
korzystał w refleksji nad relacją „głowy” do „duszy” z elementów dok
tryny dualistycznej, wyjaskrawiając autonomiczne sfery działania wład
cy świeckiego i zwierzchników duchowych (R. W. i A. J. Carlyle, A Hi
story of Medieval Political Theory..., t. IV, New York 1916, s. 333).
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ców świeckich, ile z uwagą dotyczącą traktowania ich woli jako 
jedynego źródła prawa.

Zagadnienie to jest o tyle charakterystyczne dla refleksji Jano
wej, że wymaga wskazania racji formułowanych przez niego 
w przeddzień wydania konstytucji klarendońskich i sporu Henryka 
II z Becketem. Istotny walor miał zarzut kierowany przez Jana prze
ciw wyznawcom tezy, jakoby żadne prawo nie było równe stanowio
nemu przez świeckiego władcę. Jan wskazywał bowiem, że władcy 
świeccy nie tylko skłonni są wykorzystywać precedensy i zwyczaje 
przeciwko wymaganiom rozumu, wykluczając możliwość ich zmia
ny w kierunku przezeń wyznaczanym, ale także uznawać za wrogów 
księcia tych, którzy wskazywali sprzeczności między prawem świec
kim i prawem Bożym. W tym ujęciu, znajdując się w konflikcie 
z precedensami i zwyczajem albo woląksięcia, rozum, sięgający do 
treści prawa Bożego, tracił znaczenie76. Przeciwko takiej tendencji, 
znajdowanej przez Jana u niektórych prawników królewskich77, 
negujących decydującą rolę aeąuitas, autor Policraticusa bronił je
dynie tych norm zwyczajowych, które odpowiadały w jego przeko
naniu wymaganiom rozumności, nade wszystko norm gwarantują
cych niezależność Kościoła. Normy te odpowiadały aeąuitas, bo 
chroniły byt Kościoła ustanowionego przez Chrystusa, konieczny dla 
głoszenia Jego Słowa i trwania tożsamości wspólnoty wiary Jego 
wyznawców. Analogiczne racje skłaniały Jana do zasadniczego 
sprzeciwu wobec postanowień zawartych w konstytucjach klaren
dońskich jako sprzecznych z „rozumnymi zwyczajami”, odzwiercie
dlającymi prawo Boże, rozpoznawane przez przyrodzony rozum 
człowieka. Nie był to zatem sprzeciw wobec gwałcenia norm prawa 
kanonicznego, jak sugerowali przeciwnicy Becketa, lecz wystąpie
nie przeciwko władcy, który nie honorował zasad bytu ustalonych 
przez samego Boga, nie respektował niezmiennego prawa Boga jako 

76 Policraticus, vii.2O.
77 Boczar zwraca uwagę, że „pod pojęciem leges civiles Jan z Salisbury 

rozumiał nie rzymskie prawo cywilne, lecz normy powszechnie uznawane 
za obowiązujące w ramach współczesnej mu wspólnoty politycznej (...). 
W odniesieniu do tych norm wyraża jednak pewne zastrzeżenia i obawy. 
Niepokoiły go bowiem głosy doradców królewskich, przyznających Hen
rykowi II uprawnienie do swobodnego tworzenia przepisów cywilnych, które 
miałyby mieć większą moc wiążącą od innych rodzajów prawa. Surowo gani 
tych kandydatów na urzędy kościelne, którzy uprawnienie do tzw. inwesty
tury przyznawali władzy świeckiej i w konsekwencji skłonni byli przypi
sywać jej wszelkie możliwe kompetencje. Wedle nich, właśnie leges civiles 
swoją rangą przewyższają inne rodzaje praw” (dz. cyt., s. 43).
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„zasady wszechbytu” i gwałcił „starodawne zwyczaje”, powodując 
się jedynie swą stronniczą, ustaloną stosownie do bieżących okolicz
ności wolą; który w końcu, miast potwierdzać to, co rzeczywiste, 
kwestionował byt, uzurpując sobie uprawnienie nie mające oparcia 
w przedmiotowym prawie Bożym78.

78 Policraticus, v.5. Zauważmy, problematyzując tezę stawianą czę
sto w literaturze, jakoby z prawa rzymskiego czerpano jedynie argumen
ty dla poparcia pretensji władców świeckich, że Jan korzysta z mających 
takie źródło racji dla uzasadnienia niezależności Kościoła, w pewnym 
zatem sensie dla ograniczenia władztwa świeckiego. Przywołuje Nowele 
Justyniana, argumentując, że normy sankcjonowane przez władcę świec
kiego nie mają mocy wiążącej, o ile przeczą prawu wiecznemu i porząd
kowi Kościoła, a nawet, co byłoby wysoce niezrozumiałe np. dla Ockha- 
ma, że „prawa cesarskie” muszą „naśladować święte kanony” (sacros 
canones imitari) - tamże, iv.6.

79 Tamże, iv.3. Zob. również vi.9, gdzie Jan, zwracając uwagę, że wiara 
lub niewiara żołnierza nie ma znaczenia dopóki nie służy komuś, kto wy
maga działań sprzecznych z jego wiarą; przywołując przykład chrześcijań
skich żołnierzy pogańskich cesarzy rzymskich, eksponuje zasadę „Boga 
należy raczej słuchać niż człowieka”, która - jak mówi - „musi obowiązy
wać i być spełniana przez każdego żołnierza, co oznacza, że nie może on 
naruszać wiary, którą winien jest w pierwszym rzędzie Bogu, potem zaś

Jan wprowadzał też elementy doktryny dwóch mieczy, czym, 
zdaniem wielu badaczy, zasłużył na miano jednego z twórców hie- 
rokratyzmu, monistycznej doktryny uzasadniającej nie tylko jury
dyczną ale wręcz „polityczną” odpowiedzialność władców świec
kich wobec papieża, orzekającego o ich użyteczności dla uniwer
salnej wspólnoty chrześcijańskiej lub partykularnych wspólnot 
eklezjalno-politycznych. Istotnie, Jan twierdził, że miecze ducho
wy i materialny należą do Kościoła uosabianego przez papieża i że 
książę otrzymuje od niego miecz materialny, nadał jednak tej tezie 
specyficzną formę: miecz materialny lub „miecz krwawy otrzymuje 
książę z rąk Kościoła, który nie korzysta z niego inaczej, jak tylko 
rękami księcia; księcia, któremu przekazuje władzę stosowania 
przymusu względem ciała, ograniczając się do zwierzchnictwa nad 
rzeczami duchowymi (spiritualia), sprawowanego przez biskupów. 
Książę jest sługą duchowieństwa (sacerdotii minister), jako że 
wypełnia część świętych powinności, uchodzących zwykle za nie
godne rąk kapłańskich. Dlatego wszelka powinność, która wyni
ka ze świętych praw i jako taka wymaga respektowania, jest w isto
cie religijna i zbożna; ta jednak jej część, która polega na karaniu 
występków jest gorszego rodzaju i zdaje się przypominać czynności 
rzeżnika”79. Z tezy tej nie wynika ogólna zasada politycznego 
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zwierzchnictwa papieża wobec władców świeckich; wynika raczej 
teza o istnieniu dwóch sfer, pierwszej, która wiąże się - jak u Ge- 
lazego I - bardziej z autorytetem niż „przymusową władzą” du
chownych, i drugiej, w której włada niby rzeżnik stosujący przy
mus władca świecki. Relacja między zwierzchnikami obu sfer nie 
ma charakteru podległości politycznej, ogranicza się bowiem jeśli 
nie do „moralnej odpowiedzialności” władcy świeckiego wobec 
duchowieństwa, co sugerowałby przytoczony przez Jana przykład 
historyczny80, to do relacji między organem o wyznaczonej sferze 
„działania wykonawczego” i organem ustalającym powszechnie 
wiążące normy. Warto jednak pamiętać, że Jan przypominał też 
napomnienia udzielone przez św. Ambrożego cesarzowi Teodozju- 
szowi, twierdząc, że biskup władny jest zawiesić cesarskie prawa 
do regaliów i używania „insygniów” świeckiej władzy, podnosząc, 
że błogosławiący jest zawsze większy od błogosławionego, zaś 
nadający komuś władzę jest zawsze większy niż ten, na którego 
władzę przenosi i -jak w relacji proroka Samuela do Saula-może 
on w oparciu o prawo nawet pozbawiać urzędu81.

dopiero księciu i wspólnocie. Większe rzeczy bowiem zawsze mają pierw
szeństwo przed mniejszymi, a że wiara nie może być dostosowywana do 
wspólnoty ani do księcia, o ile jest przeciwna Bogu, lecz stosownie do Boga, 
zasada ta staje się formułą przysięgi każdego wojownika”.

*“ Mówiąc o różnicy między królem i tyranem, o honorowaniu pra
wa rozumu i prawa Bożego jako kryterium pozwalającego ich wyróżnić, 
Jan przytaczał przykład cesarza Konstantyna, który na Soborze Nicejskim 
zrezygnował z przewodniczenia obradom, uznając decyzje Ojców Kościo
ła za oparte na Majestacie Boga i wskazując, że byłoby wbrew prawu, 
gdyby postąpił inaczej, jako osoba poddana sądom duchownych, podle
gających osądowi tylko samego Boga (Policraticus, iv.3).

81 Tamże, iv.3.

Jak uzgodnić tendencję hierokratyczną wyrażaną przez te sfor
mułowania z tendencją do utwierdzenia samodzielności władcy 
świeckiego jako powołanego do aplikowania norm chroniących 
zasadę bytu? By odpowiedzieć na to pytanie, warto przypomnieć, 
że Jan tworzył w okresie powstawania słynnej kompilacji Gracja
na i świadom był tezy św. Bernarda, pod którego wpływem pozo
stawał również papież Eugeniusz 111 (pontyfikat 1145-53), że mi
łość winna być główną więzią spajającą członków uniwersalnej 
wspólnoty chrześcijańskiej, mającej własną strukturę normatyw
ną i działającej zgodnie z jej miarami. Dostrzegał próby ustanowie
nia powszechnie obowiązującego systemu normatywnego o walo
rze prawno-publicznym, wyznaczającym kontekst dla wciąż ist
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niejących związków prywatno-prawnych, z uznaniem odnosił się 
też do traktatu zawartego między papieżem Eugeniuszem 111 i ce
sarzem Fryderykiem 1 Barbarossą (1153), zobowiązującym obie 
strony do wzajemnej protekcji i respektowania praw. Jak się wy
daje, znajdował ową normatywną strukturę jako istotę powinnego 
ładu chrześcijańskiej wspólnoty uniwersalnej, w której sobie wła
ściwe miejsce zajmuje każde partykularne ciało polityczne. Jak 
widzieliśmy, przeświadczenie to obrał nawet za punkt wyjścia 
Policraticusa, mogącego uchodzić za traktat polityczny, mający już 
nie tylko walor dydaktyczny, ale także normatywny, skoro ustalał 
on kryteria oceny władcy jako króla lub tyrana i znał sankcję za 
działania negujące zasady bytu. Ale to przeświadczenie, bliskie 
wielu kanonistom i romanistom X11-XIV w., ufającym w rozum
ność aktu stwórczego i realne istnienie pojęć ogólnych w nim się 
partykularyzujących, stało się szczególnie bliskie w kolejnych stu
leciach myślicielom angielskim, odchodzącym wprawdzie od 
metafizycznych racji, ale sięgającym po tradycje bliskie także Ja
nowi: zwłaszcza platońskie i stoickie. Gdy wspólnotę chrześcijań
ską pojmowano jako organiczną jedność, Kościół i uniwersalne 
państwo zarazem, spajane jedną wiarą, prymat papiestwa wydawał 
się oczywistym dopełnieniem doktryny, znajdowanej przez bada
czy nie tylko u św. Bernarda i Jana, ale także u Hugona od św. 
Wiktora i Honoriusza z Augsburga; doktryny zapowiadanej przez 
pierwszego z nich82, zamykającego pewną epokę, w pełni rozwi

82 Bernard, pozostający pod wpływem św. Augustyna, akcentował rolę 
miłości pozwalającej człowiekowi łączyć się z Bogiem i działać jego woli 
zgodnie z wolą Stwórcy. Przesyceni miłością chrześcijanie tworzyli uniwer
salny Kościół, święte Ciało Chrystusa, które - chcąc naśladować Boga- 
człowieka - musiało trwać w jedności, kierowane przez jednego zwierzch- 
nika-papieża. Jako władca chrześcijańskiego Kościoła-państwa, jedyny 
pośrednik między Ojcem i człowiekiem, papież był nie tylko namiestnikiem 
św. Piotra, ale i Chrystusa. Z mocy bezpośredniego Boskiego ustanowienia, 
rządził całym światem: w nim, jak w Chrystusie, jednoczyło się regnum i sa- 
cerdotium, on sprawował rządy nad książętami, narodami i ludami, w jego 
ręku spoczywał zarówno miecz duchowy, jak i świecki. W państwie chrze
ścijańskim jednak Kościół władał wprost jedynie wewnętrzną sferą człowie
ka, prowadząc go do spełnienia celu nadnaturalnego, gdy władza świecka 
sprawowała pieczę nad sferą zewnętrzną, materialną, przygotowując warunki 
realizacji celu nadnaturalnego. Obie władze miały harmonijnie współdzia
łać, gdyż obie zmierzały do zachowania jedności chrześcijańskiego państwa 
uniwersalnego. Władza świecka pełniła komplementarną rolę: dbać miała 
o to, by każdy członek społeczności działał na rzeczjedności państwa i speł
niał właściwe dla jego pozycji społecznej powinności, słowem, by każdy 
dążył do tego samego celu, realizując się w sobie właściwej sferze aktyw
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niętej przez Jana, który argumentując na rzecz jedności rzeczpo
spolitej chrześcijańskiej, nie eksponował już znaczenia donacji 
Konstantyna, lecz odwoływał się głównie do literatury klasycznej 
i pism jurystów kontynentalnych, z jednej strony podkreślając ju
rydyczną raczej niż polityczną zwierzchność papieża (zatem wpi
sując się w nurt papalistyczny, a nie hierokratyczny), z drugiej zaś 
eksponując istotę wspólnoty politycznej jako „rzeczy publicznej” 
lub „rzeczy ludu”, tworzonego przez chrześcijan uznających pry
mat Kościoła rzymskiego, tworzących korporacyjny organizm rzą
dzony przez prawo określające sposoby osiągania celu zarazem 
gatunkowego, wspólnotowego i indywidualnego. Janowa respubli- 
ca była jednak żywym organizmem, powodowanym przez wiarę 
wskazującą cel właściwy temu ciału, w którym także (a nie już tylko 
w Kościele) przejawia się Bóg. Dzięki ujęciu jurydycznemu i or
ganicznemu zarazem w doktrynie Jana zostaje wyjaskrawiona 
swoistość i odrębność wspólnoty politycznej, różnej w pewnej 
mierze od wspólnoty wiernych, choć także poddanej „rządom pra
wa”, bo kierowanej przez władcę o „prawym rozumie”, korzysta
jącego z pomocy interpretujących prawo duchownych i prawni
ków, znających normy niesprzeczne z uniwersalnym ładem i do
brem wspólnym całego stworzenia, a przez nie z ładem i dobrem 
partykularnej wspólnoty, pozbawionej „własnego dobra”, które 
przeczyłoby dobru wszechrzeczy83.

ności. Działania władz świeckich miały być zgodne z nakazami papieża, 
który jako namiestnik Chrystusa i rzeczywisty monarcha dbał o jedność 
chrześcijańskiej wspólnoty, w symbolicznym akcie przekazując świeckie
mu monarsze władzę stosowania przymusu dla obrony uniwersalnej wspól
noty przed schizmatykami i heretykami.

83 Możliwość trwania pokoju „w planie ludzkim” wiązana była z uzna
niem prymatu prawa wyższego niźli normy jakiejś partykularnej wspól
noty: zwyczajowe lub stanowione. Jeśli Kościół miał być niezależny od 
władców świeckich, jeśli jego hierarchowie mieli pozostawać bezintere
sowni i nie działać dla spełnienia celów politycznych, jeśli nie mieli de
cydować wedle politycznej użyteczności, władcy świeccy musieli uznać 
granice swego zwierzchnictwa, wyznaczane przez prawo rozumu lub 
uprawnienia Kościoła. Idea rządów prawa przewidywała współistnienie 
dwóch zwierzchności i wspólnot poddanych temu samemu ładowi norma
tywnemu. Kontekst ten nie zawsze był dostrzegany; także w historii an
gielskiej myśli politycznej zdarzy się okres, w którym zaniknie kontekst 
uniwersalnego prawa, wiązanego z ustanowieniem Bożym, naturą gatun
kową i odpowiadającym jej rozumem człowieka.

Jeśli uwzględnimy te ustalenia, problematyczna wyda nam się 
interpretacja, iż Jan - w imię zachowania jedności jako głównej 
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cechy uniwersalnej wspólnoty chrześcijańskiej wiążącej się z oso
bą papieża jako „wikariusza krzyża” - głosił wyłączność funk
cjonalnego przygotowania duchowieństwa do odczytywania tre
ści norm chroniących zasadę bytu gatunku i wspólnoty politycz
nej identycznej z Kościołem. Istotnie, podnosił on, że zasada jed
ności wymaga posłuszeństwa Kościołowi, a jego brak oznacza 
schizmę, jak uczył przypadek Fryderyka I, który chcąc sobie 
podporządkować „świat rzymski”, uczynił duchownych narzę
dziem własnych celów politycznych84. Zasada ta, zastosowana do 
chrześcijańskiej rzeczpospolitej, w pewien sposób utrudniała 
odróżnienie „polityki” od „religii”, skoro z funkcjonalnego punk
tu widzenia, któremu przeczył cesarz, prawo było wprawdzie 
narzędziem władzy realizującej ważne dla społeczeństwa zada
nia, ale zawsze oglądane było lub być miało z szerszej perspek
tywy teleologicznej; skoro, z drugiej strony, celem każdej takiej 
wspólnoty było wspomaganie dzieła zbawiania, to każde prawo 
rządzące nią z natury rzeczy musiało posiadać naturę „świętą”. 
Także „miecz materialny”, przydawany władcom świeckim dla 
tępienia wrogów rzeczpospolitej, miał być używany wedle miar 
właściwych światu zorientowanemu celowościowo, jakby „po
tencjalnie świętemu”. A jednak u Jana władcy świeccy stawali się 
sługami już nie tyle Kościoła, co uniwersalnej wspólnoty jury
dycznej, która winna była aplikować Bożą zasadę bytu wszyst
kiego, co zostało stworzone i co jako takie jest zawsze zależne 
od Boga85.

84 Zob. oparte głównie na analizie listów Jana z Salisbury rozwa
żania W. Ullmanna, dz. cyt., s. 420-424. Autor wskazuje także na po
dobieństwa Janowych ocen cesarza Fryderyka I i króla Anglii Henry
ka II.

85Policraticus, iv.3 i viii,17.

Prawa ustanawiane dla każdej chrześcijańskiej wspólnoty po
litycznej przez władców w pewnej mierze jednak autonomicz
nych, miały być darem Boga, skoro ucieleśniały sprawiedliwość, 
chroniąc zasadę bytu gatunku ludzkiego, a także danej wspól
noty politycznej. Normy tyrana były ich odwrotnością, jako że 
wprowadzały pewien brak, sprawiały, że za ich pośrednictwem 
pojawiało się zło, którego przyczyną była „nierozumna wola” ty
rana. Wprowadzając zło, jako brak dobra, jako negację zasady 
bytu, tyran negował zarazem swój tytuł, a co za tym idzie prze
stawał być królem, jako że znosił zasadę bytu władzy sprawo
wanej na ziemi, korespondującą z zasadą nieutracalnej władzy 
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Boga86. Skoro we wspólnocie chrześcijańskiej treść prawości 
rozpoznawali duchowni, z założenia służący raczej niż rozkazu
jący wspólnocie, poznający, co jest normą i miarą w stworzeniu 
i co jest celem poszczególnych gatunków, oni dokonywali osta
tecznie oceny, czy prawo stanowione przez władcę jest czy nie 
jest słuszne i czy on sam jest prawy i zasługuje jeszcze na mia
no króla, czy też utracił już „królewskość”. Przecież władca, o ile 
miał być rzeczywistym królem, nie mógł przeczyć „normom 
wyższego rzędu”, przewidującym uprawnienia składające się na 
jego władztwo, nie mógł przeciwstawiać swej „nierozumnej 
woli” zasadzie bytu wspólnoty. Jeśli jej przeczył, tracił swą za
sadę bytu, a zarazem więź z poddanymi, opartą na tym, co okre
ślało istotę wspólnoty, na wspólnej wierze. Tracił ją jednak nie 
w następstwie orzeczenia hierarchów Kościoła, ale własnym 
działaniem; nie respektując prawa, bo negując zasadę bytu 
wspólnoty, wyrzekał się swego władztwa związanego wszak 
z trwaniem tej wspólnoty jako bytu.

86 „Dobry władca odzwierciedla na ziemi boski majestat, żądny zaś 
bezwzględnego panowania tyran naśladuje szatana, chcąc stać się współ- 
równym (coaequari)” Bogu, zauważa Boczar dodając, że „Jan wyprowa
dza tyranię psychologicznie z powszechnego - w jego mniemaniu - dą
żenia ludzi do wolności”, bowiem „z potrzeby osiągnięcia i zachowania 
własnej wolności wyrasta pragnienie nadmiernej władzy” (dz. cyt., s. 154- 
155). Jak się wydaje, tyrania jest raczej wyprowadzana z błędnego wybo
ru podejmowanego przez władcę, powodującego się partykularną wolą, 
tracącego w ten sposób właściwą mu jako głowie „osoby publicznej” 
wolność, nie polegającą wszak na wyborze między zasadą bytu i jej bra
kiem, a jedynie na potwierdzaniu zasady bytu i jej stałym umacnianiu. 
Pokój społeczny, który jest korelatem zachowywania zasady bytu, jest 
przecież naruszany przezeń wówczas, gdy swoimi aktami gwałci natural
ny ład, zasady te odzwierciedlający, a nie wówczas, gdy narusza czyjeś 
partykularne, należne „z przyrodzenia”, uprawnienia. „Wola władcy za
leży bowiem od prawa bożego i nie tłumi wolności”, ale raczej - utwier
dzając zasadę bytu - ją wzmacnia. „Za to wola tyrana, uległa własnym 
swawolom i wroga prawu, które wolność wspiera, robi wszystko, by jarz
mo niewoli narzucić swoim poddanym” (Policraticus, viii.22).

Jan tworzył Policraticusa po śmierci papieża Eugeniusza i je
go następcy, Anastazego IV (pontyfikat 1153-54), a za panowa
nia jedynego Anglika na Stolicy Piotrowej, Nicholasa Breakspe- 
ara - Hadriana IV, przeciwko któremu zwrócił się Fryderyk 1, żą
dając koronacji i hołdu od papieża. Przywołując teorię dwóch 
mieczy, Hadrian dokonał wprawdzie koronacji, nie przekazał jed
nak cesarzowi pocałunku pokoju (1155), a po kolejnych nieporo
zumieniach wysłał na sejm Rzeszy Rolanda Bandinellego (póżniej- 
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szego Aleksandra III), który w polemice z kanclerzem cesarstwa, 
arcybiskupem Kolonii Rainaldem z Dassel, wskazał, że cesarz 
w momencie koronacji otrzymał z rąk papieskich beneficjum, że 
zatem nie dzierży władzy wprost od Boga ani z wolnego wyboru 
książąt. Wprawdzie Hadrian wyjaśnił następnie, że beneficjum 
oznacza „dobrodziejstwo połączone z zaufaniem” i nie łączy się 
z zależnością feudalną cesarza od tego, który go nim obdarzył, Jan 
skłonny był jednak interpretować ten termin raczej w duchu papa- 
listycznym i wiązać z tym, co dziś nazwalibyśmy pewnego rodza
ju „odpowiedzialnością prawną”. Fryderyk wyruszył do Italii, re
stytuując na sejmie Rzeszy w Roncaglii dawne regalia cesarskie 
i królewskie oraz unieważniając samorząd i prawa tamtejszych 
stolic, również biskupich (1158). W następnym roku zmarł Hadrian 
IV, którego następcą mniejszość procesarsko nastawionych kardy
nałów wybrała Ottaviana de Monticello jako antypapieża Wiktora 
IV, większość zaś Bandinellego jako Aleksandra III. Cesarz zebrał 
synod w Pawii (1160), który uznał Wiktora IV za prawowitego 
następcę św. Piotra i rzucił ekskomunikę na Aleksandra, w odpo
wiedzi na co papież ekskomunikował cesarza, a następnie jego 
doradców i antypapieża (1163). Do tych wydarzeń odniósł się Jan 
w datowanym w 1160 r., zatem po napisaniu Policraticusa, liście 
do Randolfa de Serres, poddanego chwalonego przezeń króla Fran
cji Ludwika VII, opowiadającego się za Aleksandrem w odróżnie
niu od krytykowanego przez Jana angielskiego króla Henryka II. 
I Fryderyk, i Henryk naruszali, zdaniem Jana, zakaz osądzania 
Kościoła, łączący się z Bożą w tym względzie wyłącznością. Za
kaz ten naruszał też „cesarski synod zebrany w Pawii”, działający 
nie wbrew woli papieża, ale wbrew „powszechnej uczciwości oraz 
prawnym konstytucjom i sankcjom przewidzianym przez ojców 
Kościoła”, gdyż gromadzący głównie popierających cesarza bisku
pów niemieckich, którzy uzurpują sobie tytuł do „sądzenia Kościoła 
powszechnego i ludów”. Pytał Jan: „Kto nadał władzę porywczym 
i popędliwym ludziom do sądzenia synów ludzkich?” Mógł on 
pochodzić jedynie z „nierozumnej woli” cesarza, która już w okre
sie pontyfikatu Eugeniusza III zapragnęła „nowego porządku świa
tu” i uchwycenia obu mieczy87. Pamiętając, że konflikt Aleksan
dra III z Fryderykiem I, obfitujący w dramatyczne wydarzenia, 
trwał do 1177 r. i zakończył się dopiero po klęsce cesarza w bitwie 

87 Letter of John of Salisbury concerning the Council of Pavia. June, 
1160, [w:] E. F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle 
Ages, London 1910, s. 427.
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pod Legnano z wojskami ligi lombardzkiej, jego przybyciu do 
Wenecji i złożeniu prośby o cofnięcie rzuconej nań ekskomuniki 
papieskiej; pamiętając, że zawarty wówczas pokój łączył się nie 
tylko z cofnięciem ekskomuniki i uznaniem syna Fryderyka za 
króla rzymskiego, ale także z uznaniem Aleksandra za prawowi
tego papieża i cesarską rezygnacją z regaliów w Państwie Kościel
nym, można sądzić, że Jan nie ustalał zwierzchnictwa papieża nad 
cesarzem, ale kolejny raz występował z tezą o konieczności oddzie
lania dwóch autonomicznych sfer w uniwersalnej wspólnocie 
chrześcijańskiej oraz przestrzegania przez cesarza granic je oddzie
lających. Państwo Kościelne miało posiadać niezależność jako 
jedna z partykularnych wspólnot (co prawda, wspólnota szczegól
na, bo zarządzana przez papieża jako monarchę korzystającego 
z regaliów). Niezależność taką miały posiadać również inne wspól
noty, w tym Anglia, umacniana przez reformy Henryka II, współ
działającego w tym zakresie z późniejszym przeciwnikiem Becke- 
tem i związanym z nim Janem; ale niezależność ta odnosiła się nie 
tyle do zwierzchnictwa papieża, ile do politycznego wpływu cesa
rza, bowiem w obrębie partykularnej wspólnoty politycznej miała 
być zachowywana niezależność obu sfer.

Z pewnością pozostanie przedmiotem kontrowersji udział Jana 
w tworzeniu doktryny hierokratycznej, uzasadniającej nie tylko 
jurysdykcyjne uprawnienia papiestwa wobec członków wspólno
ty chrześcijańskiej kierującej się jednym, powszechnie obowiązu
jącym prawem kanonicznym, uprawnienia do karania rationepec- 
cati i casualiter także władców gwałcących tradycyjne przywile
je Kościoła, ale i czysto polityczną możność ustalania odpowie
dzialności władców wedle miar bieżącej użyteczności dla wspól
noty, nie wymagającą naruszenia prawa, a jedynie stwierdzenia 
niezgodności woli danego władcy i zwierzchnika Kościoła jako 
swoistej wspólnoty politycznej. Snując jurydyczne rozważania 
i przywołując tradycję Cycerona, Jan bez wątpienia przygotowy
wał drogę, na którą wstąpią hierokraci XIII i XIV w. Pozostanie 
natomiast bez jednoznacznej odpowiedzi pytanie, czy sam na nią 
wkraczał, skoro nie twierdził (jak znacznie później Idzi Rzymia
nin), że papież jest właścicielem dóbr i osób członków chrześci
jańskiej wspólnoty uniwersalnej, jedynym źródłem ich uprawnień 
władczych i właścicielskich. Wiele przemawia za tym, że skłaniał 
się raczej do stanowiska ustalonego przez wielkich arcybiskupów 
Canterbury czasów normandzkich: Lanfranca i św. Anzelma; że 
hołdował koncepcji dualistycznej, wyjaskrawiając jedynie jury
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dyczny charakter relacji obu zwierzchników autonomicznych sfer, 
nieznany św. Gelazemu I, twórcy doktryny dualistycznej, i nie 
uwzględniany w tak wielkiej mierze przez św. Bernarda, którego 
Jan był w pewnym sensie uczniem88. Wykorzystywana przez Jana 
doktryna dwóch mieczy rodziła niebezpieczeństwo przełamania 
doktryny dualistycznej, uzupełnienia „moralnej odpowiedzialno
ści” władcy świeckiego nie tylko odpowiedzialnością za złamanie 
powszechnie obowiązujących norm, ale także „odpowiedzialnością 
polityczną”. Łącząc uprawnienie papieża do stanowienia prawa 
z uprawnieniem do orzekania o użyteczności władcy dla uniwer
salnej wspólnoty i czyniąc Głowę Kościoła pierwotnym piastunem 
obu mieczy, mogła sugerować, że jest on też bezpośrednim źródłem 
wszelkiego władztwa i stale czynnym organem baczącym na uży
teczność poszczególnych elementów dla wspólnoty. Wydaje się, 
że Jan wkraczał na tę drogę, jednak eksponując potrzebę miłości 
raczej niż obawy przed władcą ze strony poddanych i kierunkowa
nia raczej niż zmuszania poddanych89, zdawał się przekonywać 
zarazem, że możliwe jest zespolenie wysiłków tych, którzy korzy
stają z „siły kierunkującej” prawa i tych, którzy używająjego „siły 
zmuszającej”. Miłość raczej niż normy spajać miały nie tylko człon
ków uniwersalnej wspólnoty wiernych, ale także zwierzchników 
obu sfer, korzystających z obu „sił” tego samego prawa, mające
go podstawę nie w ich woli, lecz we „wtórej naturze”, odzwiercie
dlającej zasady bytu.

88 Uwaga ta ma znaczenie w tym sensie, że wprowadza nas w proble
matyczne zagadnienie „tyranobójstwa”, stawiane przez Jana, nie rozstrzy
gane jednak w duchu właściwym późniejszym czasom, gdy struktura 
myślenia jurydycznego na tyle się ustaliła, że pozwoliła formułować wa
runki prawa oporu i organy powołane do jego stosowania; warunki prze
widywane już w kolejnym stuleciu np. przez św. Tomasza z Akwinu i or
gany, wśród których w kolejnych stuleciach hierokraci znajdowali papie
ża.

89 Policraticus, iv.3.

Warto bowiem dostrzec, że myśliciel rodem z Salisbury przy
znawał władcy świeckiemu zdolność stanowienia prawa wedle 
kierowanej rozumem woli, nie przeczącej zasadom bytu człowie
ka, władzy i wspólnoty, dopuszczając jedynie pomocniczą, choć 
konieczną i niemożliwą do odrzucenia, rolę duchowieństwa w za
kresie kształtowania jego rozumności, a co za tym idzie oddziały
wania na treść jego woli. Jan przypisywał także władcy świeckie
mu zdolność rozpoznania zasad bytu, osłabiając gregoriańską tezę 
o wyłączności funkcjonalnego przygotowania duchowieństwa do 
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ustalania treści norm obowiązujących członków chrześcijańskiej 
wspólnoty i w pewnym zakresie uniezależniając ciało polityczne 
od tożsamości z Kościołem. Jak się wydaje, to właśnie dążenie Jana 
decyduje o zasadniczym walorze jego doktryny: ciało polityczne, 
mające własną głowę (króla) i własną duszę (duchowieństwo) jest 
w jakiejś mierze niezależne od uniwersalnych całości, którymi były 
w tym okresie konkurujące ze sobą papiestwo i cesarstwo. Zasada 
bytu, jednaka dla egzemplarzy gatunku ludzkiego i dlatego uniwer
salnie ważna, uzupełniona została przezeń zasadą bytu całości 
partykularnych, korzystających z własnych, acz niesprzecznych 
z tamtymi, zasad bytu. Tendencja ta, postrzegana przez niektórych 
badaczy wręcz jako wstępna ekspozycja idei „racji stanu”, była 
ważna nie tylko dlatego, że umacniała poczucie odrębności danej 
wspólnoty politycznej od zwierzchników uniwersalnych całości 
i przyczyniała się do nadawania kształtu argumentom na rzecz 
„monarchii narodowych”, nie tylko dlatego, że w związku z nią 
utwierdzało się przekonanie o potrzebie ograniczenia rozważań na 
temat relacji między zwierzchnikami Kościoła i wspólnoty poli
tycznej do granic takiej, partykularnej wspólnoty, ale również dla
tego, że Jan wymagał honorowania istotnej funkcji duszy w orga
nizmie kierowanym przez głowę; duszy, która winna była kształ
tować treść danych i decyzji głowy niejako przed orzeczeniem jej 
woli, a nie po nim; duszy, która spełniać miała funkcję edukacyj
ną raczej i kierunkującą niż penalizującą albo zmuszającą Władcę. 
Mimo głoszenia tez zbliżających go do doktryny hierokratycznej, 
Jan nie twierdził, że władcy mogą być detronizowani przez zwią
zanych przysięgą poddanych duchownych, a swych wasali, i to 
nawet wówczas, gdy naruszają prawa określające zakres i cel 
władztwa, a zatem nawet, gdy stają się tyranami negując swą za
sadę bytu oraz zapominając o źródle, zakresie i celu wykonywa
nej władzy90. Duchowni byli bowiem duszą właściwie urządzonej 
i właściwie działającej wspólnoty, w której nigdy nie używając 
przemocy, ograniczając się do rady i perswazji, dbają o „zdrowie 
władcy”, od którego zależy stan wspólnoty jako całości, a przez to 
również stan poddanych. Także w przypadku podejmowania przez 
władcę działań sprzecznych z normami prawego postępowania 
duchowni nie mogli odbierać mu „miecza materialnego”, nie mo
gli karać występnego monarchy, składać go z tronu ani wzywać do 
nieposłuszeństwa wobec niego, przeczyłoby to bowiem naturalne

90 Tamże, iv.3 i 1.
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mu ładowi organicznej wspólnoty politycznej, bo byłoby równo
znaczne z przejęciem funkcji głowy przez duszę. Wszak natura, 
która Jest najlepszym przewodnikiem życia”, nakazywała każde
mu pozostawać na swoim miejscu i właściwie wypełniać jego funk
cje. Skoro - zauważał Jan - natura zgromadziła w głowie wszel
kie zmysły i poddała jej pozostałe członki ciała, skoro uczyniła 
głowę centrum człowieka-mikrokosmosu i od jej zdrowia uzależ
niła właściwe działanie zmysłów i pozostałych członków, tym sa
mym ujawniła wzorzec, który stosował się do każdego organizmu 
i winien znaleźć odzwierciedlenie także w organicznej wspólno
cie politycznej. Czyniąc władcę głową organizmu, Bóg nakazał za 
pośrednictwem natury, by nie tylko duchowni, ale wszyscy pod
dani okazywali mu najwyższy szacunek i świadczyli pomoc, jako 
jedynemu nadając mu „władzę prowadzenia ku pomyślności każ
dego z osobna i wszystkich razem”91. W ostatecznej instancji książę 
kierował tedy ciałem politycznym jako głowa wspomagana przez 
duszę, czynił to jednak wedle wymagań prawa, także tego, które 
ustanawiał jako niesprzeczne z zasadą bytu i sprawiedliwością 
i którym wiązał także hierarchów Kościoła. Duchowni przyczyniali 
się wprawdzie do wyjaśniania treści prawa, dotykali jednak tylko 
„mocy kierunkującej” prawa, nie sięgając po „materialny miecz” 
i nie nadając prawu sankcji ani nie stosując przymusu wobec pod
danych gwałcących jego normy. Duchowieństwo wspomagało tedy 
świeckich rządców zgodnie z zasadą „oddaj cesarzowi, co cesar
skie, Bogu zaś, co boskie”, z jednej strony ułatwiając prowadze
nie poddanych ku pomyślności przez perswazję, z drugiej ograni
czając swym nauczaniem liczbę gwałcących prawo.

91 Tamże, iv. 1.
92 Odmienną interpretację daje M. Boczar. Zauważając, że angielski 

myśliciel przyjmuje „tradycyjną, zgodną z nauką Kościoła, ideę cierpli
wego znoszenia najbardziej dolegliwej władzy”, i utrzymując, że doktry
na Jana zawiera sprzeczności, wywodzi, że „koncepcja prawa, którą głosi 
Jan z Salisbury, dopuszcza możliwość indywidualnego wystąpienia prze
ciw władcy. Ponieważ zarówno rządzący, jak i rządzeni podlegają jednym 
i tym samym normom prawa bożego (naturalnego), przeto każda jednost
ka, w imię poszanowania prawa, może podjąć odpowiednie działania skie
rowane przeciwko władzy świeckiej bądź też duchownej, która wydaje 
postanowienia pozostające z nim w sprzeczności. Konsekwentnie więc 
naruszenie prawa przez kogokolwiek, zwłaszcza zaś przez monarchę, 
angielski myśliciel uznaje za »crimen laese majestatis«, tj. za zbrodnię 
obrazy majestatu prawa” (dz. cyt., s. 49).

Ujawniwszy Janową deklarację posłuszeństwa poddanych 
wobec władzy92 i wykluczywszy możliwość czynnego oporu wo
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bec niego nawet poddanych mu duchownych, którzy z racji funk
cji pełnionej we wspólnocie są moderatorami zachowań chrześci
jańskiego księcia, możemy pytać czy autor Policraticusa istotnie 
głosił zwykle mu przypisywaną doktrynę tyranobójstwa? Między 
tyranem i księciem - pisał Jan - Jest jedna, ale za to wielka różni
ca: mianowicie ten drugi posłuszny jest prawu, rządzi ludem zgod
nie z normami mu właściwymi i traktuje siebie jako sługę ludu. 
Prawo uzasadnia pretensje księcia do zajmowania najwyższej 
i głównej pozycji, gdy idzie o kierowanie sprawami wspólnoty i po
noszenie wszelkich związanych z tym ciężarów; jego zwierzchność 
względem pozostałych opiera się na tym, że o ile osoby prywatne 
ponoszą odpowiedzialność tylko za swe prywatne sprawy, książę 
dźwiga ciężary całej wspólnoty”93. W ostatniej księdze Jan głosi 
analogiczną tezę, ustanawiającą łącznik księcia i prawa, zauważa
jąc, że filozofowie nazywają tyranem tego, kto „uciska lud i opie
ra swe rządy na sile, księciem zaś tego, który rządzi wedle wyma
gań prawa”. Jedynie książę przestrzegający prawa zabiega o wol
ność ludu i dba o jego trwanie, słowem o umocnienie zasady bytu 
wspólnoty; jedynie on ma w sobie coś z boskości, podczas gdy 
tyran, działający w zamiarze „zniweczenia prawa i zniewolenia 
ludu”, ma „coś z niegodziwości Lucyfera”. O ile książę może być 
„przedmiotem miłości, szacunku i uwielbienia”, o tyle „uosabia
jący niegodziwość tyran zazwyczaj jest zabijany, bo źródłem tyra
nii jest niegodziwość”, wobec której „należy używać topora”, 
a „powodowane pychą wystąpienia przeciw Bogu albo wręcz akty 
zerwania z Nim” są przyczyną rozdzierających ludzkość, zatem 
znoszących jedność wspólnoty chrześcijańskiej, niepokojów. Gdy
by ich nie było, gdyby nie wady skłaniające do podejmowania 
działań wbrew zasadzie bytu, „ściśle współdziałaliby oni ze sobą 
i żyli w trwałym pokoju, królestwa usposobione byłyby pokojo
wo”, a nawet „nie byłoby ich wcale”94.

93 Policraticus, iv.3.
94 Tamże, viii. 17.

Jan nie wątpi jednak, że tyrani są sługami Boga, „który Swym 
wyrokiem zechciał im przydać najwyższą władzę w tej lub innej 
sferze, uczynić ich władcami dusz lub ciał, po to, by przez zasto
sowanie odpowiednich środków nikczemność mogła zostać uka
rana, a dobro zostało przywrócone”. Nie wątpi, że grzechy ludu są 
przyczyną „dopuszczania” raczej niż ustanawiania złych władców 
przez Boga, korzystającego zazwyczaj z pomocy kapłanów mode
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rujących zachowania królów. Nie wątpi, że tyran pojawia się wów
czas, gdy członkowie wspólnoty nie miłują prawa, gdy potrzebna 
jest siła zmuszająca występnych do zachowania pokoju; że - zgod
nie z koncepcją powszechnie w wiekach średnich akceptowaną - 
nawet tyran jest narzędziem Tego, który jest źródłem wszelkiego 
władztwa i jako taki korzysta z władzy „od Boga, od którego po
chodzą wszystkie rzeczy i wszelkie dobro”. Niemniej, choć piastuje 
władzę, która jest dobra jako taka, gdy używa złych środków dla 
celów wytkniętych przez Boga, niekiedy jego władanie „przestaje 
być dobre i staje się raczej złe dla władającego lub jego podda
nych”. Oto Janowy paradoks: „nawet rządy tyrana są dobre, choć 
nie ma niczego gorszego od tyranii. Tyrania bowiem jest naduży
ciem władzy przekazanej człowiekowi przez Boga, możliwa jest 
tedy nie tylko w przypadku książąt, ale każdego, kto nadużywa 
przekazanej mu władzy nad podległymi”, każdego, „kto uciska 
wspólnotę”95, nie wyłączając zwierzchników duchownych96. Wła
dza może być zatem zła w konkretnych przypadkach, mimo że jest 
dobra „z uniwersalnego punktu widzenia, mianowicie w działa
niach tego, który służy dobrym celom Boga”. Jak w obrazie czar
na plama, wzięta sama w sobie, może się wydać błędem malarza, 
tak w działaniach podejmowanych w świecie politycznym jakiś 
czyn, wzięty w oderwaniu od ciągu działań, też może się wydać 
błędem, brakiem, zatem złem. Odniesiony jednak do ciągu poczy
nań władcy, realizujących wymagania zasady bytu, a zatem i do
bra, czyn ten przestaje być odbierany jako błąd lub brak i nie może 
być w ten sposób traktowany. Jeśli tedy spojrzymy z perspektywy 
Boga, dostrzeżemy, że nie zwraca się On ku poszczególnym czy
nom, lecz postrzega ciągi działań i dokonuje raczej ich oceny niż 
poszczególnych składowych. Dotyczy to zarówno życia człowie
ka, jak i poczynań władców, Bóg odnosi się bowiem do stworze
nia jako całości, dostosowując wszystko do swego, z konieczno
ści dobrego, planu97.

95 Tamże, viii. 18.
9'' Tamże, viii.23 i 17.
97 Tamże, viii. 18.

Uwaga ta jest o tyle ważna, że umożliwia nam interpretację 
fragmentów słynnego rozdziału 20. księgi ósmej Policraticusa, 
zatytułowanego O tym, że jest uprawnione i wspaniałe pozbawiać 
życia publicznych tyranów. Jan zaczyna je bowiem zdaniami: 
„Wiadomo wszem i wobec, że ta jedynie władza jest w dłuższym 
okresie czasu bezpieczna, która samo nakłada sobie ograniczenia.
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Zaprawdę bowiem nic nie jest tak wielkie i tak znaczące, żeby nie 
musíalo być miarkowane”. Ze zdań tych wysnuwa wniosek, że jeśli 
„tyrani grzesznie pożądają, obejmują władzę lub sięgają po nią, są 
jej pozbawiani, obalani i niszczeni”. Wskazuje nadto, że nikt spo
śród „związanych węzłem zależności lennej nie może nastawać na 
życie tyrana”, że tedy - wzorem „najlepszego z wszystkich królów 
Dawida - [za] najbardziej użyteczną i najbezpieczniejszą metodę 
obalenia tyrana [należy uznać] pokorne oddanie się w opiekę mi
łosiernemu Bogu i wzniesienie nieskalanych rąk do Pana w cichej 
modlitwie, jako że grzechy występnych stanowią siłę tyranów”’8. 
Proponowana metoda nie uzasadnia uprawnienia do czynnego 
oporu wobec tyrana. Inaczej niż współcześni Azo i Accursius", Jan 
nie przyznaję znaczącej roli ciałom przedstawicielskim nawet jako 
doradcom lub informatorom króla; tym bardziej nie wskazuje or
ganów, które mogłyby kontrolować poczynania władcy albo dzie
lić z nim władztwo, jedynie Bogu pozostawiając rolę arbitra wład
nego ocenić tyrana98 99 100; Bogu, zdolnemu oceniać „ciągi poczynań”, 

98 Tamże, viii.2O.
99 B. Tierney, Religion, Law, and the Growth of Constitutional Tho

ught 1150-1650, Cambridge 1982, s. 26 i n.
100 Zauważmy na marginesie, że w drugiej połowie XI w. ustalone 

zostały podstawy odmiennej koncepcji detronizacji niż zawarta we wspo
minanych ustaleniach synodu w Toledo z 636 r., obradującego pod wra
żeniem licznych zabójstw władców politycznych u Wizygotów. Koncep
cja papieża Grzegorza VII, mająca walor wybitnie jurydyczny, a niepo
lityczny, ogniskująca się wokół zagadnienia prawości raczej niż użytecz
ności władcy dla wspólnoty, zmierzała do złożenia pełni władzy jurys
dykcyjnej w rękach papiestwa; przenosiła zatem zamysł realizowany 
przez duchowieństwo frankijskie, sprawujące kontrolę nad władcą, na 
papieża; sam Grzegorz wprowadzał dystynkcję „rzeczywistego, bo spra
wiedliwego króla" (rex justus) i tyrana (tyrannus), znacznie przy tym 
rozszerzając konotację drugiego, odnosząc bowiem tyranię nie tylko do 
uzurpacji, ale także do nieprawości działania władcy. Tym samym zmie
niał dominujący dotąd ogląd „złego władcy” jako swego rodzaju „kary 
Bożej” na występny lud; ogląd, który wykluczał przecież możliwość 
detronizacji, a łączył się z wezwaniem do pokuty i cierpliwego znosze
nia występnego władcy, podlegającego jedynie osądowi Boga. Jan zda
je się w pewnej mierze postępować tropem Grzegorza; także dopuszcza 
doczesne konsekwencje sankcji zwróconych przeciwko tyranowi, nie 
głosi jednak, że może je stosować papież, lecz - wracając do koncepcji 
tradycyjnej - oddaje je bezpośrednio Bogu, który może jednak działać 
za pośrednictwem człowieka. Grzegorz zatem dopuszczał „wymiar spra
wiedliwości” względem występnego władcy w porządku doczesnym 
wprost przez papieża, skupiającego pełnię władzy jurysdykcyjnej, Jan 
zaś - być może paradoksalnie, wyposażony przecież w jurydyczne ar-
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a nie tylko poszczególne akty, i orzekać, czy tyran stale neguje 
własny tytuł (sprzeniewierzając się zasadzie bytu władzy) i spro
wadza niebezpieczeństwo dla istnienia i dobrego bycia wspólnoty 
- dla jej zasady bytu; Bogu, który karze tyranów za pośrednictwem 
wysłanników (ludzi lub aniołów działających z Jego polecenia), 
nigdy zaś urzędom, zgromadzeniom lub jednostkom, choćby 
skrzywdzonym przez niegodziwego, bo łamiącego prawo, wład
cę* 101.

gumenty wypracowane na przełomie XI/XI1 w. przez kanonistów - nie 
podejmował także drugiego ustalenia Grzegorza: nie twierdził, iżby 
papież był władny zwalniać z posłuszeństwa poddanych władcy uzna
nego za występnego, korzystał jednak z wynikłego ze sporu gregoriań
skiego osłabienia „świętości i kościelnego charakteru” władzy monar
szej, tak wyraźnego za późnych Karolingów, mniej za ostatnich wład
ców anglosaskich i pierwszych Plantagenetów, skoro wzorem Grzego
rza VII rozszerzał konotację „tyrana” na uzurpację i niesprawiedliwe 
działania, dla uzasadnienia „tyranobójstwa” wykorzystując argumenty 
znane również współczesnym mu kanonistom (szczególnie zmarłemu 
w 1192 r. Rufinusowi).

101 Por. R. H. i M. A. Rouse, art. cyt. s. 701-707.
102 Policraticus, viii.l7.
103 Tamże, viii. 19.
104 Tamże, viii.20. Jan podaję m.in. przykłady faraonów, Nabuchodo- 

nozora i Juliana Apostaty.
105 Tamże, iii. 15.

Boski w istocie akt osądzenia tyrana usprawiedliwia tyrano- 
bójstwo, dokonywane albo bezpośrednio przez Niego albo za po
średnictwem tych, którzy nie posiadają w tym względzie własne
go uprawnienia. Prawo ludzkie i wieczne „legalizuje” tyranobój- 
stwo102, tyran jest wrogiem ludzkości, kimś, kto stawia siebie poza 
człowieczeństwem, a nie tylko poza wspólnotą polityczną, wo
bec której przestał spełniać powinności ciążące na nim z racji peł
nionej funkcji103 (stąd zabicie tyrana - jako potępionego wroga - 
stawało się nie tylko legalne, ale i „logiczne”), historia świecka 
i święta, dzieje Rzymu i Stary Testament ujawniają przykłady 
tyranobójstwa104. Racje te uzasadniają chwalebność aktu tyrano- 
bójstwa, czynią go sprawiedliwym, prawym, a ten, kto zaniecha 
działania przeciw tyranowi „grzeszy tak przeciwko samemu so
bie, jak i przeciwko ciału świeckiej wspólnoty”105. Gdy jednak 
tezę tę rozważymy z perspektywy pełnej doktryny Janowej, wy
kluczymy interpretacje wykazujące, że przewidywała ona indy
widualne prawo oporu albo wzywała do indywidualnej lub wspól
notowej oceny działań tyrana. Była ona raczej ostrzeżeniem for- 
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rautowanym pod adresem króla, że stałe gwałcenie prawa przez 
negację zadawnionych przywilejów lub poszerzanie granic kom
petencji głowy wspólnoty politycznej np. kosztem jej duszy prę
dzej czy później sprowadzi nań zasłużoną karę Bożą, nie wyklu
czone, że spełnioną rękami ludzkimi. Z drugiej strony uzasadniała 
ona obronę, którą na wezwanie Boga należało podjąć, by ciało 
wspólnoty nie uległo rozkładowi, gdy ten, który działa jako or
gan osoby publicznej zaniechał spełniania powinności i jako taki 
stracił rację bytu, zagrażając także zasadzie bytu samej osoby 
publicznej, której uosobieniem miał pozostawać. Warto zwrócić 
uwagę, że także w tym wypadku ujawniało się swoiste „antydog- 
matyczne” nastawienie Jana, uznawanego za twórcę późnośre
dniowiecznej koncepcji tyranobójstwa, twórcę jednak nie kata
logującego przypadków zobowiązujących lub uprawniających do 
działania przeciw występnemu władcy-tyranowi ani nie wymie
niającego osób lub instytucji władnych takie działania podjąć. 
Wydaje się bowiem, że gwarantem trwania tej osoby nie była 
wspólnota, zatem sama osoba publiczna, istniejąca wszak tylko 
wespół z głową; nie były nią też żadne inne jej organy ani tym 
bardziej jednostki składające się na wspólnotę, nie wyróżniane 
przez Jana w żaden szczególny sposób. Gwarantem trwania osoby 
publicznej - wspólnoty politycznej była jedynie jej głowa, odpo
wiedzialna tylko przez Bogiem jako wiecznym władcą i twórcą 
zasady bytu, dbającym o zachowanie stworzenia w zasadniczo 
niezmienionym kształcie.

Zaniechanie przez Jana rozważań na temat „władzy zwalnia
jącej” papieży w razie tyranii władcy świeckiego i teza o powin
ności posłuszeństwa władcy ze strony duchowieństwa umacniają 
przekonanie, że nie dopuszczał on w żadnym razie czynnego opo
ru. Choć racją tyranii była negacja zasady bytu wspólnoty, to gwa
rantem jej trwania stawał się jedynie Bóg i z Jego polecenia, a nie 
z własnego tytułu, mógł działać tyranobójca, niezdolny przecież do 
samodzielnej oceny nie poszczególnych działań władcy, nieistot
nych z punktu widzenia zasady bytu władzy i wspólnoty, ale „cią
gu jego działań”, prowadzącego do negacji tych zasad. Nie lud sam 
miał bronić swego bytu i - w razie zagrożenia - wszczynać rebe
lię albo i uśmiercać tyrana; czynić to mógł jedynie Bóg, przez 
duchowieństwo wyczulający władcę, że wspólnota nie jest jego 
patrimonium i wymaga odpowiedzialnego traktowania jako istnie
jąca niezależnie od jego woli; że wspólnota ta ma byt, oparty na 
własnej zasadzie i stanowi dobro, które nie może być realizowane 
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przez władcą kierującego się partykularną wolą, mającego się za 
jej arbitralnego pana106.

106 W. Ullmann, John of Salisbury ’s „ Policraticus " in the Later Mid
dle Ages, [w:] K. Hauck, H. Mordek (eds.), Geschichtsschreibung und 
geistiges Leben in Mittelalter. FestschriftJur Heinz Löwe zum 65. Geburt
stag, München 1978, s. 520-535.

107 Tamże. Zob. J. van Laarhoven, Thou shalt not slay a tyrant! The 
so-called theory of John of Salisbury, [w:] M. Wilks (ed.), The World of 
John of Salisbury, Oxford 1984, s. 319-342.

Zauważmy, że w głównej pracy Jana można odnaleźć ledwie dwa 
fragmenty, w których poruszana jest kwestia tyranobójstwa. Krótki 
rozdział zamykający księgę trzeciąPolicraticusa zawiera wprawdzie 
przyzwolenie na mord tyrana, ale - co rzadko dostrzegane - poja
wia się ono raczej jako wyjątek od otwarcie głoszonej zasady pod
ległości, a nawet schlebiania tyranowi; wyjątek raczej stwierdzają
cy fakt niż stanowiący rację rozbudowanej teorii, analogiczny do 
tego, jaki pojawia się choćby w dialogu O przyjaźni Cycerona, nie 
uznawanego przecież za zwolennika tyranobójstwa. Jeśli uwzględ- 
nimy, że w kolejnym fragmencie Jan podkreśla tradycyjną tezę, iż 
wszelka władza pochodzi od Boga i tradycyjną naukę o zbrodni 
obrazy majestatu, to zrozumiemy jego sąd, że kto zabija tyrana, sam 
staje się tyranem, jako że znosi zasadę bytu wspólnoty, która w na
stępstwie tego aktu traci głowę, współkonstytuujący ją przecież ele
ment107. Drugi przywoływany w tym kontekście fragment, nazywa
ny nawet niekiedy długim traktatem o tyranii, jest podsumowaniem 
siedmiu rozdziałów traktujących o następstwach sprawowania wła
dzy przez nierozumnego władcę, posiłkującego się arbitralną wolą. 
Fragment ten istotnie może dostarczać racji tyranobójcom, o ile uj
mowany jest w oderwaniu od rozważań wcześniejszych. Zauważa
jąc, że poprzednie refleksje mają głównie cel dydaktyczny, że wy- 
magająnamysłu nad doświadczeniami historycznymi i uwzględnie
nia wniosku o „niestosowności” tyranii, argumenty te ujrzymy jed
nak w odmiennym świetle. „Długi traktat” rozpoczyna pytanie o róż
nicę między tyranem i księciem: tyran wydaje się być przeciwień
stwem dobrego, miłującego prawo księcia, będącego w jakimś sen
sie „obrazem Boga”, gdy tyran odzwierciedla „słabości Lucyfera”. 
Pamiętając, że Jan uznaje, iż władcy będącemu „obrazem Boga” 
należna jest miłość, a władca odzwierciedlający „słabości Lucyfe
ra” „może nawet zostać zabity”, winniśmy zwrócić uwagę na „teo
logiczny” walor tyranii (negacja zasady bytu) i dostrzec, że wszel
ka tyrania ma ostateczne źródło w grzechu pierworodnym, który 
spowodował ułomność intelektualną i moralną człowieka, że tyran 



CZYLI O AEQUITASI PRAWIE... 131

ponosi przed Bogiem jedynie odpowiedzialność za złamanie Jego 
norm podobnie jak pierwsi rodzice. Teza, „że tyrani są sługami 
Boga”, przygotowuje niejako wniosek analogiczny do tego, który 
wieńczy rozważania z rozdziału trzeciego: że tyrani źle kończą, że 
tyrania jest karą nie tylko dla poddanych, ale i dla tyranów.

Wydaje się, że Jan nie uzasadnia „ludzkiej powinności” tyrano- 
bójstwa. Jego „koncepcja tyranobójstwa” ogranicza się w istocie do 
tezy, iż tyranobójcą nie jest w żadnym razie zabójca władcy, lecz Bóg, 
który ostatecznie karze wszelką niesprawiedliwość, działając bez
pośrednio albo rękami ludzkimi. Jeśli zgodzimy się na tę konkluzję, 
będziemy zmuszeni przyjąć interpretację sprzeczną z dotąd domi
nującą. Nasz wniosek uzasadniają wciąż ponawiane zastrzeżenia 
Jana: uprawnione i chwalebne jest zabicie tyrana, słyszymy z jed
nej strony, z drugiej zmuszani jesteśmy, aby uznać, że zabójca nie 
może być lennikiem tyrana i że jego czynu nie może uzasadnić na
wet honor. Instruktywny jest też przykład Dawida, który mogąc 
uśmiercić króla Saula, nie uczynił tego świadom, że modlitwa i bez
grzeszne życie są najwznioślejszymi dowodami człowieczeństwa. 
Nie przedstawiając teorii, Jan opisuje praktykę: przywołując przy
kłady historyczne i biblijne, wyciąga wniosek, że tyrani źle kończą 
i że stając się tyranami zasłużyli na śmierć, bo popełnili największy, 
najbardziej niegodny władcy grzech negacji zasady bytu wspólno
ty. Inaczej mówiąc, Jan nie zezwala na aktywny opór względem 
tyrana, nie uprawnia tyranobójstwa, a jedynie ostrzega tyrana, że 
nędznie skończy za sprawą samego Boga108. Nie jest to zatem przy
zwolenie na tyranobójstwo, ale raczej ostrzeżenie przed tyranią, skoro 
akcent spoczywa nie tyle na działaniach zabójcy, ile na poczynaniach 
tyrana. Dzieło Jana nie jest tytułowane de tyrannicido, ale de exitu 
tyrannorum, nie jest tedy traktatem uzasadniającym prawo oporu, 
ale raczej podręcznikiem dla mężów stanu, zawierającym ostrzeże
nie skierowane pod adresem tych, którzy sprawując urzędy baczą na 
interes własny, a nie na dobro wspólnoty109, gwałcąc w ten sposób 
prawo oparte na jej zasadzie bytu, dającej tytuł władcy jedynie do 
stałego utwierdzania owej zasady.

1011 D. E. Luscombe, G. R. Evans, art. cyt., s. 329.
Choć niesłusznie uznawany za pierwszego teoretyka tyranobójstwa, 

Jan dostarczał jednak argumentów np. francuskim apologetom mordów do
konywanych na władcach XV i XVI w., choćby Janowi Petit i Janowi Boucher; 
wiele racji przezeń formułowanych odnaleźć można także u Jeana de Terre 
Rouge (krytykującego księcia Burgundii na przełomie XIV/XV w.) i Roberta 
Grosseteste, który w XIII w. podejmował polemikę nie tylko z papieżem In
nocentym, ale i z arcybiskupem Canterbury (J. Dunbabin, art. cyt., s. 493).
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Trzynastowieczny angielski prawnik Henryk Bracton lub de 
Bratton1 uchodzi za jednego z najważniejszych przedstawicieli 
nurtu krytycznego wobec trendu charakterystycznego dla jego 
czasów, wiodącego do identyfikowania prawa z aktualną wolą 
władcy. Podobnie jak Jan z Salisbury i współczesny mu francu
ski prawnik Philippe de Beaumanoir miał się on bowiem sprze
ciwiać stanowisku, jakoby królowie i papieże posiadali pełnię 
władzy i korzystali z uprawnienia do stanowienia norm nawet 
wbrew obowiązującemu prawu1 2, bo działając po wydaniu przez 
Jana bez Ziemi Wielkiej Karty (1215), uznawanej w literaturze 
angielskiej za przełomowy moment w procesie wyznaczania 
przez wspólnotę polityczną granic prawnych woli królewskiej, 

1 Henry Bracton (powszechnie przyjęta forma zastosowana przez re
daktora pierwszej drukowanej edycji dzieła angielskiego prawnika) lub 
Henry de Bratton (Henricus de Brattona lub de Bractona - formy śre
dniowieczne) urodził się około 1210 r., a w każdym razie przed 1225 r. 
Po studiach odbytych prawdopodobnie w Oksfordzie, był w latach 1247- 
50 i ponownie 1253-57 sędzią sądu królewskiego coram rege (później
szy King's Bench). Około 1240 r. otrzymał posiadłości w Alverdiscott 
od Baldwina Fleminga, wasala hrabiego Komwalii Ryszarda, brata kró
la Henryka 111. W tym czasie, piastując z królewskiego nadania funkcję 
rektora Gosberton, należącego do diecezji Lincoln, zasiadał prawdopo
dobnie w sądach kościelnych, wiążąc się z biskupem Winchesteru Wil
liamem Raleghem, którego imię wielekroć pojawia się w jego dziele, 
i który w 1245 r. uczynił Bractona-duchownego prebendariuszem trzech 
beneficjów kościelnych. U kresu życia Bracton został kanclerzem kate
dry Exeter, w której został pochowany w 1268 r. O sporach dotyczących 
jego znajomości prawa rzymskiego, kanonicznego i angielskiego prawa 
zwyczajowego zob. T. F. T. Plucknett, Early English Legal Literature, 
Cambridge 1958, zwłaszcza s. 42-60, gdzie autor zajmuje stanowisko 
wobec debaty toczonej przez H. Kantorowicza (Bractonian Problems, 
Glasgow 1941), F. W. Maitlanda (redaktora tomu Bracton s Note Book, 
London 1887) i H. G. Richardsona (Bracton: the Problem of his Text, 
London 1965).

2 Zob. np. J. M. Kelly, A Short History of Western Legal Theory, Oxford 
1992, s. 135 i 133.



136 HENRYK BRACTON I ROBERT GROSSETESTE

bronionych przez samą wspólnotę lub jej reprezentantów, nie 
ograniczał się już do ustalania granic moralnych lub „swoiście 
jurydycznych”, bronionych jedynie przez papieży, lecz podejmo
wał wątek „konstytucjonalizacji władzy”; wątek, który w Anglii 
jego czasów miał dostarczyć racji oporowi stawionemu królowi 
przez opozycję baronów na czele z Szymonem de Montfort3. 
Opinie te należy sytuować na tle polemik toczonych w połowie 
XIII w., a dotyczących kształtującego się wówczas modelu wła
dzy królewskiej; modelu, który wykraczał wprawdzie poza teo
rie charakterystyczne dla wcześniejszego okresu, opisując wła
dzę głównie w jurydycznym języku, nie znosił jednak jeszcze 
w pełni jej Boskiego wymiaru; sytuował wprawdzie króla i pa
pieża głównie w relacji do prawa, w pewnej jednak mierze po
zostawiał ich w relacji do Chrystusa, czyniąc „reprezentantami 
prawa” i translatorami Boskiej sprawiedliwości. W nowym uję
ciu, którego zalążki mogliśmy odnaleźć u Jana z Salisbury, wład
ca znajdowany był zarazem poniżej i ponad prawem: jako osoba 
piastująca władzę analogiczną do boskiej był od prawa wyższy, 
był nim jednak związany jako podobny Chrystusowi-człowieko- 
wi i ludziom, zyskując niejako w ten sposób „dwoistą naturę”, 
rzec by można Bosko-ludzką. Postrzegany w kontekście relacji 
prawo naturalne-prawo ludzkie wydawał się podlegać pierwsze
mu z nich jako egzemplarz gatunku i znajdować się powyżej dru
giego jako ten, na którym ciąży zadanie udoskonalania albo wręcz 
tworzenia treści prawa. W oparciu o kształtujący się model Fry
deryk II, król Sycylii i Jerozolimy, w latach 1220-50 cesarz, mógł 
w konstytucjach z Melfi określać siebie jako „ojca i syna spra
wiedliwości”; eksponując jednak głównie swe „ojcostwo”, uza
sadniające wyłączność w zakresie stanowienia prawa dzięki sy
ceniu woli władcy „Boskimi natchnieniami”, mógł dowodzić 
w polemikach z papalistami, że jedynie wola cesarza ,jest pra
wem”, bo stanowi „ucieleśnienie idei sprawiedliwości”4. Stano
wisko Fryderyka było o tyle interesujące, że ujawniało „pozako- 
ścielne” uzasadnienie więzi ucieleśniającego sprawiedliwość 
władcy z Bogiem, więzi, która - inaczej niż u Anonima z Yorku 
- nie łączyła się z jego „sakramentalnym i quasi-kapłańskim cha
rakterem”, kwestionowanym od XI w. przez potęgujący się ruch 

3 J. E. A. JollifTe, The Constitutional History of Medieval England. 
From the English Settlement to 1485, London 1937, s. 285.

4 Zob. E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton 1957, 
s. 143 i n.
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papalistyczny; utrata tego charakteru była w jakiejś mierze kom
pensowana nie tylko wyjaskrawianiem jego bezpośredniej więzi 
z Bogiem, ale także osłabianiem związku między „moralnym 
aspektem” norm powszechnie wiążących i ich „aspektem ze
wnętrznym”, kojarzonym z władzą uprawnioną do stosowania 
przymusu, co prowadziło do „rozejścia się” walorów owych norm 
bronionych przez Kościół z walorami bronionymi przez władców 
świeckich. Powszechnie obowiązujące normy ludzkiego prawa 
pozytywnego przestały być pojmowane jako ucieleśniające pra
wo Boże interpretowane przez kanonistów; stawały się natomiast 
w coraz większej mierze ekspresją woli tego, kto korzystał z wła
dzy stosowania przymusu i mógł był narzucić normy wedle woli 
powodowanej poczuciem użyteczności dla wspólnoty politycz
nej, nadal ujmowanym jednak w związku ze sprawiedliwością 
Bożą5.

5 F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, Oxford 1948, s. 
54-55.

6 Na temat znaczenia dla siedemnastowiecznej angielskiej myśli 
politycznej przypisywanej Bractonowi opinii, że król nie ma żadnego 
pana wśród ludzi, ale stoi poniżej prawa, bo ono czyni go królem, zob. 
w szczególności D. E. C. Yale, „OfNo Mean Authority": Some Later 
Uses of Bracton, [w:] M. S. Arnold (ed.), On the Laws and Customs of 
England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne, Chapell Hill 1981, s. 
383-396.

’ Tractatus seu Summa de legibus et consuetudinibus Angliae libri 
quinque powstawał prawdopodobnie w latach 1250., a ukończony został 
ok. r. 1259. Kantorowicz proponuje datę wcześniejszą - r. 1239 (dz. cyt., 
s. 27-33), coraz bardziej utrwala się jednak teza S. E. Thome’a, że szkic 
pracy - nie pochodzący od Bractona - powstał w latach 1220-40 i został 
przezeń uzupełniony w latach 1240-50.

Do angielskiej myśli politycznej elementy modelu ustalane
go przez jurystów sycylijskich miał wprowadzać właśnie Brac- 
ton, myśliciel o tyle ważny, że przywoływany przez wszystkie 
strony politycznego dyskursu toczącego się w jakże burzliwym 
wieku XVII, dostarczający argumentów z jednej strony Filmerowi 
i Hobbesowi, z drugiej Sidneyowi, Miltonowi i Locke’owi6. 
W okresie powstawania jego głównego dzieła pt. De legibus et 
consuetudinibus Angliae (Oprawach i zwyczajach Anglii)7, kon
takty jego kraju z Sycylią były niezwykle ożywione. Mógł on 
zatem znać poglądy cesarza i jego prawników, podobnie jak oni 
korzystał też z pism glosatorów-romanistów (głównie Aza) i ka
nonistów (zwłaszcza Jana Teutonika). Różnice między koncep
cją stronników bliskiej Fryderykowi II idei imperialnej i doktry
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ną Bractona8 sąjednak na tyle znaczne, że decydują o ich odmien
nej kwalifikacji: cesarz wpisywany jest bowiem w nurt przygo
towujący renesansową koncepcję absolutnego władcy, którego 
bieżąca wola identyczna jest z normą prawną, natomiast myśli
ciel angielski w trend odmienny, łączący wątki „konstytucjona
lizmu” wieków średnich i doby odrodzenia, rozwijane w kolej
nych stuleciach na terenie Anglii głównie przez Jana Fortescue 
i Tomasza Smitha9. Bracton nie tylko odmiennie interpretował 
przecież zasady prawa rzymskiego niż cesarscy prawnicy, stro
niąc od wątków „teokratycznego absolutyzmu”10, które decydo-

“ Relację między dziełami Bractona oraz Azo i Williama z Droghedy 
analizująT. F. T. Plucknett, dz. cyt., s. 75-77, oraz H. G. Richardson, Azo, 
Drogheda and Bracton, „English Historical Review”, 57, s. 22-27. De 
legibus opublikowane zostało po raz pierwszy w Londynie w r. 1569, 
następnie w r. 1640; nieprecyzyjna, sześciotomowa edycja Twissa, Lon
don 1878-83, poprzedziła krytyczne wydanie dzieła pod red. G. E. Wo- 
odbine’a (De legibus et consuetudinibus Angliae, New Haven, Conn. 1915— 
1942, w 4 t., z których pierwszy zawiera wstęp redaktora; angielskie tłu
maczenie dzieła przygotował S. E. Thorne, wydając je w 1968 r. 4 t., 
Cambridge, Mass.). Autorstwo poszczególnych fragmentów De legibus 
rozważali m.in. H. G. Richardson (Studies in Bracton, „Traditio”, 6, s. 61, 
104), C. H. McIlwain (The Present Status of the Problem of the Bracto- 
nian Text, „Harvard Law Review”, 57 (1943-44), s. 220-240), F. Schulz 
(Critical Studies on Bracton’s Treatise, „Law Quarterly Review”, 59 
(1942), s. 172-180) i Woodbine (Book Review, „Yale Law Journal”, 52, s. 
439 i n.). W literaturze najnowszej utwierdza się opinia o zbiorowym au
torstwie dzieła dotąd przypisywanego Bractonowi, tak że w niektórych 
publikacjach autora De legibus oznacza się raczej „Bracton” niż Bracton 
(zob. np. J. Dunbabin, Government, [w:] J. H. Burns (ed.), The Cambrid
ge History of Medieval Political Thought, c. 350-c. 1450, Cambridge 1988, 
s. 478).

’ „Dzieło Bractona” - piszę Kędzierski - „wywarło trwały wpływ na 
jurysdykcję i praktykę prawa w Anglii. Był pierwszym, który przedstawił 
prawo rodzime systematycznie, jako całość, wykazując w nim wspólne, 
powszechne zasady i cele. Uczynił to jednak zgodnie z tradycją angielską, 
zebrawszy wraz ze swoimi komentarzami około 500 wyroków wydanych 
przez sędziów królewskich. Każdy werdykt może stanowić precedens dla 
przyszłej decyzji w podobnej sprawie. Na takiej podstawie (przygotowa
nej już częściowo przez Glanvilla), wraz powszechną obawą przed skut
kami prawa, umacniało się rodzime prawo powszechne, nie czerpiące nic 
prawie ani z prawa rzymskiego, ani z opartych na nim kanonów kościel
nych”, tak że dzięki wystąpieniu Bractona Edward I mógł sobie zasłużyć 
na miano „angielskiego Justyniana” (Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 
1966, s. 393-394).

10 B. Tierney, „ The Prince is not Bound by the Laws ", Accursius and 
the Origins of the Modern State, „Comparative Studies in Society and 
History”, 5 (1963), s. 399^00. 
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wały o ich ujęciu nowego modelu władcy politycznego, ale i ko
rzystał z „tradycji germańskich” i chrześcijańskich, znajdowa
nych w pismach Jana z Salisbury, Ryszarda Anglika i w dwuna- 
stowiecznym traktacie Glanvilla". Nawiązując bowiem do tezy 
Jana o organicznym charakterze wspólnoty, będącej elementem 
wszechrzeczy i mającej władcę za jej zwieńczenie lub „głowę”, 
poddaną „prawu wyższego rzędu”, które określa jej funkcje 
względem poddanych, wspólnoty i całej rzeczywistości, w pew
nej mierze osłabiał uniwersaiistyczny wydźwięk niektórych idei 
Jana dzięki zwróceniu uwagi na dorobek Ryszarda Anglika, któ
ry około 1190 r. wypracował oryginalną koncepcję źródła władz
twa zwierzchnika wspólnoty politycznej, niezależnego zarówno 
od papiestwa, jak i od cesarstwa. Sięgając do dominującej w tym 
okresie korporacyjnej koncepcji wspólnoty wiernych, która uj
mowała Kościół jako „Mistyczne Ciało” w odróżnieniu od „Re
alnego Ciała Chrystusa w Eucharystii”, Ryszard zaczął traktować 
w analogicznych kategoriach wspólnotę polityczną uznając z jed
nej strony, że władztwo w sferach świeckiej i duchowej pocho
dzi wprost od Boga, a nie od zwierzchników poszczególnych sfer 
wobec zwierzchników sfer sąsiednich, z drugiej zaś, że władz
two w poszczególnych wspólnotach, stanowiących odrębne „mi
styczne ciała” pochodzi raczej od tych ciał, stanowiących korpo
racyjne ciała królestwa niż od zwierzchników którejś z uniwer
salnych wspólnot: politycznej lub kościelnej. Postępując w ten 
sposób, Ryszard był już gotów twierdzić, że król, jako zwierzch
nik partykularnego ciała politycznego, korzysta z jurisdictio et im
perium, może zatem stanowić prawo, sądzić i zarządzać wspól
notą, wszelako jedynie z „przyzwolenia królestwa”, ale i dzięki 
tytułowi w pełni niezależnemu od przyzwolenia cesarza lub pa
pieża* 12. U Bractona Odnajdziemy nie tylko elementy koncepcji 
Ryszarda, ale także pewne wątki zawarte w „Glanville’u”, oso
bliwie te, który dotyczyły deklaratywnej roli woli władcy wobec 
norm kształtujących się niezależnie od jego przyzwolenia niepi
sanego angielskiego prawa zwyczajowego. Miast abstrakcyjnych 
konkluzji charakterystycznych dla interpretacji Fryderyka II, 
Bracton snuł za Glanvillem bardziej konkretne refleksje o obo

" Glanvill, De legibus et consuetudinibus Regni Angliae, red. G. E. 
Woodbine, New Haven 1932. Zob. na temat tego dzieła T. F. T. Plucknett, 
dz. cyt., s. 30-41.

12 B. Tierney, Religion, Law, and the Growth of Constitutional Tho
ught. 1150-1650, Cambridge 1982, s. 20-23.
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wiązujących w jego kraju normach, sięgając za jego - jak się 
niekiedy uznaje - pośrednictwem do wspomnianej „tradycji ger
mańskiej”, nie tyle eksponującej „Boski walor” systemu praw
nego, ile jego „aspekt ziemski”, obejmujący z jednej strony pro
blem kształtowania się konkretnych norm zawartych w porozu
mieniach między ludem lub poszczególnymi poddanymi i ich 
zwierzchnikami albo znajdowanych w zwyczajach wspólnoty, 
z drugiej zaś kwestię „współudziału” lub przyzwolenia ludu na 
ich treść13. Także u niego idea sprawiedliwości odgrywała rolę 
niebagatelną, nie była jednak kojarzona - jak przez sycylijskich 
jurystów - z wolą króla ją „ucieleśniającego”, wolą, która mia
łaby narzucać konkretne normy obowiązujące poddanych w opar
ciu o inspirację Bożą14. Abstrakcyjna idea prawa stanowionego 
przez władcę wedle woli będącej „inkamacją powszechnie obo
wiązującego prawa”, inspirowanej jedynie przez Boga, zanikała 
w myśleniu Bractona; jej miejsce zajmowała idea eksponująca 
znaczenie niepisanych norm opierających się na powszechnie re
spektowanych zwyczajach danej wspólnoty, używanych - wedle 
Bractona - w Anglii, różniącej się w tym względzie od krajów 
kontynentu, a wyznaczających podstawową treść „woli prawo
dawczej” władcy.

13 Kem zwraca uwagę, że w znanej Bractonowi tradycji łączącej wątki 
chrześcijańskie i germańskie, tradycji w pewnej mierze krytykowanej przez 
prawników sycylijskich, „prawo było żywym przekonaniem wspólnoty, 
które - choć nie mogło się utrzymywać bez przyzwolenia króla, tak dalece 
jednak wykraczało ponad wolę władcy, że nie mogło być przezeń nie re
spektowane, o ile władca nie miał stać się »nieprawym tyranem«”. Brac
ton miał tedy kontynuować tradycję sięgającą X w., znającą zasadę, w myśl 
której „niczyja wola jednostkowa, nawet wola samego króla, nie mogła 
naruszać owego wspólnotowego przeświadczenia, ujawniającego się głów
nie w postaci honorowanych przez wspólnotę zwyczajów. Nawet gdy dana 
norma znajdowała odzwierciedlenie w wydawanych przez króla aktach z je
go inicjatywy, uznawana była za normę »folk-law«., normę, którą »odnala
zła« wspólnota i którą władca jedynie »zarządził«” (dz. cyt., s. 72).

14 Por. E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 147.

Zmiana punktu odniesienia umożliwiała odmienną interpreta
cję tezy o „ojcostwie i synostwie sprawiedliwości”: już nie tyle (lub 
nie tylko) był władca odnoszony do Boga, który, inspirując wolę 
ludzkiego prawodawcy, czynił ją prawą, ale był także odnoszony 
do norm dostępnych nie tylko jego władzom poznawczym, ale tak
że sędziom jego sądów stosującym normy kształtujące się mimo 
tej woli, nie wywodzące się z narzuconych przezeń aktów pisanych, 
ale z przyjętego ich stosowania. „Ojcostwo” doznawało znaczne
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go ograniczenia jako dopuszczające zmianę, nie obejmujące jed
nak znoszenia obowiązujących norm; dopuszczające udoskonala
nie istniejącego prawa, a nie jego arbitralne tworzenie przez dzia
łającego z Boskiej inspiracji władcę; „synostwo” natomiast mogło 
zostać wyjaskrawione przez odniesienie woli władcy nie tylko do 
woli Boga, ale także do powszechnie obowiązujących „norm ludz
kich”. Akcent padał tedy u Bractona na element, który - mimo 
teoretycznych zastrzeżeń - pełnił u cesarza rolę drugorzędną: Fry
deryk znajdował w prawie rzymskim racje uprawnień mających 
charakter osobistych prerogatyw, z których mógł korzystać mimo 
prawa ludzkiego, choć winien respektować normy prawa natural
nego jako prawa rozumu, ujawniającego się w nim jako powiąza
nym szczególnymi, choć już nie sakramentalnymi, więzami z Bo
giem jako źródłem prawości. Odwołując się do tych samych za
sad rzymskich, angielski prawnik mówił już o zależności woli 
władcy od prawa jego kraju, w którym znajdowało odzwierciedle
nie prawo rozumu dlatego, że przez prawo oparte na zwyczaju, a nie 
przez rozum władcy szczególnie związanego z Bogiem, docierała 
do woli treść rozumności. Zarazem jednak, bez popadania 
w sprzeczność, Bracton głosił, że król w pewnym sensie - jako 
auctor iuris, decydujący o treści prawa wiążącego poddanych - 
zajmuje pozycję ponad prawem. Akceptując popularną średnio
wieczną koncepcję, w myśl której prawo wiążące wolę władcy 
odgrywa rolę systemu normatywnego ustalającego miary upraw
nionych zachowań wszystkich związanych nim ludzi, mógł tedy 
twierdzić, że „władca winien czynić jedynie to, do czego upraw
nia” go prawo15, a odwołując się do Jana z Salisbury, że - podob
nie jak Bóg - nie może on czynić zła, jako że jego „bycie królem” 
jest nierozerwalnie złączone z bytem, ten zaś z dobrem16. Mógł był 
jednocześnie podnosić, że wola władcy ma moc prawa, o ile po
zostaje w granicach uprawnień ustalonych przez „prawo wyższe
go rzędu”, którym nie tyle było już abstrakcyjne prawo naturalne, 
trudne do rozpoznania i dostępne tylko pozostającym w intymnym 
związku z Bogiem, ale uchwytne dla wielu prawo oparte na po

15 De legibus, wedle wydania Thome’a - t. II, s. 20.
16 Pisał Bracton: władca „powinien podlegać Bogu i prawu, skoro 

właśnie prawo tworzy króla”, ale też władca nie jest „podporządkowa
ny sam z siebie żadnemu człowiekowi”; przyznawał tedy królowi „moż
ność posługiwania się prawem, skoro ono nim się posługuje,” wskazu
jąc zarazem, że „nie ma króla, gdy rządzi wola, a nie prawo” (De legi
bus, t. II, s. 19).
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wszechnych zwyczajach właściwych danej wspólnocie. Wola króla 
pozostawała „wolą prawa”, o ile realizowała dobro, wpisywała się 
w dzieło stwórcze, albo - jakby rzekł Jan z Salisbury - o ile po
twierdzała „zasadę bytu”; przestawała być prawą, gdy przekraczała 
to, co właściwe samemu Bogu, wprowadzała pewien „brak” jako 
„zło” znosząc to, co rzeczywiste, a wyrażone w zwyczajach17.

17 R. W. i A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the 
West, t. V, Edinburgh 1928, s. 37.

Bracton definiował prawo (lex) jako „decyzję tego, który ma 
władzę orzekania i regulowania nieprzewidzianych i nieznanych 
przyszłych zdarzeń za przyzwoleniem wspólnoty”. Wspomina
jąc o „przyzwoleniu wspólnoty”, czym - jak zobaczymy - wy
woła kontrowersję, wiązał on prawo z pochodzącą od Boga i po
zostającą w związku z Nim sprawiedliwością, mającą przedmio
towy walor (także jako lex) i przekładaną przez człowieka na 
język jego norm jako Jus, tak że jus i lex stawały się tożsame. Choć 
bowiem prawo (lex) w szerszym sensie, wywodził Bracton, może 
być traktowane jako to, co wiąże, jego cechą szczególną pozo
stawała przecież sprawiedliwa sankcja, nakazująca dzielność 
i ograniczająca to, co jej przeciwne. Nieco dalej dodawał: „Spra
wiedliwość jest stałą i niezmienną wolą oddawania każdemu tego, 
do czego jest uprawniony”, zauważając, że określenie to „może 
być pojmowane na dwa sposoby”, bo w odniesieniu do Stwórcy 
albo do stworzenia. Jeśli sprawiedliwość odnosimy do „Boga 
sprawa jest prosta”, pisał Bracton, „bowiem sprawiedliwość jest 
wówczas dyspozycją Boga, który wszystko sprawiedliwie porząd
kuje i wszystkim sprawiedliwie zarządza. Sam Bóg daje bowiem 
każdemu to, co chce mu dać, nie różnicując ani nie zmieniając 
postanowień i decyzji, lecz trwając w nich i im nie przecząc. Nie 
ma On bowiem początku ani końca, a podobnie Jego wola”. Z jed
nej tedy strony sprawiedliwość jest jakością woli Boga, która nie 
może sama sobie przeczyć i ulegać zmianie. Miary sprawiedli
wości, jak zasady bytu Jana z Salisbury, nie są zatem poddane ar
bitralnej dyspozycji Boga, lecz trwają, wyznaczając normatyw
ny fundament wszechrzeczy. Jako takie z pewnością nie stano
wią treści zwyczajów, zmiennych wszak i pochodzących w jakiś 
sposób od człowieka, choć nie z jego świadomego ustanowienia. 
W owym fundamencie normatywnym tkwi także, zdaniem Brac- 
tona, „zasada władzy”, sprawiedliwa, słuszna i nie podlegająca 
w żadnej mierze ustanowieniu zwyczajowemu ani świadomej 
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kreacji jednostek lub wspólnoty jako takiej. Sprawiedliwość może 
być jednak pojmowana także w odniesieniu do stworzenia; Brac- 
ton powiada bowiem, że jest ona w sprawiedliwym człowieku, 
który ma wolę oddawania każdemu tego, do czego tamten jest 
uprawniony i ta jego wola zwana jest sprawiedliwością. Ale, choć 
wola dawania każdemu tego, do czego tamten jest uprawniony 
nazywana jest sprawiedliwością, to miano to odnosi się wedle 
angielskiego prawnika nie do tego, co czynione, ale do tego, co 
chciane, podobnie jak „cesarz nazywany jest Augustem nie dla
tego, że powiększa cesarstwo, ale dlatego, że ma wolę powięk
szania, albo jak małżeństwo zwane jest nierozdzielnym z tego po
wodu, że małżonkowie nie chcą się nigdy rozstać, choć przecież 
mogą się rozejść ze sprawiedliwego powodu”. Sprawiedliwość 
jest tedy pewną stałą sprawnością albo lepiej - stałym chceniem, 
znajdującym jeno dopełnienie lub wyraz w czynach podejmowa
nych przez podmiot, mających walor sprawiedliwości o ile do
pełniają one owo „sprawiedliwe chcenie”. „Tak i sprawiedli
wość”, dopowiada Bracton, „zwana jest stałą, zgodnie z określe
niem ujmującym ją w odniesieniu do stworzenia: przez słowo 
»wola« może być pojmowany »rozum«, przez »zgodę« zaś - 
»dobro«, bo stałość zawsze jest odbierana jako coś dobrego”18.

18 De legibus, t. II, s. 22.

Właściwie chcenie raczej niż wola jest tedy sprawiedliwością 
w odniesieniu do stworzenia; chcenie jednak, które ma być stałe 
podobnie jak stały i niezmienny jest rozum Boga, tylko bowiem 
mając taki walor stanowić ono może łącznik między czynami 
człowieka powodowanymi wolą (a w kolejnej instancji chceniem 
ją warunkującym) i „stałą rozumnością” Boga. Ujmowana w tym 
aspekcie ma sprawiedliwość nie tylko wiele wspólnego z pew
nymi intuicjami Fortescue, kojarzonymi jednak przezeń z „chce
niem wspólnoty”, a poprzez nie z chceniem jednostek. Jest ona 
w istocie ekspozycją klasycznego sposobu pojmowania sprawie
dliwości jako cnoty kardynalnej lub jednej z takich cnót; jest 
dzielnością etyczną, stałą sprawnością dokonywania czynów po
legających na oddawaniu każdemu tego, co mu się słusznie na
leży, i jako taka nie pozwala jeszcze uchwycić różnicy między 
stanowiskiem Bractona i Fryderyka II. W ujęciu pierwszego 
z nich kryje sięjednak głębsza treść: pisząc o zgodzie jako pew
nym dobru, Bracton wskazuje, że stałość zawsze jest odbierana 
jako coś dobrego, ale wiązane ze stałością przyzwolenie nie jest 
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wyrażaną świadomie i w każdym, niejako „punktowym” momen
cie zgodą, lecz raczej pozaświadomym przyzwoleniem na obo
wiązywanie zwyczaju, stałym jego respektowaniem mimo roz
ważań o korzyści z jego honorowania. O tak rozumianym stałym 
przyzwoleniu na dany zwyczaj wspominał współcześnie św. To
masz z Akwinu, zwracając uwagę, że zwyczaj należy pojmować 
jako „przyzwyczajenie do popełniania w analogiczny sposób 
pewnych czynów”, które dopełnia jednak tylko prawo będące 
dziełem rozumu i woli prawodawcy, powodując „coś, co nabie
ra mocy prawa, jako że zewnętrzne często powtarzane czyny są 
najskuteczniejszym świadectwem wewnętrznego ruchu woli i po
mysłu rozumu, co bowiem wielekroć się czyni, to bodajże pocho
dzi z wyważonego sądu rozumu, tak że zwyczaj nabiera mocy 
prawa, znosi je i jest interpretacją prawa”19. Owo „przyzwycza
jenie” jako „stałe przyzwolenie” odgrywa u Bractona nie tylko 
rolę decydującą w angielskim systemie prawnym, ale i staje się 
źródłem poznania miar dobra i sprawiedliwości tkwiących w obo
wiązujących normach. Pisze bowiem angielski prawnik: „To 
prawda, że zwyczaj obowiązuje lokalnie i honorowany jest tyl
ko w czynach tych, którzy go używają; jako taki jest on jednak 
uznawany za prawo i stanowi prawo (/ex)”20. Znaczenie zwyczaju 
i jego długotrwałe użycie istotnie nie mogło być lekceważone, 
warto jednak zwrócić uwagę i na to, że tak ujmowany zwyczaj - 
powstający nie tyle ze świadomego oświadczenia woli, co z po- 
zaświadomego a stałego przyzwolenia - wiąże nie „od zewnątrz”, 
niejako przymuszając honorujących go do dokonywania czynów 
wymaganych przezeń, co kierunkuje „od wewnątrz”, wyznacza
jąc normę spełnianą spontanicznie lub z przyzwyczajenia; nor
ma jest tedy w jego przekonaniu honorowana nie tyleż uwagi na 
obawę przed sankcją i nie tyle z powodu pochodzenia z woli 

19 Suma teologiczna, 1-2, q. 97, art. 3, s. 94—95, Londyn 1985.
20 De legibus, t. II, s. 22. O ile Jan z Salisbury mógł był - powołu

jąc się na zdanie Izydora z Sewilli - głosić możność zmieniania zwy
czaju przez władzę, wskazywać, że „prawo i rozum winny przezwy
ciężać nikczemny zwyczaj”, to Bracton - eksponujący znaczenie rady 
nie tyle już duchowieństwa, co królestwa i przedstawicieli głównych 
jego składowych - podejmował raczej trop znany również Akwinacie 
i wskazywał, że w „narodzie wolnym, który sam sobie może ustana
wiać prawo”, więcej waży „ujawniona przez zwyczaj zgoda całego 
narodu na przestrzeganie czegoś niż powaga władcy, który ma władzę 
ustanawiania prawa li tylko jako przedstawiciel narodu” (dz. cyt., art. 
4, ad. 3, s. 95-96).
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władcy, ile z uwagi na swą odpowiedniość dla człowieka, decy
dującą jak się wydaje o kształtowaniu stałego przyzwyczajenia21.

21 Także Akwinata (a nie powinniśmy zapominać i o Janie z Salisbury) 
głosił, że „król nie ma nad sobą człowieka, który by sądził jego postępki”, 
nie ulega tedy sile zmuszającej prawa, bo nie odpowiada przed żadną ludz
ką instancją. Jako władca jednego z królestw nie podlega prawom „wyda
nym przez władcę drugiego państwa lub królestwa ani jego władzy”, a jed
nak „nie jest związany prawem” ludzkim również w innym względzie, tam, 
gdzie „kieruje się prawem wyższym”, spełniającym „rolę kierującą”, nie 
zmuszającą, zatem prawem, któremu „poddaje się z własnej woli”, a nie 
z obawy sankcji (dz. cyt., q. 96, art. 5, s. 85-86). Bracton problematyzuje 
jednak ustaloną linię rozumowania: wprawdzie godzi się na dopełniające ją 
tezy św. Tomasza, które przyjąłby też Jan z Salisbury, że „ludzie cnotliwi 
i sprawiedliwi nie podlegająsile zmuszającej prawa”, wiążącej „ludzi złych”, 
nie poddających się dobrowolnie jego „sile kierującej”; że „wola dobrych 
jest zgodna z prawem, natomiast wola złych jest z nim niezgodna i w tym 
znaczeniu dobrzy nie są pod prawem, a tylko źli” (tamże, s. 86).

22 Podkreślając narastanie od XII w. tendencji do ujmowania władcy nie 
tylko jako uosobienia sprawiedliwości i cnót etycznych (do czego redukować 
miał namysł m.in. Jan z Salisbury), ale także jako „obrońcy poddanych”, Dun- 
babin zwraca uwagę, że Glanvill naśladował tradycję justyniańską ujmując 
władcę jako prawodawcę, który realizując zadanie utrzymywania pokoju 
definiował treść zwyczajów jako ,zwyczajowych przywilejów”, nie dekla
rował natomiast norm powszechnie obowiązujących (art. cyt., s. 486-487).

Pisze Bracton: „przez »niezmienność« lub »przyzwyczajenie« 
może być pojmowana »stałość«, ta bowiem nie dopuszcza rozma
itości, jak w określeniach »sprawiedliwość jest dobrym przyzwycza
jeniem umysłu« lub »umysłu dobrze ukształtowanego« albo »spra
wiedliwość jest chceniem dobra«, ponieważ nie można czegoś na
zwać dobrem, o ile wola gra w tym jakąś rolę. Odsunięcie woli i dzia
łanie winny iść ze sobą w parze”. W innym zaś miejscu dodaje wielce 
znaczące uwagi: skoro „ze sprawiedliwości jak z fontanny biją wszel
kie uprawnienia, a to, czego wymaga sprawiedliwość jest przez pra
wo (jus) zatwierdzane, należy dostrzec czym jest sprawiedliwość 
i skąd bierze się jej miano oraz czym jest prawo (jus), skąd bierze 
się jego miano i czym są jego normy, wreszcie czym jest prawo 
a czym zwyczaj, bez którego nic nie może być sprawiedliwe tak gdy 
idzie o czynienie sprawiedliwości, jak i sprawiedliwy osąd relacji 
zachodzących między ludźmi”. Bracton wprowadza kolejny wątek, 
który - używając kategorii Kerna - możemy kojarzyć jako „germań
ski”: wspomina bowiem o uprawnieniach wytryskujących ze spra
wiedliwości Jak z fontanny”, również zatem o uprawnieniach wład
cy do stanowienia norm, a nie tylko o uprawnieniach uzyskiwanych 
przez jednostki lub korporacje w przywilejach udzielanych przez 
uosabiającego sprawiedliwość władcę22. Szczególnie interesujący 
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jest jednak ostatni fragment jego wypowiedzi wskazujący, że bez 
zwyczaju „nic nie może być sprawiedliwe” tak gdy idzie o czyny, 
jak i o sądy o nich, oraz zestawione z tymi uwagami tezy kolejne: 
że sprawiedliwość w działaniach człowieka jako bytu stworzonego 
wymaga życia cnotliwego tak wobec Boga jako Boga, jak i wobec 
bliskich i innych, których uprawnień nie należy naruszać, skoro 
„sprawiedliwością nazywane jest to, w czym spoczywają wszelkie 
uprawnienia”. Z tego powodu Jus - wyprowadzane ze sprawiedli
wości - używane bywa w wielu znaczeniach. Niekiedy w sensie 
sztuki dobra i słuszności (ars boni et aequi) albo spisanej treści jus. 
Jus zwane jest sztuką czynienia tego, co prawe i sprawiedliwe 
w słuszny sposób w odniesieniu do duchownych jako tych, którzy 
modlą się o sprawiedliwość i szafują świętymi uprawnieniami. Jus 
używa się niekiedy w związku z prawem naturalnym, który zawsze 
jest prawe i słuszne; kiedy indziej w odniesieniu do prawa cywilne
go, prawa pretorskiego albo do tego, co jest następstwem orzecze
nia, jak wówczas, gdy mówi się, że pretor czyni jus nawet wówczas, 
gdy nie postępuje sprawiedliwie, bo słowo to nie odnosi się do tego, 
co faktycznie czyni, ale do tego, co czynić powinien. Jus odnoszo
ne jest też niekiedy do miejsca, w którym wymierza się sprawiedli
wość” i w wielu innych sensach, z których najważniejszy jest ten, 
który uzasadnia tezę, iżjus nakazuje „żyć dzielnie, nie przeszkadzać 
innym i oddawać każdemu to, do czego jest uprawniony”23.

23 De legibus, t. II, s. 22.

Mimo tak wielkiej różnorodności znaczeń terminu jus, w osta
tecznej instancji jest ono odnoszone do „dzielnego życia”, stałej 
sprawności oddawania każdemu do czego posiada uprawnienie, co 
może być interpretowane w związku z cnotą sprawiedliwości 
i w związku z poszczególnymi sprawiedliwymi czynami, których 
popełnianie ułatwia owa cnota. O ile jus jest sztuką i czynem, jest 
też mianem uprawnionego działania każdego wobec innych, także 
wspólnoty jako całości; działania jednak, które Bracton wiąże nie 
z faktycznym lub dowolnym aktem, lecz ze spełnieniem powinno
ści. Uwagi te są szczególnie istotne w odniesieniu do władcy stano
wiącego prawo, skoro Bracton dodaje znacząco, że „król, jako wi
kariusz Boga na ziemi” (ten walor władcy zasługuje na uwagę), 
„winien odróżniać to, co sprawiedliwe od tego, co nie jest sprawie
dliwe; to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, tak by wszyscy jego 
poddani mogli żyć w prawy sposób, nikt nie naruszał uprawnień 
drugiego i by dzięki sprawiedliwemu orzeczeniu każdy mógł odzy
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skać to, do czego jest uprawniony”24. Zwracając uwagę, że cechą 
prawa jest „sprawiedliwa sankcja”, która „nakazuje dzielność i ogra
nicza to, co z dzielnością sprzeczne”, oraz że „sprawiedliwość jest 
stałą i niezmienną wolą oddawania każdemu tego, do czego jest 
uprawniony”, Bracton wpisywał się w tradycję wiążącą sprawiedli
wość prawa ludzkiego ze sprawiedliwością Boga i kojarzącą cnotę 
sprawiedliwości (jako sprawność ułatwiającą dokonywanie czynów 
sprawiedliwych) także ze stanowieniem sprawiedliwych norm, 
z aplikowaniem sprawiedliwości znanej człowiekowi, zawartej 
w miarach Boga odnośnie do stworzenia. Rola króla, który jako 
„wikariusz Boga na ziemi”, miał odróżniać to, co sprawiedliwe od 
tego, co nie jest sprawiedliwe, to, co słuszne od tego, co niesłuszne, 
była wielka, choć nie jego wola decydowała o treści sprawiedliwo
ści. By rola ta mogła być należycie spełniana, król winien był „po
siąść mądrość” nie tyle przez „Boską inspirację”, ile podejmując trud 
poznania tego, co jest w prawie znanym wielu, a w czym ujawnia 
się rozumność Boga. Winien był nie tyle oczekiwać na łaskę Tego, 
z którym nadal łączyła go wyjątkowa więź, ile korzystać z zasobów 
jurysprudencji, wiedzy o prawie, jak sam piszę z „roztropności jus”, 
wiedzy „o rzeczach boskich i ludzkich, o tym, co sprawiedliwe i nie
sprawiedliwe”; wiedzy uzupełniającej „cnotę sprawiedliwości”, 
będącej w zestawieniu z nią (jako pewnym summum bonum) jedy
nie medium bonum. Ten rodzaj wiedzy, zajmujący niższy rząd niż 
cnota wiązana przez Bractona z tym, co stałe i „przyzwalane”, 
a ujawniające się w zwyczajach, miała umożliwić zapoznanie się 
z tym, co człowiekowi powinne, co umożliwia „cnotliwe życie, za
kazując krzywdzić innych i oddawać każdemu to, do czego jest 
uprawniony”. Jurysprudencja ułatwiała zadanie władcy, uczyła, że 

24 Tamże, s. 304. „Jedynie król i nikt inny” - uzupełnia Bracton - „po
siada jurysdykcję zwykłą i może działać jako sędzia, ponieważ należy to 
do niego na podstawie jego przysięgi, jako że podczas koronacji - składa
nej w imię Jezusa Chrystusa - musi on złożyć swemu ludowi trzy przy
rzeczenia: że będzie używać władzy dla ochrony Kościoła Bożego i całe
go ludu chrześcijańskiego w królestwie; że nie będzie popełniać gwałtów 
przeciwko żadnemu poddanemu; i że będzie wymierzać sprawiedliwość 
słusznie i miłosiernie, by sam mógł być w słuszny i miłosierny sposób 
osądzony przez łaskawego i miłosiernego Boga, i by dzięki wymierzanej 
sprawiedliwości wszyscy mogli się cieszyć niezakłóconym pokojem. Dla 
tego bowiem celu pojawia się i jest ustanawiany król, by wszystkim lu
dziom była wymierzana sprawiedliwość i by każdy mógł być w prawy 
sposób osądzony, bo gdyby nie było kogoś, kto by wymierzał sprawiedli
wość, pokój byłby stale naruszany, prawo nie byłoby respektowane i nie 
byłoby nikogo, kto mógłby wymóc jego respektowanie” (tamże).
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choć istnieje „nieskończenie wiele uprawnień, bo nieskończenie 
wielu jest ludzi i nieskończenie wiele rzeczy, to nie ma nieskończe
nie wielu rodzajów prawa”. Wskazywała, że istnieją dwa jego ro
dzaje: prawo publiczne i prywatne, pierwsze odnoszące się „do do
brego bycia całej rzymskiej rzeczy pospolitej (res publica), zapew
nianego także przez religię, duchownych i piastunów urzędów pu
blicznych”, i drugie, odnoszące się „do dobrego bycia jednostek, 
później zaś do rzeczy publicznej”. Jurysprudencja dostarczała nad
to wiedzy o innym podziale prawa: na naturalne, cywilne i narodów 
(jus gentium), wskazując w szczególności, że prawo naturalne bywa 
pojmowane jako zespół „pobudzeń instynktownych właściwych 
przyrodzie ożywionej, w następstwie których każdy indywidualny 
organizm podejmuje w pewien sposób działania” (w tym ujęciu było 
ono tym samym co natura, czyli Bóg poruszający wszystkie organi
zmy); jako rozumny akt woli rozumnego bytu; wreszcie jako fak
tyczne działanie lub zespół znanych człowiekowi norm. Bracton 
pouczał, że właśnie przez fakty i znane woli normy „manifestuje się 
prawo naturalne lub sprawiedliwość” - dzięki faktycznej „stałości 
przyzwyczajenia”, która ujawnia normy. „Cnotliwość i prawość mają 
siedlisko w duszy”, pisał, ale „najbardziej słuszne” prawo naturalne 
jest w istocie „pewną należnością, którą natura oddaje każdemu” po 
to, by poprawił swe postępowanie, by dostosowując się do jego wy
magań wypełnił brak wynikły z naruszenia „naturalnej słuszności”25.

25 Tamże, s. 24-27.0 ile tezy analogiczne mogliśmy odnaleźć już u Ja
na z Salisbury, od którego Bracton nie odchodzi w tym względzie zbyt da
leko, to jego uwagi poświęcone prawu cywilnemu raz jeszcze wyjaskra
wiają znaczenie przypisywane przezeń zwyczajowi jako swoistemu źró
dłu co najmniej wiedzy o tym, co prawe. Wręcz identyfikując prawo cy
wilne ze zwyczajowym, zauważa wprawdzie, że ma ono kilka znaczeń, 
skoro bywa kojarzone „z prawem statutowym jakiegoś miasta” albo „z tym 
rodzajem prawa, które nie pochodzi od pretorów”, ale może niekiedy od
biegać lub uzupełniać prawo naturalne lub narodów i wyróżniać daną 
wspólnotę od innych, obowiązując jednak na mocy zwyczaju uznanego 
przez stosujących go i „traktowanego jako prawo”. Jeśli zachowaliśmy 
w pamięci rozważania Bractona na temat „stałego chcenia”, wzmacnia
nego przez „przyzwyczajenie”, a co za tym idzie, znamy znaczenie zwy
czaju jako tego, co stałe i „przyzwolone”, pojmiemy sens innego jeszcze 
określenia nadawanego prawu cywilnemu: jako „wszelkiego prawa uży
wanego w państwie, niezależnie od tego, czy jest nim prawo naturalne, 
prawo cywilne czy prawo narodów”. Jak się wydaje w tym właśnie sensie, 
jakże bliskim werbalnie nowożytnym ujęciom, Bracton traktował w pew
nych fragmentach dzieła prawo angielskie jako zasadniczo zwyczajowe i dla
tego cywilne, uzupełniane przez prawo statutowe, i dlatego cywilne, ale i ho
norujące normy prawa naturalnego i narodów, wraz z poprzednimi
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Bracton otwierał traktat deklaracją przypominającą tę, która 
rozpoczynała wcześniejszą o z górą sto lat kompilację Gracjana, 
iż „gatunek ludzki rządzonyjest przez prawo naturalne i zwyczaj”. 
Głosił, że Anglią rządzą „niepisane prawa i zwyczaje”, dlatego 
różni się ona od krajów mających prawo zapisane w ustawach (/e- 
ges), które są ekspresją woli władcy26. Teza ta nie przeczyła istnie
niu ustaw w Anglii; przeciwnie, Bracton głosił, że również w jego 
kraju istnieją ustawy, zyskują one jednak moc prawną „za radą 
i zgodą wielkich panów oraz przyzwoleniem wspólnoty dzięki 
władzy króla lub księcia”27. Zdaniem znakomitej większości histo
ryków teza ta stanowiła natomiast deklarację „tendencji konstytu

dwoma „rodzajowymi” zbiorami norm cywilno-prawnych składającymi 
się na prawo cywilne w najszerszym sensie. Definiując prawo narodów 
(jus gentium) jako „prawo honorowane przez wszystkich ludzi z wszyst
kich narodów, zbliżone do prawa naturalnego, które jest wspólne wszyst
kim organizmom zrodzonym na ziemi, w morzu i w powietrzu”, Bracton 
zauważał, że jest ono „wspólne jedynie ludziom, podobnie jak religia, 
kierująca ich do Boga, jak obowiązek posłuszeństwa względem rodziców 
i własnego kraju oraz możność odparcia przymusu i tego, co niesprawie
dliwe”. Na tym prawie opierać się miała także zasada samoobrony, która 
uprawniała każdy czyn zmierzający do zachowania własnego życia i za
kazywała zagrażaniu życiu innych, ona tedy ustalała wzajemność upraw
nień poszczególnych jednostek poddanych wymaganiom tego samego 
prawa narodów (tamże, s. 27). Warto także zauważyć, że rozważając pro
blem władania rzeczami rozróżniał on z jednej strony prawo naturalne i na
rodów, których normy wynikają „z natury rzeczy”, z drugiej zaś prawo 
cywilne, ujmowane w sensie wąskim jako „pojawiające się po ustanowie
niu państw, po wykreowaniu urzędów i zredukowaniu praw do praw pi
sanych”. W innym miejscu Bracton wprowadzał wyraźną i niosącą istot
ne skutki dystynkcję prawa z „natury rzeczy” i prawa narodów, mianowi
cie, gdy omawiał przyczyny nierówności między ludźmi; wskazując, że 
decydujące znaczenie ma w tym przypadku instytucja jus gentium zauwa
ża, że Jedna osoba podporządkowana jest władaniu innej osoby wbrew 
naturze”. Z mocy prawa naturalnego i narodów rzeczy niczyje nie nale
żały do nikogo lub były wspólne, jak dzikie zwierzęta, ryby, ptaki itp.; po 
ustanowieniu państw i wprowadzeniu prawa cywilnego mogą one być - 
jako rzeczy niczyje - obejmowane we władanie przez każdego, o ile zwy
czaje lokalne nie ustanawiają innej zasady lub nie sprzeciwiają się temu 
przywileje królewskie (tamże, s. 42).

26 R. W. i A. J. Carlyle, A History..., t. V, wyd. cyt., s. 45-46. Przywo
ływani autorzy, często zestawiają Bractona z Beaumanoirem, mianując obu 
„myślicielami feudalnymi”, by zaznaczyć ich odmienność (a bliskość 
zasadom wyrażonym w kastylijskim Siete Partidas Alfonsa X) względem 
kontynentalnych romanistów lub kanonistów (osobliwie Hostiensisa, Pla- 
centinusa i Odofridusa).

27 De legibus, t. II, s. 20.
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cyjnych” obecnych w refleksji prawnika XIII w., ujawniającego 
konieczność uzyskiwania przez władcę świadomego przyzwole
nia jakiegoś ciała przedstawicielskiego na nadanie swej woli wa
loru prawnie wiążącego. Jeśli jednak uwzględnimy poprzednio 
dokonane ustalenia dostrzeżemy, że „rada i zgoda” wiąże się ra
czej z przyzwoleniem wspólnoty na nowe normy wskutek przy
zwyczajenia się do nich niż z arbitralnym ich ustalaniem, choćby 
we współpracy z jakiegoś rodzaju reprezentacją, skoro Bracton 
wciąż powtarza, iż działalność prawotwórcza nie jest arbitralnym 
przekształcaniem norm lub wprowadzaniem norm nowych, lecz 
trudem deklarowania norm ustalających się w długim okresie cza
su, dlatego rzadko znoszonym i wymagającym jedynie zmian do
stosowujących ich treść do nowego zwyczaju28. Zdaniem history
ka „konstytucjonalizmu” wieków średnich, Bracton - wykazując, 
że „Anglicy mają wiele norm zwyczajowych, których nie mają 
przez ustawy”, podobnie zresztąjak współczesny mu Robert Gros
seteste - traktował jednak ustawy jako wyjątkowe źródła po
wszechnie obowiązującego prawa. Podkreślając znaczenie zwycza
jów, znajdował się nie tylko w opozycji do prawników Fryderyka 
II, ale i do trendu charakterystycznego dla jurystów działających 
na dworze króla Edwarda, uznających co najmniej od 1278 r., tj. 
od wydania Statutu z Gloucester, że prawo statutowe winno być 
rozbudowywane kosztem dziedziny porządkowanej przez normy 
zwyczajowe29.

28 Tamże, s. 39. Carlyle’owie twierdzą, że w przywołanych fragmentach 
zawarta jest deklaracja wprowadzonej w IX w. zasady, zgodnie z którą„wła- 
dza prawodawcza” spoczywa nie w królu, lecz w całej wspólnocie; zasadę 
tę honorować mieli liczni dwunasto- i trzynastowieczni prawnicy, wedle 
których „wspólnota prawodawcza” miała działać „poprzez wszystkie czę
ści: „króla, wielkich panów i ciało królestwa” (A History..., t. 111, rozdz. 3 
i 1.1, rozdz. 19). Ci sami autorzy zwracają również uwagę, że zasada ta za
chowała wagę w Anglii, gdy traciła ją w Europie kontynentalnej, gdzie z ma
lejącym przekonaniem akceptowano współuczestnictwo „wspólnoty prawo
dawczej” w stanowieniu prawa, ale i coraz wyraźniej odróżniano fiinkcje 
(nierozdzielnie wiązane przez zwolenników wspominanej zasady), które 
można by nazwać prawodawczą i administracyjną (tamże, t. V, s. 52).

29 Interpretacja ta ujawnia odmienność kierunków przyjętych przez 
Bractona i twórcę późniejszego skrótu jego dzieła, zwanego Britton, w któ
rym wszelkie powszechnie obowiązujące prawo ma walor prawa statuto
wego, jako że powstaje wyłącznie z inicjatywy króla (J. E. A. Jolliffe, dz. 
cyt., s. 333 i n.).

Podobnie jak legiści i kanoniści, szczególnie najbliższy mu 
Azo, Bracton wyposażał władcę posiłkującego się opinią magna
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tów, ale działającego dla dobra królestwa jako całości, w wyłącz
ną władzę decydowania w sferze publicznej: sprawowania zarzą
du w zakresie prawa i sprawiedliwości i obrony ojczyzny, wypeł
niających treść ratio status regni30. W świetle naszych ustaleń wy
daje się, że interesował się on nie tyle stroną instytucjonalną, co 
„materialną” prawodawstwa31, nie tyle odróżniając powinności 
i normy prawne od powinności i norm moralnych, co eksponując 
wewnętrzną i zewnętrzną moc wiążącąjednolitego prawa32. W za
sadniczej części traktatu nie uwzględniał on przecież istnienia in
stancji doczesnej zdolnej osądzić króla i zmusić go do przestrze
gania prawa, choć mówił o jego podległości prawu, orientując jego 
wolę nie tyle na „siłę zewnętrzną” lub „zmuszającą” prawa, ile na 
jego „siłę wewnętrzną” lub „kierunkującą”, wpisując się w nurt 
myślenia eksponujący „sprawnościową” substancję decyzji czło
wieka, formułowaną przezeń w kilku przytoczonych zdaniach. 
Uzasadniając nadrzędną pozycję króla wobec prawa, odwoływał 
się przecież do „legalnego” charakteru jego umocowania. Prawo, 
twierdził, wyznacza uprawnienia właściwe królewskiej godności, 
nierozdzielnie związane z koroną i czyniące ją tym, czym jest: 
uprawnienia związane z realizowaniem sprawiedliwości i utrzymy
waniem pokoju33. Król związany był prawem nadającym mu kró
lewską godność, ustanawiającym jego władzę i określającym jego 
uprawnienia władcze, które w ostatecznej instancji sforowały go 

30 Por. G. Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and 
the State, 1100-1322, Princeton 1964, s. 282-283.

31 O nieporozumieniach w interpretacjach stanowiska Bractona może 
świadczyć sąd Kędzierskiego: twierdzi on bowiem, że Bracton, reprezen
tant „typowo angielskiego stosunku do prawa powszechnego, głosił, iż 
monarcha ma obowiązek moralnego posłuszeństwa wobec prawa”; że - 
jego zdaniem - „błądzą właśnie ci, którzy twierdzą, że wola króla jest 
prawem; że prawa powstają zgodnie ze sprawiedliwością, a więc za zgo
dą i radą baronów. Król, który rządzi wedle ducha i litery sprawiedliwo
ści” - dodaje historyk -, jest wikariuszem Boga na ziemi; w przeciwnym 
razie staje się narzędziem diabła, ściągającym na siebie karę bożą” (dz. 
cyt., s. 393). Autor nie odróżnia dwóch stron refleksji Bractona: formal
nej lub proceduralnej i materialnej, skoro z jednej strony wiąże sprawie
dliwość ze „zgodą i radą baronów”, z drugiej z „duchem i literą sprawie
dliwości”, zatem z istnieniem jakiegoś rodzaju „norm wyższego rzędu”, 
a łącząc oba poziomy, zdaje się utożsamiać sprawiedliwość ze świadomie 
wyrażaną radą i zgodą.

32 Por. np. F. Schulz, Bracton on Kingship, „English Historical Re
view”, 60(1945), s. 171.

33 Zob. szerzej B. Tierney, Bracton on Government, „Speculum”, 38 
(1963), s. 301.
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przed prawo przedmiotowe tylko o tyle, o ile przeczyło ono zmie
niającym się i kształtującym spontanicznie zwyczajom34. Bracton 
nie twierdził, że władca „stoi ponad prawem” dlatego, że stanowi 
ono ekspresję jego woli. Teza o wyższości króla względem prawa 
oznaczała u niego jedynie, że nikt nie mógł go sądzić ani stosować 
wobec niego sankcji. Prawo naturalne i niesprzeczny z nim zwy
czaj utwierdzony w prawie przez króla za radą i zgodą królestwa 
wiązały władcę analogicznie, a brak sędziego, który mógłby sto
sować wobec niego przymus, nie przeczył ciążeniu na nim podwój
nej powinności35. Obowiązek przestrzegania prawa przez króla nie 
znosił jego uprawnienia do wprowadzania zmian w drodze wykład
ni obowiązującego prawa36. By takie zmiany wprowadzać bez za
sięgania rady i przyzwolenia ze strony wspólnoty, miał on być 
jednak należycie przygotowany (znaczenie jurysprudencji) i posia
dać niezależny od czyjegokolwiek przyzwolenia tytuł do ich do
konywania. Zmiana przezeń wprowadzana w normach, na które 
przyzwoliła wspólnota, już uprzednio honorująca regułę, zysku
jącą walor prawa dzięki królewskiej sankcji, miała być zawsze 
„zmianą na lepsze”, udoskonaleniem, a nie negacjątego, co istnieje 
i obowiązuje. Wówczas jednak, gdy zamierzał on znieść normę 
dotąd obowiązującą i wprowadzić w jej miejsce nową normę, wi
nien był zasięgać rady i oczekiwać na przyzwolenie tych, którzy 
mieli ją stosować, nieodmiennie wiązane jednak z kształtującym 
się zwyczajem i „przyzwyczajaniem się” poddanych do reguły na 
nim opartej37.

34 E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 150.
35 C. H. McIlwain, dz. cyt., s. 73-76.
36 Por. B. Tiemey, Bracton..., s. 304-305.
37 De legibus, t. II, s. 39. Zob. G. Post, dz. cyt., s. 163-235, oraz H. S. 

Richardson, G. O. Sayles, Select Cases of Procedure Without Writ, „Sel
den Society Publications”, 60 (1941), s. 186-188.

38 De legibus, t. II, s. 32.

Bracton pisał bowiem nie tylko, że król jest wikariuszem Boga, 
a jego sądy nie są sądami ferowanymi przez człowieka, ale przez 
Boga, w którego rękach znajdować się miało serce rządzącego38, ale 
rozważając problem „kto może udzielać wolności” wskazywał też, 
że król piastuje wszelkie godności, tylko on „sprawuje zwykłą ju
rysdykcję i władzę nad wszystkimi pozostającymi w jego królestwie, 
gdyż w jego ręku spoczywają wszystkie uprawnienia należące do 
korony oraz władza świecka i materialny miecz służący do zawia
dywania królestwem, jako też sprawiedliwość oraz orzekanie 
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i wszystko, co związane z wymierzaniem sprawiedliwości; on tedy 
- jako minister i wikariusz Boga - może oddawać każdemu to, co 
mu należne. Także wszystko, co jest związane z utrzymaniem po
koju, wszystko, co lud oddał w zaufaniu jego opiece, by żyć bez
piecznie i w spokoju”, aż do „zabijania tych, którzy gwałcą pokój, 
stosowania przymusu i karania czyniących zło”. Uprawnienia w za
kresie jurysdykcji i trwania pokoju, konkluduje Bracton, nie mogą 
być przenoszone na żadną osobę lub dzierżawcę ani gdy idzie 
o uprawnienie ani o samo jego wykonywanie; nie może to znajdo
wać się też w posiadaniu żadnej osoby prywatnej inaczej, jak tylko 
w darze od zwierzchnika jako jurysdykcja delegowana, nie odbie
rająca zwykłej jurysdykcji królowi. Żaden piastun władzy w króle
stwie nie miał tedy własnego tytułu; nikt, nawet ciała przedstawiciel
skie, nie posiadały legitymacji do konkurowania z władcą ani nie 
mogły korzystać z żadnego rodzaju uprawnienia do oporu. Nawet 
bowiem to, co zwie się przywilejem, choć należy do korony, nigdy 
nie może być od niej odłączone i przeniesione na prywatną osobę 
jak tylko przez szczególną łaskę samego króla, która w każdej chwili 
może zostać cofnięta; czas nie działał w tym przypadku przeciwko 
łasce króla i szczególnemu jego darowi; ten, kto zyskał łaskę, nie 
mógł też jej przenieść na nikogo innego, a każdy kolejny król miał 
łaski swych poprzedników potwierdzać wprost albo milcząco po to, 
by dany przywilej trwał nadal także wobec tej samej osoby39.

’’Tamże, s. 166-170.0 potwierdzaniu przywilejów tamże, s. 170-177.
Dz. cyt., s. 76.

Jednoznacznym deklaracjom Bractona skierowanym przeciw
ko pojawiającym się w jego czasach próbom uzasadniania prawa 
oporu albo traktowania ciał przedstawicielskich jako organów 
działających obok króla, zdolnych w jakiejś mierze przeciwważyć 
jego decyzje lub decydować wraz z nim o treści prawa, towarzy
szyły jednak uwagi uzupełniające rozważania o zwyczajowej pod
stawie prawa. Skoro „serce króla powinno pozostawać w rękach 
Boga, nie może on być nieograniczony”, pisał Bracton; .jego na
miętności muszą pętać wędzidła”, w przeciwnym bowiem razie 
byłby narażony na dokonywanie niesprawiedliwych czynów i na
rażałby innych na gwałcenie rzeczywistych powinności. Przecież 
władza była w istocie czynieniem sprawiedliwości, a nie niespra
wiedliwości, skoro jej piastun jest wikariuszem i ministrem Boga 
na ziemi, skoro wszelka władza jest od Boga i Jego dzieło konty
nuuje władca na ziemi. Wbrew interpretacji Mcllwaina40, który 
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zestawiając fragmenty De legibus zawierające akcenty konstytu
cyjne i absolutystyczne dowodził istnienia sprzeczności w doktry
nie Bractona, teza, iż król nie ma doczesnego zwierzchnika ani 
sędziego, i teza, że jego wola staje się prawem po konsultacji i za 
radą magnatów nie wykluczają się. Ustanowienie przez prawo 
i działanie zgodnie z nim oraz wzniosłość pozycji króla jako tego, 
który sprawiedliwie stanowi sprawiedliwe prawo, były ściśle ze 
sobą związane. Za Anonimem z Yorku i Janem z Salisbury, Brac
ton nadmieniał przecież, że Chrystus dobrowolnie ulegał prawu 
cesarskiemu. Analogia z Chrystusem wzmacniała tezę o podległo
ści monarchy prawu, skoro Bóg-człowiek szanował prawo godząc 
się odpowiadać przez cesarskim urzędnikiem. Skoro Chrystus nie 
stosował siły, lecz poddawał się wymaganiom prawa, także wład
ca miał mu tedy ulegać, by wybawić tych, którzy mu podlegają. 
Nie powinien używać siły, a jedynie sprawiedliwie sądzić wedle 
wymagań zwyczajowych reguł zachowania'". Tylko ten, kto był 
sługą prawa (servus legis) mógł być zarazem jego panem (domi- 
nus legis); tylko ten, kto stosował prawo, mógł być „wikariuszem 
Boga”, bo jak Chrystus poddawał się prawu41 42.

41 De legibus, t. II, s. 22.
42 Kantorowicz streszcza tezy Bractona zdaniem, że „król sprawiedli

wie korzysta z prerogatyw tylko wówczas, gdy działa wedle wymagań 
prawa, które mu je przyznało”, i dowodzi, że „związany prawem” król staje 
się ipso facto „wikariuszem Boga”, „prawo-dawcą” (auctor iuris), stoją
cym ponad prawem, ale i tworzącym je wedle wymagań prawa; odpowie
dzialnym eksponentem istniejącego prawa, którego działania nie mogą być 
dyskutowane ani przez jego urzędników ani przez prywatne osoby. Król, 
który nie byłby związany prawem, traciłby swą „królewskość” jako kró- 
lewskągodność i stawał się tyranem (dz. cyt., s. 158; zob. nadto F. Schulz, 
art. cyt., s. 151 i n.). Sam Bracton nie piszę wprawdzie, że władza „czy
niąca niesprawiedliwość pochodzi od diabła raczej niż od Boga”, jak gło
si dopisek w De legibus, jednak wskazuje, że „tak długo, jak długo trwa 
sprawiedliwość, król jest wikariuszem Wiecznego Króla”, staje się jednak 
„sługą diabła, gdy zbacza ku niesprawiedliwości”; w innym zaś ujęciu: 
władca „nazywany jest mianem rex nie dlatego, że rządzi, ale dlatego że 
rządzi dobrze, jest tedy królem tak długo, jak długo rządzi dobrze, a staje 
się tyranem wówczas, gdy gwałtem włada ludem, mimo że ten w zaufa
niu oczekiwał opieki z jego strony. Konieczne jest przeto, by miarkował 
swą władzę przez prawo, które jest jej wędzidłem, by działał wedle wy
magań prawa, gdyż prawo ludzkości stanowi, że prawa wiążą swego twórcę 
i że majestat władzy sam książę potwierdza wiążąc się prawem. Nie ma 
lepszego wizerunku suwerena, jak ten, który ukazuje jego aktywność zgod
ną z prawem; nie ma też większej suwerenności niż rządzenie wedle wy
magań prawa, winien tedy król właściwie stanowić prawo, w nim bowiem 
przejawia się ono, czyniąc go królem. I dlatego konieczne jest nie tylko, 
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Uwagi Bractona wydają się wskazywać kierunek nieodległy od 
tego, który odnaleźliśmy u Jana z Salisbury. Władza pochodzi od 
Boga, a jej podstawowym znamieniem jest wymierzanie sprawie
dliwości, której podstawy tkwią z jednej strony w prawie natural
nym, z drugiej w prawie narodów, z trzeciej zaś w prawie zwycza
jowym i statutowym, składających się na szeroko rozumiane pra
wo cywilne. By władać sprawiedliwie, władca winien utwierdzać 
sprawność oddawania każdemu tego, do czego jest uprawniony nie 
przez arbitralne ustalanie treści norm zgodnie z wymaganiami 
użyteczności w danych okolicznościach, ale przez rozpoznawanie 
treści złożonego ładu normatywnego, akumulowanie wiedzy czer
panej nie tyle od Boga, co z jurysprudencji, by sądzić sprawiedli
wie i zaprowadzać pokój nie odsuwając miłosierdzia. Nie ma w tym 
rozumowaniu miejsca dla wspólnoty lub jej organów cedujących 
władzę na króla albo z nim współuczestniczących w wymierzaniu 
sprawiedliwości (poza tymi, które czerpią od niego uprawnienia). 
Bracton utrzymuje wprawdzie, że władza króla sięga jedynie do
tąd, dokąd ma oparcie w prawie, nie twierdzi jednak, że „pierwot
nym prawodawcą” jest lud ani że na prawie przez lud ustanowio
nym opiera się tytuł królewski; nie wskazuje też, jakoby królew
skie działania „wedle upodobania” posiadały legalne uzasadnienie 
w następstwie przekazania mu przez lud „pełni władzy i mocy”. 
Bracton nie rnusiał korzystać z popularnej na kontynencie wykładni 
rzymskiej lex regia, by odmiennie niż współcześni mu prawnicy 
sycylijscy zinterpretować Ulpianowską formułę quodprincipipla- 
cuit („wedle upodobania księcia”); nie rnusiał odwoływać się do 
niej, by zanegować woluntarystyczną interpretację bliską tamtym 
jurystom i w jej miejsce wprowadzić inną woluntarystyczną for
mułę „upodobania woli ludu”, zamiast księcia orzekającego wprost 
lub za pośrednictwem jakichś organów o treści woli wspólnoty. 
Obie koncepcje znosiły „racjonalny” wymiar woli prawodawczej 

by posiadał orężną armię i prawa, ale i by był wyposażony w mądrość, 
winien on tedy nabywać mądrości, by wymierzać sprawiedliwość, Bóg go 
nią obdarowuje, a gdy ją posiądzie błogosławionym będzie, o ile będzie 
w niej trwał” (De legibus, t. II, s. 304). Konkluzja Bractona jest równie 
istotna: „rząd sprawowany przez mądrego człowieka jest stabilny, a mą
dry król winien sądzić swój lud, bo jeśli władcy brakuje mądrości będzie 
on lud niszczyć, gdyż z zepsutej głowy spływa zepsucie do członków, 
a jeśli zrozumienie i cnota nie kwitną w głowie również członki nie wy
pełniają właściwie swych funkcji. Król winien być nie tylko mądry, ale 
i miłosierny, jego sprawiedliwość winna być miarkowana przez mądrość 
i miłosierdzie”.
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na rzecz ujęcia „użytecznościowego”, uzasadniającego możność 
każdoczesnego i arbitralnego odmieniania obowiązującego ładu 
prawnego przez władcę albo lud i wprowadzającego niebezpie
czeństwo konfliktu między władcą nie spełniającym miar użytecz
ności ustalanych przez lud i ludem pozbawionym możliwości for
mułowania takich miar, bo bezwolnie poddanym orzeczeniom for
mułowanym przez króla. Bracton zmierzał w odmiennym kierun
ku. Wielka rola, jaką przypisywał zwyczajom, wypełniającym za
sadniczą część systemu prawnego Anglii, decydowała o jego na
stawieniu przeciwnym nie tylko „konfliktowym relacjom” między 
władcąi ludem konkurującym o pozycję instancji określającej mia
ry użyteczności, ale także ujmowaniu rozumu jako władzy abstrak
cyjnego określania tego, co powinne, niezależnie od tego, kto miał
by być „uosobieniem rozumności”. „Upodobanie” nie znosiło ju
rydycznego kontekstu poczynań władcy: tylko król związany pra
wem mógł być zarazem królem stojącym ponad prawem. Pokój 
i sprawiedliwość jednak, które w królestwie winna zapewniać 
Korona i godność królewska, wiązane były nie z arbitralną wolą 
władcy ani z jego rozumnością, i nie z arbitralną wolą ludu ani jego 
z kolei rozumnością, lecz z „legalnością” mającą za podstawę długo 
kształtujący się zwyczaj lub niepisane prawo, które władca sank
cjonował „za przyzwoleniem rzeczypospolitej”. Odnosząc wspo
mnianą formułę do prawodawczego autorytetu władcy, Bracton nie 
wiązał jej tedy z osobistą władzą księcia, lecz z właściwą monar
sze skłonnością do spełniania czynów sprawiedliwych oraz jego 
„zdepersonalizowanymi rządami”. Świadczy o tym związekjuris- 
dictio z Koroną jako uosabianym przez królewską godność ośrod
kiem „zwykłej jurysdykcji”, delegowanej sędziom, „którzy, nie 
mając własnej władzy, korzystają z niej z nadania władcy niezdol
nego rozpatrzyć i osądzić wszystkich przypadków”43. Królewska 
w istocie władza „zwykłej jurysdykcji” delegowana sędziom mia
ła być przez nich sprawowana dla podniesienia chwały króla, jako 
że wyrokując, reprezentowali jego osobę, a skoro król uosabiając 
Koronę miał działać sprawiedliwie, tedy i oni winni byli działać 
„zgodnie z prawem, przyjętymi zwyczajami i dobrem wspólnoty”, 

43 De legibus, t. IV, s. 307. Król delegować miał swoją władzę tym, 
których wybierał spośród „poddanych wyróżniających się mądrością i bo- 
jażniąbożą, w których znajdował rzeczywistą biegłość” i których własnym 
aktem czynił „sędziami, szeryfami lub innymi urzędnikami i dostojnikami 
oraz oddając im do rozstrzygnięcia trudne sprawy i skargi czyniących zło” 
jako tych, którzy „sądzić będą lud zgodnie z Bożą słusznością” (tamże).
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bo podejmowane przez nich akty były Jakby uczestnictwem” 
w jego aktach4,1. Korzystający z władzy delegowanej sędziowie nie 
mogli przekraczać granic umocowania ani działać w szerszym 
zakresie niż ten, który uosabiał Koronę (kojarzoną z pokojem 
i sprawiedliwością) i był zobowiązany działać sprawiedliwie i nie 
czynić zła. Ich swoboda nie mogła przekraczać granic wolności, 
definiowanej jako naturalna władza czynienia tego, czego się pra
gnie, wszelako tylko o tyle, o ile nie jest to zakazane przez prawo 
lub przez siłę; wolności określanej przez prawo, od którego pocho
dzi44 45, ale które z pewnością nie jest identyczne z prywatną wolą 
prawodawcy46, skoro ten wprowadza (lub zarządza) do systemu 
prawnegojedynie normy uznane po konsultacji z radą za starodaw
ny zwyczaj47.

44 Tamże, s. 307. Wskazując, że sędzia korzystający z delegowanej mu 
władzy jurysdykcyjnej winien być mądry, Bracton dodaje, że „oddanie 
takiej władzy sądzenia” komuś, kto takim nie jest, „nie różniłoby się w żad
nej mierze od oddania miecza szaleńcowi” (tamże).

45 Tamże, t. II, s. 29.
46 Tamże, s. 20.
47Tamże, s. 19. Por. Ch. H. Mcllwain, dz. cyt., s. 71, oraz B. Tiemey, 

Bracton..., s. 305.

Problem relacji władcy do prawa, równoczesnej zwierzchno
ści i podległości prawu, to element doktryny Bractona najmocniej 
kojarzący się z nowym, Jurydycznym” modelem władzy królew
skiej kształtującym się w jego czasach. W związku z nim formu
łowany jest najczęściej argument na poparcie tezy o „konstytucyj
nym” wydźwięku jego doktryny, która - podawana z nowożytnej 
perspektywy - staje się powodem nieporozumień. Niekiedy wią
że się ona bowiem z zarzutem niespójności doktryny, formułowa
nym przez tych, którzy zapominają, że związanie woli władcy pra
wem od woli tej niezależnym, a nie odpowiedzialność władcy przed 
innym organem, stanowiła istotę „konstytucjonalizmu” późnych 
wieków średnich (choć nie nowożytności). Innym elementem dok
tryny przywoływanym na poparcie tezy o jej treściach „konstytu
cyjnych” są twierdzenia o relacji władcy do rady magnatów, koja
rzonych z koncepcją „podziału władzy” albo „ustroju mieszane
go”. Bezspornie, Bracton sądzi, że władza króla winna się ogni
skować na wprowadzaniu w życie norm prawnych za pośrednic
twem orzeczeń określających sankcje za pogwałcenie tego, czego 
wymaga sprawiedliwość odciśnięta w uznanych, bo często powta
rzanych czynach mających rangę zwyczajów. Twierdzi, że choć 
król posiada najwyższą władzę, nie jest w stanie rozpoznać i osą
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dzić wszystkich przypadków naruszenia sprawiedliwości; że musi 
delegować swe uprawnienia na pomocników, działających w jego 
imieniu lub będących jego bezpośrednimi wasalami. Tego rodza
ju delegacja nie oznaczała jednak podziału władzy i ustanowienia 
organów równoważących albo hamujących poczynania króla, skoro 
Bracton wyraźnie głosił, że monarcha „nie ma nikogo sobie rów
nego w królestwie, jako że poddani nie mogą być równi zwierzch
nikowi, gdyż mogłoby to zniweczyć zasadę, iż równy nie może 
władać równymi. Nie ma też król żadnego zwierzchnika, dlatego 
że byłby wówczas poddanym tych, którzy są jego poddanymi. 
Dlatego król nie może być poddanym człowiekowi, a jedynie Bogu 
i prawu, jako że prawo tworzy króla”, bo „nie ma króla (rex) tam, 
gdzie nie panuje prawo (/ex)”4“. Monarcha nie mógł ponosić od
powiedzialności przed żadnym organem w królestwie; brak w trak
tacie rozważań poświęconych ewentualnemu „przeniesieniu pier
wotnemu” władztwa przez lud na króla potwierdza tę tezę, a przy
wołane zdania wykluczają pokrewieństwo angielskiego prawnika 
z kontynentalnymi jurystami, którzy współcześnie usiłowali wy
wodzić prawa króla z lex regia“9. Tezy, iż król ujmowany jest przez 
Bractona przede wszystkim jako „sędzia sprawiedliwości”, nie zno
si znajdowana niekiedy w De legibus dystynkcja sfer jego aktyw
ności: gubernatio i jurisdictio48 49 50. Wedle Mcllwaina, w sferze gu-

48 De legibus, t. 11, s. 33.
49 Z tego punktu widzenia problematyczna staje się interpretacja 

J. Baszkiewicza, który przypuszcza, że teza Bractona „prawo tworzy 
króla” jest aluzją do „lex regia, której mocą lud przeniósł władzę na 
monarchę”. Dalszy wywód autora, który zauważa, że u Bractona „król 
tworzy” również prawo („tyle, że rada baronów współdecyduje przy 
tworzeniu ustaw”), zdaje się jednak potwierdzać raczej tezę odmien
ną, że król nie tyle wywodzi uprawnienia z nadania ludu (jako pierwot
nego depozytariusza władzy, zatem także uprawnień mu przekazanych), 
ile wywodzi swój tytuł z prawa i poddany jest jego wymaganiom. Pi
sze bowiem Baszkiewicz: „Identyczne jak u Bractona są tezy prawni
ków kontynentalnych, np. włoskich. »Na prawie zawisła powaga wła
dzy króla« (Baldus); chyba to też aluzja do lex regia. »Słuszne i god
ne jest, by król żył wedle praw« (Bartolus). Władca nie może »robić 
tego, co mógłby zrobić tylko z grzechem«”. Przykłady te potwierdza
ją stale powtarzane przez współczesnych przekonanie o związaniu 
władcy prawem, nie wypowiadają natomiast, obecnej przecież w uję
ciach niektórych autorów, tezy o „pierwotnym zwierzchnictwie” róż
nie pojmowanego ludu (Myślpolityczna wieków średnich, Poznań 1998, 
s. 188-189).

50 C. H. Mcllwain, dz. cyt., s. 76-84, oraz P. Costa, Jurisdictio. Se
mántica del potere político nella pubblicistica medievale (1100-1433), 
Milano 1969, passim.
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bernatio władca miałby być upoważniony do podejmowania dzia
łań „autokratycznych”, za które nie ponosił odpowiedzialności. 
Jednak w drugiej sferze, nie obejmującej bieżącego zarządu, lecz 
wiązanej z istnieniem prawa chroniącego uprawnienia jednostek 
lub korporacji, król miał odpowiadać przed sądem magnatów, 
którzy w tym przypadku posiedliby władzę ograniczania jego 
woli i staliby się organem orzekającym w razie naruszenia prze
zeń prawa obowiązującego51. Podobnej dystynkcji nie zna jed
nak traktat Bractona, a poczynione uwagi o relacji woli władcy 
do prawa ludzkiego i naturalnego zdają się świadczyć przeciw 
tej interpretacji. Bracton nie wydziela sfery administracyjnej 
z dziedziny jurisdictio, podporządkowuje działania króla prawu, 
wiążąc go nim w każdym obszarze jego aktywności, w żadnym 
nie pozwalając na podejmowanie arbitralnych działań; dopusz
czając jedynie wprowadzanie zmian w prawie, które nie znoszą 
norm obowiązujących, wymagających istotnie zasięgania rady 
i zgody tych, przy których radzie i zgodzie normy zostały pier
wotnie wprowadzone; zmian zatem polegających jedynie na 
odmiennej wykładni norm lub ich uzupełnianiu. Teza ta wydaje 
się oczywista, jeśli z jednej strony dostrzeżemy brak podobnej 
dystynkcji u myślicieli współczesnych i wspomniane pokrewień
stwo „siły kierującej” i „siły zmuszającej”, z drugiej zaś, co 
ważniejsze, jeśli uwzględnimy kształtujący się wówczas model 
władzy królewskiej, którego istotę stanowiła realizacjajurisdic
tio, dziedziny rozważanej w De legibus w różnych kontekstach52, 
sprawowanej wedle norm prawa powszechnie obowiązującego 
w królestwie i zwyczajów lokalnych i to tak przez króla, jak i ko

51 Ten element refleksji, uznawany za punkt centralny „konstytucjo
nalizmu” Bractona, szczególnie dzieli badaczy jego doktryny: Schulz 
(art. cyt., s. 154-55) sugeruje, że autor De legibus, zainspirowany za
wartym w Dekrecie Gracjana tekstem św. Izydora z Sewilli, nakładając 
prawne więzy na wolę władcy, świadomie zerwał z dominującą wśród 
cywilistów interpretacją absolutystyczną, której autorzy skłonni byli 
uznać istnienie jedynie moralnych ograniczeń woli władcy. McIlwain 
natomiast (Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca 1940, s. 73- 
76), wskazuje na jego niejednoznaczne stanowisko - niektóre tezy były 
„konstytucjonalistyczne”, inne absolutystyczne. Tierney wreszcie (Brac
ton.... s. 301-305) zwraca uwagę na podobieństwo wypowiedzi Bracto
na i Accursiusa dowodząc, że źródeł średniowiecznego konstytucjona
lizmu, w tym również angielskiego, szukać należy nie u Bractona, ale 
w pismach romanistów (Accursius) i kanonistów (Gracjan), na których 
wzorował się angielski prawnik.

52 Por. B. Tierney, Bracton..., s. 307-308.
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rzystających z delegowanej władzy jurysdykcyjnej sędziówjego 
sądów53.

53 De legibus, 1.3.2. Zob. G. Post, Plena potestas and Consent in 
Medieval Assemblies, „Traditio”, 1 (1943), s. 355-408, oraz Ratiopubli- 
cae utilitatis, ratio status und Staatsräson, 1100-1300, „Welt als Geschich
te”, 21 (1961), s. 8-28,71-99.

54 De legibus, 1.11, s. 21.
55 Por. E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 172 i n.. Zauważmy jednak na 

marginesie, że w innych fragmentach De legibus, których Kantorowicz nie 
przywołuje, król pojawia się niekiedy jako „wiceregent Chrystusa na zie
mi”, a nie jako wikariusz Boga Ojca (np. t. II, s. 33); są to jednak frag
menty ekstrapolowane do oryginalnego tekstu lub wręcz dodane przez 
innego autora, znoszące analogie konsekwentnie stosowane przez Brac
tona w odniesieniu do monarchy, który wespół z sędziami swych sądów 
przypomina Boga Ojca zajmującego wespół z Chrystusem tron niebieski. 
Analogia Chrystus-sędziowie nie znosi zatem analogii króla i Chrystusa, 
który jako człowiek nie sądził, lecz był sądzony. Król, jak Chrystus, stoi 
bowiem z jednej strony „ponad prawem” (gdy je stanowi, interpretuje 
i w oparciu o nie sądzi), z drugiej jednak, jak Syn i poddani królestwa, 
znajduje się „poniżej prawa”.

Rozumowanie powyższe wspierała nie tylko kreślona przez 
Bractona analogia króla i Chrystusa odpowiadającego przed rzym
skim sędzią oraz teza o władcy jako „wikariuszu Boga Ojca” ra
czej niż Chrystusa54, ale także odnoszona do sędziów królewskich 
analogia z Synem Człowieczym, któremu Ojciec udzielił władzy 
sądzenia. Istotnie, wedle Bractona, królewscy sędziowie działać 
mieli Jakby w zastępstwie Jezusa Chrystusa” (quasi vice Jesu 
Christi), gdy sam król działał Jakby w zastępstwie Boga” (quasi 
vice Dei). Sędziowie zajmowali tedy pozycję analogiczną do po
siadanej przez sądzącego Syna Bożego, król zaś podobną do zaj
mowanej przez Ojca55. W miejsce analogii Bóg-Ojciec a król oraz 
Syn Boży a duchowieństwo, znanej już z korespondencji Cathwul- 
fa z Karolem Wielkim oraz z pism Anonima z Yorku lub Rouen 
i Hugona z Fleury, w miejsce dawnej doktryny rex imago Dei i sa- 
cerdos Christi, Bracton wprowadzał nową: rex imago Dei i judex 
Christi. Jego formuła, uzasadniająca istnienie nie tylko „sprawu
jącego sprawiedliwość króla”, ale i świeckich jurystów czerpiących 
z jego możności sprawowania sprawiedliwości, czyniła z sędziów 
królewskich „służebników sprawiedliwości” (sacerdotesjustitiae), 
przenosząc akcent ze sfery teologicznej, odgrywającej dotąd tak 
istotną rolę, na sferę, którą można nazwać jurydyczną. Wedle Brac
tona miarę autorytetu króla stanowiła dyspozycja ku sprawiedli
wości; jako „wikariusz Boga” miał sprawować rządy wedle ducha 
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i litery prawa sprawiedliwego, mimo że nie istniały środki prawne 
ani żaden organ, który mógłby ocenić legalność jego działań (nie 
tylko „zewnętrzny”, jak papież czy cesarz, ale i „wewnętrzny”, jak 
parlament, jakiś trybunał lub urząd albo wręcz lud). Analogia Boga, 
będącego ostatecznym źródłem wszelkiego prawa, karzącego 
występnych, i króla działającego analogicznie w doczesności (za
tem niedoskonale), decydowała o tym, że monarcha postrzegany 
był nie tyle jako prawodawca-suweren, co jako sędzia, rozpozna
jący treść norm obowiązujących i nadający im sankcję. Sankcjo
nował on bowiem i promulgował normy przyjęte w procesie pra
wodawczym, w którym wzmacniał autorytetem reguły już istnie
jące i honorowane przez wspólnotę królestwa, nie dowolne tedy, 
ale oparte na zwyczaju wynikającym z wielokrotnie powtarzanych 
czynów.

W słynnym Addicio de cartis, włączonym do De legibus, po
jawia się jednak formuła, która na pierwszy rzut oka łamie logikę 
doktryny Bractona, ustalonej w zasadniczej części traktatu. Pisze 
autor: „Król ma zwierzchnika, a jest nim Bóg. Ma również prawo, 
które czyni go królem. Ma też swoją radę, to jest hrabiów i baro
nów królestwa, gdyż hrabiowie (comes) tak właśnie są tytułowa
ni, jako że są jakby towarzyszami króla, a kto ma towarzysza, ma 
i nauczyciela. Przeto, gdyby król nie miał ograniczeń i nie był 
związany prawem, oni winni ustanowić te ograniczenia, chyba że 
są ich pozbawieni podobnie jak król”56. Teza autora Addicio uzu

56 J. Baszkiewicz przypisuje autorstwo fragmentu „nieznanemu nam 
interpretatorowi”, który miał go wstawić do tekstu Bractona, poddające
go „króla tylko Bogu i prawom”; dodany tekst miał być wyrazem idei 
młodszej generacji, wyraźnym krokiem „na drodze do koncepcji gwaran
towania praw poprzez profilaktyczne, hamujące króla działania reprezen
tacji stanów”; idei, której nie znały poprzednie generacje, także w Anglii, 
w tym pokolenie, które wymogło Wielką Kartę Swobód na Janie bez Zie
mi. Karta - jak zauważa tenże autor - zawierała już prawną zapowiedź 
kształtującej się idei „dopuszczalności oporu określonych grup stanowych 
- przede wszystkim możnowładztwa, wyższej szlachty - jeśli władca zła
mie przywileje”. Przed ustaleniem się tej idei, „wywodzone z zasad len
nych prawo walki przeciwko królowi miało charakter indywidualny; było 
to uprawnienie określonego wasala, któremu władca odmówił prawa. 
Rozproszenie klasy panującej utrudniało akcje zbiorowe: każdy wielki pan 
był zarazem sobiepanem. Anarchiczność metody »dochodzenia prawa« 
przez nękanie władcy wzmagał jeszcze anarchiczny indywidualizm zato
mizowanej oligarchii. Nawet tam, gdzie złe rządy spowodowały uformo
wanie koalicji baronów, zżerały ją wewnętrzne waśnie, ambicje i intrygi; 
przykład trzynastowiecznej Anglii jest w tej mierze szczególnie znamien
ny. A jednak powoli i opornie konsolidowała się świadomość i organiza
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pełnia akceptowaną w zasadniczej części traktatu charakterystykę 
moralnej orientacji woli króla ku dobru, ucieleśniającą się w sta
łym i trwałym usposobieniu do działania wedle sprawiedliwego 
prawa. Tam król pozostawał poniżej Boga i związany był prawem, 
z pewnością nie był natomiast poddany osądowi „hrabiów i baro
nów” królestwa; kiełznał sam siebie i nakładał cugle swej woli, 
korzystając z dorobku jurysprudencji i postępując wedle usposo
bienia kształtowanego przez przyzwyczajenie. W Addicio wskaza
ne są instytucjonalne ograniczenia jego władzy, ujawniona moż
ność „wymierzania sprawiedliwości” przez „partnerów-mistrzów” 
lub „towarzyszy-zwierzchników”, co skłania wielu badaczy do 
negowania autorstwa Bractona57, innych do eksponowania niezwy
kłego jak na owe czasy radykalizmu autora (wolnego od podob
nego nastawienia w pozostałej części De legibus), jeszcze innych 
do sytuowania go w gronie myślicieli uzasadniających narodziny 
parlamentaryzmu i prawo oporu reprezentantów wspólnoty58. Nie 

cja stanowa, najpierw w obrębie feudalnego możnowładztwa. A zarazem 
rodziła się idea wystąpień zbiorowych, nie tak już anarchicznych i indy
widualnych, przeciw królowi. Nie za to, że łamie on prawo jednostki, 
gwarantowane umową lenną, ale że łamie prawo grupy, zawarte w przy
wilejach zbiorowych” (dz. cyt., s. 196).

57 G. Lapsley, Bracton and the Authorship of the 'addicio de cartis 
„English Historical Review”, 62 (1947), s. 16-19.

58 Ale, piszę np. Tierney, teza, że curia regis zajmuje w jakiejś mierze 
pozycję zwierzchnią wobec króla nie musi znosić tezy, iż król nie ma 
doczesnego sędziego, o ile sądy rady są zarazem jego sądami, a rada 
wywodzi moc sądzenia ze współdziałania z nim, podobnie jak rzecz się 
ma z sędziami, których jurysdykcja nie jest „własna”, lecz delegowana 
przez króla, będącego jedynym ośrodkiem „zwykłej jurysdykcji” (De le
gibus, t. II, s. 304). Jeszcze ważniejsze wydają się spostrzeżenia Tiemeya 
o pokrewieństwie stanowiska Bractona z tym, jakie zajmował poprzedza
jący go o kilka pokoleń Accursius. Wedle glosatora bowiem, choć nikt nie 
mógł osądzać działań króla ani nie istniały formalne ograniczenia jego 
prawotwórczej woli, przecież jego wolę miarkowało wiele norm. Accur
sius wspominał przy tym nie tylko o prawie naturalnym, pojmowanym 
przez rozum przyrodzony człowieka, ale i o zasadzie użyteczności publicz
nej jako dodatkowym kryterium oceny prawości woli władcy. Kryterium 
to,znane już-jakwidzieliśmy-Janowiz Salisbury, pojawiało się u Brac
tona. Na nie powoływał się Accursius zakazując królowi pozbawiania 
poddanych należących do nich dóbr, nie przewidując możliwości osądza
nia norm ogólnych stanowionych przez króla z naruszeniem tego zakazu, 
a jedynie możność nie uznawania przez sądy aktów indywidualnych kró
la sprzecznych z takim zakazem. Wzgląd na „użyteczność publiczną” z jed
nej strony miał tedy uzasadniać królewski akt pozbawienia dóbr podda
nych, z drugiej jednak mógł stanowić podstawę unieważnienia jego aktu. 
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trzeba przekonywać, że fragmenty dodatku do dzieła Bractona 
dotyczące relacji króla do prawa oraz podejmowanych przezeń 
działań „w radzie” miały niebagatelne znaczenie dla późniejszej 
angielskiej myśli politycznej i angielskiego parlamentaryzmu. 
U autora De legibus znajdujemy jednak dwa inne elementy, z któ
rych pierwszy - związany z kwestią preskrypcji („dawności”) - 
będzie dyskutowany co najmniej do połowy XIX w. zwłaszcza 
przez konserwatystów, zaś drugi - dotyczący kwestii Korony - 
decydował o sposobie pojmowania państwa i roli króla. Maksyma 
nullum tempus currit contra regem („upływ czasu nie działa prze
ciw królowi”), ważna w późnośredniowiecznej filozofii prawa, nie 
była rozważana przez poprzedników Bractona. Problemy związa
ne z zadawnionym trwaniem stanu odmiennego od pierwotnego 
stanu prawnego nie były analizowane także przez Glanvilla, choć 
znane były na kontynencie przynajmniej od czasów kompilacji 
Iwona z Chartres i Gracjana, którzy pojęcie preskrypcji przeciw
stawiali „niezbywalności” uprawnień. U Bractona kwestia pre
skrypcji i niezbywalności uprawnień stała się przedmiotem namy
słu z przyczyn, można by rzecz, praktycznych: coraz częściej sądy 
królewskie rozpoznawały pozwy kierowane przeciw Koronie opar
te na zarzucie upływu czasu („racji preskrypcji”), znoszącym nie 
wykonywane przez nią jej uprawnienia (nie posiadające waloru 
niezbywalności) i uzasadniającym ich nabycie przez składających 

„Dwustronne” konsekwencje wspominanego kryterium rodziły się dlate
go, że „użyteczność publiczna” nie była mierzona wolą króla ani „intere
sami” poddanych, lecz wyrażana była w systemie normatywnym więżą
cym obie strony, do którego władca nie mógł był wprowadzać norm 
sprzecznych z pozostałymi normami. Próba wprowadzenia takich norm 
powodowała ich nieważność, dokładniej mówiąc decydowała o braku isto- 
towego waloru normy prawnej - rozumności i dążenia do dobra wspólne
go prawodawczej woli władcy. „Choć zatem”, piszę Tiemey, „żaden sę
dzia nie mógł był sądzić aktów króla jako suwerennego prawodawcy, 
zdaniem Accursiusa istniało wiele przypadków, gdy sędzia mógł był orzec, 
że dany rozkaz władcy jest czy nie jest aktem powszechnie wiążącym”; 
inaczej mówiąc: czy akt króla jest czy nie jest prawem. Tierney, który 
dostrzega podobieństwo tego ujęcia i tendencji powodującej prawnikami 
common law w następnych stuleciach, jest przekonany, że było to również 
stanowisko Bractona, swoiście „konstytucyjne” (bo jawnie „antyabsolu- 
tystyczne”). Bracton miał tedy przejąć „całą strukturę myślenia” Accur
siusa i „przenieść ją do swego traktatu o prawach Anglii”, dzięki czemu 
„angielscy prawnicy common law otrzymali fundament systemu prawne
go o analogicznej strukturze konstytucyjnego prawa publicznego jak znana 
francuskim zwolennikom ograniczonej monarchii” („ The Prince... ", s. 
398^100).
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pozwy. Zmiana generująca rozważania o preskrypcji i niezbywal
ności nie ograniczała się do wymiaru jurydycznego. Rodziła pro
blem, który z upływem czasu, za sprawą Bractona wcześniej w An
glii niż na kontynencie, znalazła rozwiązanie w postaci koncepcji 
zdepersonalizowanej Korony. Reformy Edwarda II, konsolidują
cego domenę królewską, wzmacniane być mogły argumentami 
czerpanymi zarówno z prawa rzymskiego, jak i kanonicznego, 
których normy pospołu uzasadniały niezbywalność właścicielskich 
uprawnień monarchy lub Kościoła. Co najmniej równie istotny, acz 
komplikujący problem, był fakt wykreowania przez Henryka II 
zespołu niezbywalnych uprawnień i posiadłości, uznanego już 
w XIII w. za „starodawną domenę królewską”, a stanowiącego 
dziedzinę, którą legiści zwykli nazywać bona publica, nie zwią
zaną z osobą władcy, różną zatem od dziedziny należącej do mo
narchy z racji więzi feudalnych59. Bracton był zdecydowanym 
obrońcą zasady nullum tempus\ wedle niego, w odniesieniu do 
domeny królewskiej stan faktyczny nie mógł działać przeciwko 
stanowi prawnemu, gdyż rzeczy należące do Korony jako służące 
utrzymywaniu pokoju i realizacji sprawiedliwości stawały się „jak
by święte” (quasi sacrae) i z tego względu równie niezbywalne jak 
uprawnienia do „rzeczy świętych” należące nie tyle do Kościoła, 
co do samego Boga60. W odniesieniu do rzeczy jakby-świętych, do 
których zaliczany był również „wolny człowiek, jako że wolność 
nie ma ceny”, pozycja króla różniła się od zajmowanej przez pod
danych wobec ich dóbr. Dobra Korony zwolnione były z podatku, 
skoro służyły jedynie pożytkowi królestwa61. Maksyma nullum 
tempus sytuowała uprawnienia króla względem tych dóbr ponad 
prawem wiążącym wszystkich z innego względu: posiadacze-pod- 
dani narażeni byli na „działanie czasu”, mogli utracić prawa do dóbr 
w oparciu o rację preskrypcji, natomiast uprawnieniom królewskim 
do ziem należących do Korony niepodobna było przeciwstawić tej 
racji. Zasada ta stosowała się tylko do dziedzinyfiscaliów, a nie do 
patrimonialiów, do „rzeczy jakby-świętych”, ale nie do „rzeczy 
mniej świętych”, pozostających w dyspozycji króla, nie należących 

59 E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 165 i n.
60 De legibus, t. II, s. 57 i 69 (o nieposiadaniu przez sądy kościelne 

jurysdykcji i władzy egzekwowania swoich orzeczeń). Obszerne ustale
nia poświęcone dawności, osobliwie długiemu, nieprzerwanemu posiada
niu i możności nabywania praw rzeczowych dzięki zadawnionemu posia
daniu - tamże, s. 154—171.

61 Tamże, t. II, s. 43.
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jednak do „starodawnej domeny” i nie związanych z istotą królew
skiego urzędu (do takich „rzeczy mniej świętych” stosowały się 
normy określające sposoby nabycia „dóbr prywatnych”, w tym 
racja preskrypcji)62.

62 Gdy zatem idzie o uprawnienia króla względem „rzeczy jakby- 
świętych” („publicznych”), podobnie jak rzecz się miała z Bożymi upraw
nieniami do „rzeczy świętych”, upływ czasu nie miał znaczenia i żadna 
instytucja dawności nie mogła być przeciwko nim stosowana. Gdy idzie 
o uprawnienia króla względem patrymoniów, do których należały „rzeczy 
mniej święte”, „doczesne” lub „prywatne”, jego uprawnienia podlegały 
czasowi i wobec nich możliwe było wysuwanie racji preskrypcji. Warto 
zauważyć na marginesie, że Bracton dzielił rzeczy na „takie, które znaj
dują się w obrębie patrymonium i takie, które do niego nie należą”, choć
by „rzeczy święte i rzeczy posiadane wspólnie” oraz te, które nie są ani 
w obrębie patrymonium ani poza nim, jak prawo przechodu lub prowa
dzenia wody przez grunt sąsiedni. Albo dzielił je inaczej, bo na: wspólne 
z mocy prawa naturalnego (jak woda płynąca, powietrze, morze, a nawet 
wybrzeża morskie, które jednak na mocy prawa narodów przestały być 
wspólne dla wszystkich w takim sensie, w jakim pozostały wspólne np. 
morza), rzeczy publiczne (jak porty i rzeki, a nawet ich brzegi, które jed
nak z mocy prawa narodów objęte są właścicielskim prawem posiadaczy 
danych dóbr ziemskich), rzeczy należące do wspólnoty pojmowanej jako 
Universitas (jak teatry i stadiony, będące wspólną własnością obywateli 
i przez nich używane, oraz niewolnicy miast, także będący wspólną wła
snością obywateli w tym jednak sensie, że należą do wszystkich, bo nie 
należą do nikogo indywidualnie), wreszcie rzeczy należące do jednostek, 
pozostające zarówno w ich władaniu, jak i w ich użyciu (jak dobra i nie
wolnicy należący do obywateli poszczególnych). Również „rzeczy poświę
cone, święte i nietykalne”, wskazywane przez Bractona mimo przytoczo
nych dystynkcji, nie należały do nikogo, bowiem były „poddane prawu 
bożemu i zgodnie z powszechną opinią ludzkości stanowiły jedynie wła
sność Boga”, jak budynki kościołów, naczynia liturgiczne itd. (tamże, t. 
11, s. 39—41).

63 Por. G. H. Williams, The Norman Anonymous of ca. 1000 A. D.: 
Toward the Identification and the Evaluation of the So-called Anonymo
us of York, Cambridge, Mass. 1951, s. 160, o rexsanctus znajdującym się 
poza czasem i przestrzenią.

Odmienny stosunek władcy do różnych rzeczy odzwierciedlał 
jego „podwójną naturę”: doczesną, analogiczną do tej, która była 
udziałem jego poddanych, i „wieczystą”, różniącą go od innych 
i decydującą o jego szczególnej pozycji prawnej63. Sposób rozu
mienia „wieczystej natury” ma niebagatelne znaczenie, związany 
jest bowiem z relacją króla do „ponad-feudalnego królestwa”, do 
„domeny” trwającej dłużej niż życie danego władcy, wspólnej i pu
blicznej, istniejącej dla dobra wszystkich oraz służącej utrzyma
niu pokoju i realizacji sprawiedliwości. O ile król w swej „naturze 
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doczesnej” związany był więzami prywatnymi z wasalami, był 
zatem jedynie ich panem lub „królem feudalnym”, z racji „natury 
wieczystej” („koronnej”) pozostawał w relacji do wszystkich, dla 
dobra których zarządzał domeną - użyj my formuły Kantorowicza 
- „królem fiskalnym”64, niezdolnym zbywać „rzeczy jakby-świę- 
tych”, tworzących Koronę, związanych z dobrem wspólnoty 
i z osobą króla65 66.

64 E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 173 i n.
65 De legibus, t. II, s. 57. Pisał Bracton: „Rzeczy, które nie mogą być 

posiadane, nie mogą też być dane, tak jak rzeczy poświęcone lub święte 
albo jakby-święte jako związane ze skarbem (fisc) lub jakby-święte, któ
rymi są mury i bramy miasta. Takie rzeczy ani nie mogą być dane, ani nie 
mogą być posiadane, jako że nie są niczyją własnością, to jest żadnej in
dywidualnej osoby, a tyko Boga lub skarbu”. Rozważywszy przynależność 
tylko do Boga rzeczy świętych (budynków kościołów, zabudowań nale
żących do klasztorów, cmentarzy i innych miejsc pochówku), Bracton 
zauważa, że „rzeczy należące do skarbu (fisc) także są jakby-święte i nie 
mogą być rozdane ani sprzedane ani przeniesione na kogoś innego przez 
księcia lub rządzącego króla: takie rzeczy stanowią bowiem samą koronę 
i odnoszą się do wspólnego dobra, jak pokój i sprawiedliwość, które mogą 
mieć wiele form (...). Sąjeszcze inne rzeczy należące do korony na mocy 
królewskich przywilejów, które - choć nie odnoszą się do dobra wspól
noty - także nie mogą być oddawane ani przenoszone na nikogo innego, 
bo gdyby tak się stało działoby się to jedynie ze szkodą dla samego króla 
lub księcia i dla nikogo innego”; uwaga ta dotyczyła rzeczy (jak wraki 
statków, wielkie ryby itp.) należących do króla z mocy prawa narodów. 
„Sąjeszcze inne rzeczy” - kontynuuje Bracton - „które należą do korony 
(a nie do króla ni księcia - przyp. B.Sz.), i nie są one tak święte, by nie 
mogły być przenoszone (na rzecz kogoś innego niż król), jak dobra, zie
mie, dzierżawy i tym podobne, dzięki którym umocniona jest korona kró
la” - w odniesieniu do tych rzeczy czas biegnie przeciwko królowi, który 
nie korzysta z uprawnień, jak przeciwko innym bezczynnym uprawnio
nym.

66 Zob. G. Post, dz. cyt., s. 343, oraz rozważania tegoż autora na te
mat przysięgi koronacyjnej - rozdz. VIII.

Bracton nie utożsamiał jednak Korony z królestwem i nie do
puszczał zapewne absolutystycznej identyfikacji osoby króla z pań
stwem, ograniczając władzę monarchy do ściśle określonej dzie
dziny sprawowania jurysdykcji oraz „obrony królestwa i ojczyzny” 
(defensio regni et patriae)**. Rządzący król (rex regnans) był pia- 
stunem Korony, zarządcą raczej niż właścicielem „rzeczy jakby- 
świętych” lub „rzeczy skarbu” (resfisci), które nie mogły być prze
zeń oddane, sprzedane ani przeniesione na kogokolwiek, skoro 
czyniły one Koronę tym, czym jest, istniejąc dla pożytku wspól
nego: gwoli trwałego pokoju i stałej sprawiedliwości. Przypisując 
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niezmienność, niezbywalność i trwałość nie tylko rzeczom świę
tym należącym do Kościoła, ale i „rzeczom jakby-świętym” nale
żącym do domeny królewskiej, Bracton rozstrzygał problem cen
tralny w myśli politycznej przełomu średniowiecza i nowożytno- 
ści, kreśląc skądinąd, nieoryginalną gdy zważyć rozważania kano- 
nistów i legistów, paralelę Chrystusa i skarbu państwa (fisc) jako 
figur trwałości Kościoła i królestwa; figur sprawiających, że ani 
przeciwko Kościołowi, ani przeciwko Koronie nie można było 
przywołać racji preskrypcji, gdyż symbolizowały one ich ponad- 
personalną stałość, czyniąc ich własność niezależną od poszcze
gólnych piastunów zwierzchnictwa w Kościele i państwie. Zawarta 
w prawie kanonicznym koncepcja niezbywalności własności Ko
ścioła służyła jako model w procesie budowania niezależnego 
i zdepersonalizowanego skarbu przypisywanego Koronie, a nie 
królowi, całej wspólnocie ani „fikcyjnej osobie”.

Doktryna Bractona, wykorzystująca „teologię fiskalną” legistów 
i kanonistów traktujących o „rzeczy publicznej”, stanowi przełom 
w historii angielskiej myśli politycznej: uwzględnia bowiem dystynk
cję króla jako osobiście związanego seniora i króla jako ponadindy- 
widualnego zarządcy sfery publicznej obejmującej skarb państwa, 
który „nigdy nie przestaje istnieć”, trwa i nie poddaje się działaniu 
czasu. Już Anonim z Yorku mówił o ponaddoczesnych właściwo
ściach króla, przypisując mu naturę bliską Boskiej; Fryderyk II 
wiązał króla z ideą sprawiedliwości, dokonując kroku od „wikaria- 
tu Chrystusa” ku „wikariatowi sprawiedliwości” (yicarius iustitiae), 
jednak ich interpretacje nie znalazły uznania u „laickiego” Bracto
na. Autor De legibus przedstawił własną propozycję, w której nie 
poprzestał na analogii króla i Boga-Ojca, ale nadto uczynił władcę 
świeckiego „wikariuszem” zdepersonalizowanej i trwałej „sfery 
publicznej”. Już nie uniwersalny Kościół, nie jego „rzymskość”, ale 
sprawiedliwość i ład publiczny stawały się punktem oparcia trzyna
stowiecznych królów. Odchodziła idea „królestwa liturgicznego”, 
ustępując miejsca nowemu, jurydycznemu wzorcowi istotnemu 
zwłaszcza dla procesu kształtowania się monarchii narodowych 
budujących instytucje publiczne i zatrudniających świeckich urzęd
ników. Dychotomię regnum-sacerdotium wypierała inna: król-pra- 
wo, a nowe monarchie, działające obok Kościoła, zyskiwały podob
ny do posiadanego przez wspólnotę wiernych charakter korporacyj
ny, stając się świeckimi odmianami corpus mysticumbl. 1 w tym * 

1,7 Zob. szerzej E. Kantorowicz, dz. cyt., s. 192.
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względzie znaczenie doktryny politycznej Bractona jest wielkie, 
skoro niemal równolegle z francuskimi prawnikami, głównie Janem 
de Blanosco (Blanot), uzasadniał niezależność „monarchy narodo
wego”, nie mówiąc wprawdzie o nim jako „cesarzu we własnym 
królestwie”, ale przypisując mu cesarskie atrybuty: nie mając na 
ziemi zwierzchnika, podporządkowany jedynie Bogu i prawu, król 
Bractona miał bronić własnego państwa posługując się wojskiem, 
zaprowadzać pokój i realizować sprawiedliwość, nie gwałcąc pra
wa, lecz przestrzegając go, bo w nim znajdując źródło własnej god
ności68 69.

68 G. Post, dz. cyt., s. 469 i n.
69 M. Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. 

The Papai Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists, 
Cambridge 1963, s. 206-207. AJ. Carlyle piszę nawet, że „Bracton i Beu- 
manoir wyrażali stanowisko powszechnie przyjęte w wiekach średnich 
głosząc, że nie istnieją żadne »prawa« tworzone przez jakąś określoną 
osobę nie deklarujące istniejących już zwyczajów różnych krajów i pro
wincji” (Political Liberty. A History of the Conception in the Middle Ages 
and Modern Times, Oxford 1941, s. 14).

Obok Beaumanoira właśnie Bracton uznawany jest przez licz
nych historyków za jednego z pierwszych prawników późnego 
średniowiecza, który sformułował charakterystyczną dla tego 
okresu koncepcję „władcy egzekwującego wspólne lub po
wszechne prawo zwyczajowe, a działającego w ramach określa
nych przez lex terrae”; koncepcję ściśle związaną z feudalną ideą 
królestwa, łączącą tradycje prawa rzymskiego i lokalnego prawa 
zwyczajowego, istotnego dla dziedzictwa germańskiego6’. Tego 
rodzaju połączenie, znane Gracjanowi w formule wskazującej, że 
gatunkiem ludzkim rządzi prawo naturalne i zwyczaje, już w XII 
w. wywoływało spory: z jednej strony Imeriusz głosił bowiem, 
że zwyczaje winny być honorowane, jednak tylko o tyle, o ile nie 
przeczą wymaganiom rozumu ani obowiązującemu prawu; choć 
tedy zwyczaj miał w tym ujęciu rangę prawa, nie mógł uchylać 
norm ustanowionych przez księcia. Z drugiej strony, Azo, który 
wielekroć przywoływany był aprobatywnie przez Bractona, wska
zywał, że choć zwyczaj uchylony przez normę stanowioną nie ma 
mocy prawa, to ustalony po wydaniu jakiejś normy pisanej może 
ją uchylać. O ile pierwszy z wymienionych cywilistów, wcze
śniejszy od Azona, przekonywał, że zasadniczą treść powszech
nie obowiązującego prawa winny stanowić normy pisane, dzia
łający na początku XIII w. Azo utrzymywał już, że zwyczaj nie 
tylko winien uzupełniać normy prawa pisanego, ale też że winien 
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być traktowany jako ich miara, nawiązując w ten sposób do ger
mańskiego ujęcia, wymagającego podporządkowania władcy 
prawu i wywodzenia jego tytułu z przyzwolenia poddanych. 
Podejmując raczej stanowisko Azona niż Irneriusza, Bracton 
ustalał kierunek odmienny niż wskazywany od początku XIII w. 
przez kontynentalnych kanonistów, rozróżniających wolę księ
cia od treści prawa i uniezależniających tym samym rozważania 
na temat norm od refleksji na temat ukształtowania woli prawo
dawcy pisanych norm. O ile wcześniejsi kanoniści, a podobnie 
przecież Jan z Salisbury, zwykli byli wiązać treść prawa z „abs
trakcyjną rozumnością”, od XIII w. utwierdza się nade wszystko 
za sprawą Laurentiusa Hispanusa teza, iż prawo nie musi być 
rozumne, iż jego treść wyznaczana być może w oparciu o inne 
przesłanki niż racjonalność ładu uniwersalnego, sięgająca rozum
ności Boga i spajająca w niesprzeczny system normatywny świat 
stworzony ze Stwórcą. Oddzielając orzekanie o treści norm praw
nych od rozumności i sytuując zdolność takiego orzekania w woli 
władcy, Laurentius wyznaczał fundament dla orientacji, której 
zwolennicy uznają za normy prawne orzeczenia choćby niero
zumne, jednak ustalone w toku prawem przewidzianej procedu
ry prawodawczej. Usuwając walor rozumności poza istotę pra
wa, Laurentius pozostawiał jednak drugi obok rozumności wy
móg prawa znany zwolennikom tradycyjnego stanowiska: przy
pominał o tym, że wola władcy stanowiącego normy nie jest 
w pełni arbitralna, lecz kierunkowana jest wymaganiami dobra 
wspólnego, mierzonego ustalaną przez władcę użytecznością 
wspólnotową. Zredukowane w ten sposób kryteria „prawości” 
woli prawodawcy nie chroniły istniejącego systemu prawnego 
przed zmianami; przeciwnie, władca orzekający o treści dobra 
wspólnego mógł z uwagi na nie w każdej chwili wprowadzać 
normy nowe, honorując wymagania stawiane przez procedury 
legislacyjne, nie respektując jednak mocy wiążącej zwyczajów, 
postępując tedy raczej w duchu Irneriusza niż Azona. Bracton 
wystąpił głównie w obronie zwyczaju; mówiąc, że władca stoi 
ponad prawem, zarazem wywodząc z prawa legitymację do wła
dania, że może zmieniać prawo zarazem je respektując, wystąpił 
jednak również w obronie integralności i zasadniczej niezmien
ności istniejącego systemu prawnego70. Jak się wydaje, podjęta 

™ K. Pennington, Law, Legislative Authority, and Theories of Govern
ment, 1150-1300, [w:] J. H. Bums (red.), The Cambridge..., wyd. cyt., s. 
424^429.
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przez niego „podwójna obrona” przed następstwami rozdziele
nia rozumności i prawa oraz „proceduralizacji prawa” była bar
dziej skuteczna niż nawrót do dawnego ujęcia, który był udzia
łem św. Tomasza. Apel do rozumnego ładu stworzenia okazał się 
mniej zasadny niż apel do kształtującego się spontanicznie zwy
czaju, gdy zasadniczemu osłabieniu ulegało w kolejnych stule
ciach poczucie istnienia uniwersalnego ładu normatywnego, po
tęgowane partykularyzacją uniwersalnej wspólnoty chrześcijań
skiej i atomizacją życia wewnątrz wspólnot politycznych. Próba 
powiązania obu stanowisk, podjęta w XV w. przez Fortescue, 
okaże się o tyle udana, o ile nawiązywać będzie do „dawności 
zwyczaju”; prawda, zwyczaj ów mieć będzie fundament sięga
jący rozumności; jednak to on, w połączeniu z tezą o przyzwo
leniu wspólnoty chcącej danej normy, bo honorującej zwyczaj od 
niepamiętnych czasów, wyznaczać będzie „materialną treść” 
ukształtowanej w odpowiedni sposób woli władcy.

Pewne elementy doktryny Bractona możemy odnaleźć w sta
nowisku Roberta Grosseteste, współtwórcy Uniwersytetu Oks- 
fordzkiego71, sprzyjającego instalowaniu się w Anglii dwóch nowo 

71 M. Boczar zwraca uwagę, że „chociaż ruch filozoficzno-nauko- 
wy w Oksfordzie na początku XIII w. nawiązywał do tradycji minione
go stulecia, to jednak rozszerzył znacznie przedmiot i wzbogacił meto
dy podejmowanych badań głównie pod wpływem poznawanych pism 
Arystotelesa. Wprawdzie stwarza to trudność w wykazaniu ciągłości 
między dwoma ośrodkami naukowymi, które w niewielkim odstępie 
czasu pełniły wiodącą rolę w rozwoju średniowiecznej filozofii, a mia
nowicie: między szkołą katedralną w Chartres (z której wywodził się Jan 
z Salisbury) a oksfordzkimi szkołami przekształconymi w uniwersytet. 
Niemniej można i należy przyjmować, że uniwersytet w Oksfordzie”, 
z którym wiąże się postać i stanowisko filozoficzne Roberta Grossete- 
ste, „przejął dziedzictwo chartryjskie, które następnie pogłębił i wzbo
gacił ideami zaczerpniętymi właśnie z poznawanych źródeł wiedzy arab
skiej i greckiej. Zapoznanie się z komentarzem do arystotelesowskich 
„Analityk wtórych” i traktatami naukowymi pisanymi przez Roberta 
Grosseteste’a, które zapoczątkowują i określają filozoficzno-naukową 
tradycję Oksfordu, ukazuje dobitnie, jak wiele myśliciele angielscy za
wdzięczali nieprzerwanym od czasów Jana z Salisbury kontaktom 
z ośrodkami umysłowymi na kontynencie” (Grosseteste, Warszawa 1994, 
s. 13-14). Jak się wydaje, podobną ciągłość i pokrewieństwo stanowisk 
Jana i Roberta można dostrzec w ich rozważaniach poświęconych rela
cji prawa do woli władców: nie tylko władców świeckich, ale i hierar
chów Kościoła, także narażonych na niebezpieczeństwo popadnięcia 
w tyranię w razie kierowania się wolą raczej niż obowiązującymi nor
mami.
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powstałych zakonów żebraczych72: franciszkanów73 i dominika
nów, mającego swój udział nie tylko w refleksji dotyczącej hierar
chii w Kościele powszechnym, ale i w dyskusji poświęconej rela
cji woli władcy do norm powszechnie wiążących, choć nie norm 
„prawa cywilnego”, lecz raczej prawa kanonicznego. Jego zasłu
gą, i powodem konfliktu z niektórymi hierarchami angielskimi, 
było rozpoczęcie dzieła wizytacji diecezji administrowanej prze
zeń jako biskupa Lincoln. Robert, którego Mateusz z Paryża na
zwał „prześladowcą mnichów”, a zakonnicy z kantuareńskiego 
Christ Church ekskomunikowali (1243), po stronie którego opo
wiedział się jednak w 1245 r. papież Innocenty IV, istotnie złożył 
z urzędu kilku opatów i przeorów, gwałcących wymagania moralne 
stawiane duchownym albo wkraczających w dziedzinę zastrzeżo
ną dla duchownych niezakonnych (problem parafii). Wokół Rober
ta jednak, zresztą podobnie jak wokół Jana z Salisbury, narosło 
wiele stereotypów: jak Janowi przypisuje się zwykle stanowisko 
skrajnie hierokratyczne mimo Jurydycznej” orientacji, zbliżają
cej go raczej do opcji papalistycznej, tak Roberta - głównie za 
sprawą krytycznych wobec Rzymu myślicieli angielskich, od 
Wyclifa poczynając - uznaje się za nieprzejednanego wyznawcę 

72 Zdaniem angielskiego historyka, zakony nie uratowały Kościoła 
w Anglii (czego miały dokonać na kontynencie), bo „za Henryka III ko
ściół jako instytucja był dostatecznie bezpieczny, choć bowiem było w nim 
wiele ciemnoty, niedbalstwa i rzeczywistego pogaństwa, to nie było he
rezji i mało (było) nastrojów antyklerykalnych. (...) Nie można także po
wiedzieć, że zakony żebrzące ocaliły w Anglii władzę papieską. Znamien
ny przecież jest fakt, że nastroje antypapieskie gwałtownie wzrosły w tych 
właśnie latach panowania Henryka III, kiedy zakonnicy zdobywali naj
większy wpływ na lud”. Dwa te prądy nie były antagonistyczne, a pozwa
lały łączyć kierunki pozornie wykluczające się: przejawiać demokratycz
ne sympatie i mieć znaczenie w stronnictwie Montforta, religijnego i pra
wowiernego przecież, ale pozostającego w otwartym sporze z kurią rzym
ską (G M. Trevelyan, Historia Anglii, Warszawa 1967, s. 235). Biografię 
Roberta Grosseteste’a podaję M. Boczar, dz. cyt., s. 20-32.

73 Boczar twierdzi, że „przez cały dojrzały okres swego życia Robert 
utrzymywał bliskie więzi z franciszkańską szkołą w Oksfordzie. W dzie
dzinie badań naukowych podejmowanych w tej szkole chętnie służył po
mocą i radą, przez co wywarł decydujący wpływ na przyjęty w niej kie
runek studiów. (...) Podzielając ideał ubóstwa głoszony przez zakon Bra
ci Mniejszych, zrezygnował w 1232 r. ze wszystkich źródeł dochodów 
z wyjątkiem prebendy przy katedrze w Lincolnie. Jednakże wyrażał za
strzeżenia co do ich praktyk żebraczych, gdyż uważał, iż najważniejszym 
i najbardziej wartościowym stopniem ubóstwa jest utrzymywanie się z wła
snej pracy” (dz. cyt., s. 29).
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tezy o pełni władzy papieży, sprawowanej przez nich i w porząd
ku duchowym, i w porządku świeckim, co za tym idzie władnych 
orzekać o użyteczności władców świeckich dla uniwersalnej 
wspólnoty chrześcijańskiej wedle „miar politycznych”74. Bez wąt
pienia, Robert uznawał papieża za „wikariusza Chrystusowego na 
ziemi”, utrzymywałjednak, że zwierzchnictwo Stolicy Świętej ma 
być sprawowane dla „budowania raczej niż dla niszczenia”, że 
normy ustanawiane przez papieży nigdy „nie mogą łamać granic 
wyznaczonych przez prawo Boga”, a co za tym idzie, że obowiąz
kiem każdego biskupa, nie tylko Lincoln, jest oponowanie wobec 
„rozkazów niszczących”. W imię „synowskiego oddania Stolicy 
Apostolskiej”. Pytania: czy powinność tego rodzaju jest równo
znaczna z uznaniem prawa oporu po stronie niższych rangą hie
rarchów wobec woli papieża, czy pojawiają się tutaj zaczątki dok
tryny o względnej niezależności partykularnych Kościołów lub 
nawet diecezji wobec Stolicy Apostolskiej, wymagają rozważenia, 
jeśli mamy uchwycić stanowisko Roberta75.

Jak zauważa F. F. Urquhart, teza ta oparta jest na nieporozumieniu, 
nie dostrzeganemu nawet przez wydawców pism Roberta; nieporozumie
niu wynikłemu z błędnej identyfikacji adresata listu Roberta, Master In
nocent, w którym wyrażał on jednoznaczny sprzeciw wobec „nieupraw
nionych pretensji papieża”. Adresatem listu nie był Innocenty IV, lecz 
rezydujący w Anglii sekretarz papieski noszący imię Innocenty, wobec 
którego Robert wyraził sprzeciw w związku z próbą narzucenia na waku
jącą kanonię w Lincoln kandydata kurii rzymskiej, połączoną z zapowie
dzią nałożenia ekskomuniki na każdego, kto sprzeciwi się jego instalacji; 
sprzeciw Roberta (1253) okazał się na tyle skuteczny, że Innocenty IV 
wydał w tymże roku, na miesiąc przed śmiercią biskupa Lincoln, bullę 
przywracającą duchowieństwu angielskiemu pełnię uprawnień w zakre
sie wyboru i ustanawiania kanoników w Anglii (Robert Grosseteste, [w:] 
The Catholic Encyclopedia, t. VII, New York 1910).

75 Winniśmy jednak pamiętać, bez względu na odpowiedź, że stano
wisko Roberta wprost dotyka kwestii „pełni władzy” papieża jako piastu- 
na apostolskiego zwierzchnictwa Stolicy Świętej, w niewielkiej mierze 
odnosi się zaś do porządku politycznego.

Stanowisko Roberta, wyrażone w słynnym Liście 128 skierowa
nym na ręce legata imieniem Innocenty, wysłannika do Anglii pa
pieża Innocentego IV, budzi kontrowersje. Sędziwy biskup Lincoln 
wypowiadał się po tym, jak w 1251 r. papież czasowo zawiesił go 
w prawach biskupich za odmowę uznania pochodzącego z Italii 
nominata na urząd w administrowanej przezeń diecezji, motywowa
ną nieznajomością przezeń języka angielskiego; i po tym, gdy 
w 1253 r. Innocenty IV nadał swemu krewnemu jedną z kanonii 
w diecezji Lincoln z prawem do pierwszej wakującej prebendy, 
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opatrując list w tej sprawie (skierowany nie do Roberta, ale do lega
ta w Anglii z obowiązkiem powiadomienia o jego treści biskupa 
Lincoln) klauzulą, iż żadne przywileje nie mogą stać na przeszko
dzie w wykonaniu papieskiej decyzji (non obstante). Grosseteste 
uznał działania papieża za niedopuszczalne ograniczanie go w pra
wach kierowania diecezją i we wspomnianym liście przesłanym do 
Rzymu za pośrednictwem legata w stanowczych słowach odrzucił 
żądania Innocentego IV76. Kontekst już znamy; by uchwycić rzeczy
wisty przedmiot sporu należy jednak przytoczyć słowa Roberta, 
w których jedni znajdują deklarację postawy zdecydowanie antypa
pieskiej, inni zaś akt stosowania przezeń spójnej doktryny, wyzna
czającej zakres wykonywania władzy papieskiej i z tego powodu 
dopuszczającej w pewnych przypadkach nieposłuszeństwo bisku
pa77. Przytoczymy je in extenso, by niczego nie uronić z jego rozu
mowania: „Wiadomo Waszej Łaskawości” - pisał Robert - „że za
leceniom apostolskim jestem posłuszny z synowskim oddaniem, 
z pełną gorliwością i szacunkiem. Jednakże temu, co pozostaje nie
zgodne z prerogatywami apostolskimi, mimo mej całej troski o cześć 
synowską, sprzeciwiam się i trwam w tym, ponieważ z bożego zrzą
dzenia jestem zobowiązany do jednego i drugiego. Zalecenia apo
stolskie bowiem nie mogą być inne niż nauki Apostołów i samego 
Pana Jezusa Chrystusa, ich Nauczyciela i Mistrza, którego postać 
i osobę najpełniej wyraża w hierarchii kościelnej papież. A sam nasz 
Pan Jezus Chrystus powiedział: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciw
ko Mnie”. Przeciw Niemu nie jest więc i nie może być w swej pełni 
bożej świętości Stolica Apostolska. Okazuje się, że wspomniany 
wyżej list (papieża Innocentego IV - przyp. B.Sz.) nie jest jednak 
w swym tonie zgodny z apostolską świątobliwością, ale wręcz cał
kowicie niestosowny i z nią sprzeczny. Po pierwsze dlatego, że owe 
pierwsze wyrażenia i inne podobne im fragmenty tchną duchem 
nadmiaru klauzuli: niemożności sprzeciwu (non obstante), bynaj
mniej nie wprowadzonych tu z potrzeby zachowywania prawa na

76 Boczar, za którym przytoczyliśmy opis zdarzeń, konkluduje: „Ro
bert wskazywał na niezwykłą ważność decyzji o obsadzaniu urzędów 
kościelnych i przypominał o nadrzędnej odpowiedzialności papieża za losy 
Kościoła. Osobę nominata zaś uznał za nieodpowiednią na przydzielany 
jej urząd z uwagi na zbyt młody wiek i brak znajomości języka angielskie
go” (dz. cyt., s. 27).

77 Drugą interpretację przyjmuje m.in. M. Boczar, powołując się na 
argumenty sformułowane przez B. Tiemey’a w artykule Grosseteste and 
the Theory of Papal Souvereignty, „Joumal of Ecclesiastical History”, 6 
(1955), s. 1-17 (Grosseteste, wyd. cyt., s. 27).
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turalnego, gdyż z nich potop pochopnej zmienności, zuchwałości 
oraz bezwstydnego kłamstwa i oszustwa, nieufności wobec kogo
kolwiek, a w konsekwencji tych wad, których jest bez liku - zamą
cenie czystości wiary chrześcijańskiej i zakłócanie spokoju w ludz
kim współżyciu”. Oba elementy: „czystość wiary” i „spokój w ludz
kim współżyciu” warto zachować w pamięci. „Po drugie” - dodaje 
Robert - „po grzechu Lucyfera, na końcu świata grzechu samego 
syna zatracenia - Antychrysta (...), nie ma ani nie może być innego 
tak przeciwnego i sprzecznego z nauką Apostołów i Ewangelii oraz 
z samym Panem Jezusem Chrystusem grzechu tak godnego pogar
dy, szkaradnego, wstrętnego i dla rodzaju ludzkiego tak zgubnego, 
jak sprzeniewierzanie się, niszczenie pasterskiego urzędu, i posłu
giwania zgubnego wobec dusz powierzonych tej posłudze i urzędo
wi, powołanych do ożywiania wiary i dla zbawienia. A ten grzech, 
zgodnie z niepodważalnym świadectwem Pisma Św. bywa popełnia
ny przez tych, którzy miast zobowiązującej ich opieki duszpaster
skiej, z mleka i runa owczarni Chrystusowej czynią źródła sytych 
tego świata pragnień, zapominając o powinnościach swego paster
skiego urzędu na rzecz wiecznego Chrystusowych baranków zba
wienia. A przecież według wiecznego świadectwa Pisma już samo 
zaniedbywanie posługi duszpasterskiej równa się tępieniu i zagła
dzie owych baranków. Te dwa grzechy zaś, chociaż w nierównej 
mierze, są grzechami najcięższymi i jako takie niezmiernie przewyż
szają wszystkie inne, co wynika stąd, iż właśnie one - wprawdzie 
w różnym stopniu i odmiennie - są wprost najgorsze, co takiemu 
najlepszemu przeciwstawne. Jednym z wymienionych grzechówjest 
poniżanie samego Bóstwa, najlepszego w swojej pełni i nadprzyro- 
dzoności, innym zaś w sobie samym niszczenie bożego podobień
stwa, najlepszego z racji pełnej łaski i naturalnej jego partycypacji 
w bożym promieniu. A podobnie jak w tym, co dobre, jego przyczy
na jest lepsza od skutku, tak i w tym, co złe, przyczyna zła bywa 
gorszą od swego skutku. Zatem ci, którzy wprowadzają w Kościół 
Boży takich to najgorszych burzycieli bożego podobieństwa i nisz
czycieli owoców pracy w owczarni Chrystusowej, sami okazują się 
od nich gorsi i bliżsi Lucyferowi oraz Antychrystowi. W tej grada
cji zła górują zwłaszcza ci, którzy z racji większej i wyższej władzy 
przekazanej im przez Boga w celu budowania, a nie niszczenia, są 
szczególnie zobowiązani do wykluczania i wykorzeniania z Kościoła 
Bożego takich najgorszych niszczycieli. Nie może więc być tak, aby 
święta Stolica Apostolska, której przez przenajświętszego Pana Je
zusa Chrystusa zgodnie z Apostołem została „ku budowaniu, a nie 
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ku zagładzie” przekazana wszelka władza, mogła nakazywać lub 
polecać coś, co by skłaniało do tego rodzaju grzechu tak godnego 
wzgardy, szkaradnego, obrażającego Pana Jezusa Chrystusa i zgub
nego dla rodzaju ludzkiego, lub śmiałaby coś takiego czynić. Było
by to bowiem jawnym osłabieniem lub nawet zachwianiem albo nad
użyciem uświęconej pełni władzy, całkowitym odejściem od chwa
lebnego Jezusa Chrystusa i wprost usadowieniem się wraz z dwo
ma wymienionymi już książętami ciemności na zgubnym piedesta
le mąk piekielnych”. Wniosek ma decydujące znaczenie: „Kto [po
zostaje] uległy i wiemy niewzruszonemu i szczeremu posłuszeństwu 
Stolicy Apostolskiej, nie odłączony przez schizmę od ciała Chrystusa 
i tejże Stolicy świętej, ten nie może ulegać nakazom, skądkolwiek 
by one, choćby z najwyższego chóru aniołów pochodziły. I dlatego 
musi się on im ze wszystkich sił, nawet buntując się, sprzeciwiać. 
I ja właśnie z tego względu, powodowany powinnością posłuszeń
stwa i wierności, która jakby rodzicielsko wiąże mnie ze świętą Sto
licą Apostolską, a także z umiłowania mojej jedności ze Stolicą 
w ciele Chrystusowym, powodowany synowskim uczuciem i uległo
ścią odmawiam posłuszeństwa, sprzeciwiam się i buntuję temu, co 
zawiera ów list, gdyż najwyraźniej popycha on do wspomnianego 
grzechu i pozostaje w całkowitej sprzeczności ze świętością Stoli
cy Apostolskiej i z katolickąjednością. Stolica Apostolska w swej 
świątobliwości nie może niszczyć, a jedynie ma budować”, konklu
dował Grosseteste wywód przeciw sprzyjającym grzechom decy
zjom papieskim. „Z pełni władzy bowiem wynika, iż wszystko winno 
być ku budowaniu. To zaś, co zwie się rozporządzeniem urzędów 
kościelnych (provisiones) nie służy niestety budowaniu, a jawnemu 
burzeniu” i wywołuje powinność sprzeciwu z powołaniem się na to, 
co jest i jako takie wymaga obrony78.

78 List 128, przekł. M. Boczar, cyt. za tegoż, dz. cyt., s. 234-236. Ze
stawmy z rozumowaniem Roberta tezę wypowiedzianą przez uchodzącego 
za hierokratę Jana z Salisbury: „Skoro najwyższa władza wyklucza istnie
nie jakichkolwiek ograniczeń, to istotnie ten, kto stoi ponad prawem nie jest 
podporządkowany żadnemu prawu, jednak zobowiązany jest jeszcze bar
dziej nie gwałcić prawości. Z tego właśnie powodu biskup Rzymu posiada 
najbardziej uprawniony rodzaj wolności przez to samo, że jest najwyższy. 
Któż bowiem bardziej niż on dba o wszystkie kościoły? Ponadto ten, kto 
jest biskupem Rzymu, musi być z konieczności, z racji pozostawania w Ko
ściele, sługą sług, i to nie tylko nominalnie i dla większej chwały, ale aktu
alnie i istotowo, nawet choćby wbrew swej woli” (Policraticus, viii.23).

Chociaż Robert wspierał działania papieża skierowane przeciw
ko cesarzowi Fryderykowi II i głosił tezę o Boskiej proweniencji 
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jedynie zwierzchnictwa duchowego w uniwersalnej wspólnocie 
chrześcijańskiej, jego deklaracje wykluczają zasadność przypisy
wanej mu niekiedy doktryny wymagającej identyfikacji władzy 
papieża jako samej w sobie nieomylnej, znoszącej wszelkie kryte
ria oceny jego aktów lub utożsamiającej tę władzę z każdym orze
czeniem Głowy Kościoła. Zagadnienie to, kontrowersyjne w związ
ku z wypowiedziami Jana z Salisbury i Henryka Bractona gdy idzie 
o relację władcy świeckiego wobec prawa, staje się istotne u Ro
berta, bo jest odnoszone do relacji woli papieża do stanowionych 
przezeń norm lub konkretnych aktów ich stosowania. U wymienio
nych myślicieli angielskich wciąż powraca teza, że władza nie może 
być utożsamiana z arbitralnością jej piastuna, który związany jest 
prawem, z niego bowiem czerpie uprawnienia do władczych dzia
łań. Interesujące jest i to, że jak Jan i Henryk w wielkiej mierze 
ograniczali królewskie pretensje do dóbr należących do ich pod
danych, w tym do dóbr należących do Kościoła lub duchownych 
feudałów, Robert zmierzał w analogicznym kierunku, broniąc nie 
tyle dóbr i przywilejów partykularnego Kościoła lub jednej z die
cezji Kościoła powszechnego przeciwko pretensjom królewskim, 
co uprawnień związanych z urzędem biskupim przeciwko preten
sjom papieskim. Było to tym ważniejsze, że w jego czasach zaczęły 
się kształtować argumenty, z których skorzysta Idzi Rzymianin, by 
dowodzić praw właścicielskich papieża do dóbr i osób poddanych 
należących do uniwersalnej wspólnoty chrześcijańskiej. Tym waż
niejsze również, a odnoszące się wprost do refleksji charaktery
stycznej dla analizowanych przez nas myślicieli angielskich, że 
Grosseteste nie przejawiał skłonności do ograniczania władztwa 
papieskiego ani w związku z rozbudową kompetencji i wpływu na 
wolę papieża kolegium kardynałów (czego analogonem mogłaby 
się stać teza o ograniczającym wolę króla wpływie rady magnatów), 
ani w związku z uznaniem pozycji zwierzchniej soboru powszech
nego (czego analogonem mogłaby być teza o roli ciał przedstawi
cielskich lub zgoła całej wspólnoty jako ostatecznego zwierzchni
ka w porządku politycznym). Celem poszukiwań Roberta, podob
nie jak Jana z Salisbury i Bractona, było wykazanie istnienia kry
teriów miarkujących i ograniczających wolę władcy, zawartych 
w przedmiotowym prawie, stanowiącym podstawę również jego 
uprawnień. Inaczej niż Jan nie znajdował tych kryteriów w zasa
dach bytu; inaczej niż Bracton nie znajdował ich też w „starodaw
nych zwyczajach”, nie mających wyraźnie określonego twórcy. 
Zdaniem niemal wszystkich historyków analizujących doktrynę 
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Roberta, z przyjętych założeń metafizycznych wywodził on tezę, 
iż kryteria te tkwią w prawie kanonicznym, ustanawianym również 
przez papieża, który „otrzymuje pełnię władzy bezpośrednio od 
Boga i jako taki jest jedynym źródłem wszelkich innych zwierzch
ników działających w obrębie Kościoła”, także zatem źródłem 
uprawnień biskupa Lincoln79. Fragment doktryny, w którym Ro
bert uzasadnia pochodzenie swego biskupiego tytułu i związanych 
z nim uprawnień wyłącznie z władztwa papieża jako wikariusza 
Boga na ziemi i pośrednika między Nim i porządkiem doczesnym, 
wyklucza wszelkie próby ingerencji władców świeckich w sferę 
uprawnień należnych biskupowi. Zarazem jednak fragment ten 
problematyzuje główną kwestię budzącą zainteresowanie history
ków: skoro biskup czerpie legitymację i związane z nią uprawnie
nia z nadania papieskiego, jakże może sprzeciwiać się rozstrzygnię
ciom tego, kto jest bezpośrednim źródłem jego władzy? Skąd może 
czerpać upoważnienie do krytykowania aktów podejmowanych 
przezjego „osobowo uchwytnego” zwierzchnika? Gdzie odnaleźć 
racje sprzeciwu, wyrażanego przez Roberta w liście i jakie są kry
teria pozwalające waloryzować papieskie akty? Zdaniem takich 
historyków, jak Powiekę i Tiemey, racje sprzeciwu mógł Robert 
odnaleźć w normach prawa kanonicznego, z którymi miała być 
uzgadniana wola papieża miarkowana przecież przez prawo „po
spolite” lub „powszechne” Kościoła, nie wywodzone z abstrakcyj
nej zasady bytu ani - przy pomocy jurysprudencj i - z ustalonych 
w długim okresie norm zwyczajowych, ale z orzeczeń Ojców, so
borów oraz niesprzecznych z nimi dekretałów papieskich. Wpraw
dzie władza papieża miała Boską proweniencję i pochodziła bez
pośrednio z ustanowienia Boga, dotyczyło to jednak w pierwszej 
kolejności nie tyle osoby aktualnego piastuna władzy, co jego urzę
du. Robert nie kwestionował tezy, iż nikt oprócz Boga nie może 
sądzić zwierzchnika wspólnoty wiernych, jednak istnienie norma
tywnego kontekstu, którego elementem było jego zwierzchnictwo 
miało znaczenie decydujące. Wola aktualnego piastuna urzędu nie 
mogła znosić granic z urzędem związanych, ustanowionych przez 
Chrystusa, a dookreślonych przez kanony. Podobnie jak Lanfranc 
i Anzelm, Robert wywodził źródło papieskiego zwierzchnictwa 
z ustanowienia Chrystusowego, zatem ze źródła wykraczającego 

79 Zob. m.in. M. Powiekę, Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln, 
„Bulletin of the John Rylands Library”, 35 (1953), s. 482-507; idem, The 
Reformation in England, London 1961, s. 9-10; oraz B. Tiemey, art. cyt., 
s. 1-2.
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poza porządek ludzki, a nawet - jak zauważa Wilhelm - mocniej 
niż jego poprzednicy akcentował prymat biskupa Rzymu w świe
cie chrześcijańskim; był to jednak zasadniczo prymat jurysdykcyj
ny, umożliwiający osądzanie członków wspólnoty wiernych we
dle jednolitych kryteriów znajdowanych w powszechnie obowią
zującym, niesprzecznym systemie normatywnym, mającym rów
nież różną od zwyczajowej proweniencję80 81. Dlatego eksponował 
więź każdego biskupa ze Stolicą Apostolską i wykluczał możliwość 
dyskutowania tytułu zwierzchnika Kościoła, wymagającego pra
wości woli mierzonej zarówno „normami wyższego rzędu”, jak 
i dopełniającymi tamte normami kanonicznymi. Podobnie jak od
wołujący się do jurysprudencji Bracton, Robert dbał głównie o nie
sprzeczność obowiązującego systemu normatywnego: zauważając, 
że papież, stosując klauzulę non obstante, nie odwołał przywile
jów udzielonych wcześniej biskupowi Lincoln, nie zniósł zatem 
kanonicznych przeszkód dla spełnienia swej bieżącej woli, popeł
niał „błąd zaniechania”, umożliwiając odwołanie się do norm wciąż 
obowiązujących, do - jak podaję Tiemey - wciąż wiążącego „pra
wa powszechnego” (common law)1'. Spotykał się zatem z opozy
cją nie dlatego, że nadużył władzy, która pozwalała mu przecież 
zmieniać i modyfikować (ale nie negować) normy kanoniczne, ale 
dlatego, że działał przeciw „nauce wiary chrześcijańskiej” i „ogól
nemu stanowi Kościoła”; że wskazał na urząd duchowny osobę, 
która nie była w stanie nauczać nie znając języka, naruszając w ten 
sposób „dobry stan wspólnoty wiernych”, wprowadzając sprzecz
ność w istniejącym ładzie normatywnym, bo postępując wbrew 
obowiązującym regułom kompetencyjnym. Podejmując decyzję 
nie przemawiał on tedy jako zwierzchnik z ustanowienia Bożego, 
lecz powodował się „zakłóconą wolą indywidualną”, a co za tym 
idzie nie działał jako organ Stolicy Apostolskiej, lecz jako „błądzą
cy” (przekraczający pełnomocnictwa, bo nie dopełniający powin
ności) piastun „świętego urzędu”. Sprzeciw Roberta opierał się 
w ostatecznej instancji na tezie, że nie wszystkie decyzje piastuna 

80 J. Wilhelm, Apostolic Succession, [w:] The Catholic Encyclopedia, 
t. 1, New York 1907.

81 B. Tiemey, art. cyt., s. 3-4 wraz z powołanymi tam analizami od
miennych interpretacji G. G. Perry’ego (czyniącego Roberta poprzedni
kiem stanowiska zwolenników angielskiego Kościoła narodowego), Jo- 
urdaina (kwestionującego jego autorstwo wspominanego listu), F. W. 
Maitlanda (zwracającego uwagę na związek zgody Roberta na używanie 
pełni władzy przez papieża i negacji prób jej nadużywania) i Barraclougha 
(uznającego biskupa Lincoln za typowego „pragmatyka politycznego”).
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tego urzędu mieszczą się granicach zwierzchnictwa związanego ze 
Stolicą Apostolską. Lojalność wobec Stolicy musiała pozostawać 
niezachwiana i rzeczywiście była taką w przypadku Roberta, przyj
mującego z „synowskim oddaniem, z pełną gorliwością i szacun
kiem” „zalecenia apostolskie”, sprzeciwiającego się jednak - 
„mimo całej troski o cześć synowską” - decyzjom przeczącym 
„prerogatywom apostolskim”, decyzjom - użyjmy kategorii Brac- 
tona - „prywatnej woli” raczej niż „urzędu publicznego”. Ów 
sprzeciw nie był dowolny i arbitralny ani nie opierał się na „nieza
leżnej władzy” biskupa Lincoln, powołującego się przecież na cią
żący na nim (jak na każdym „z bożego zrządzenia” zabiegającym 
o „czystość wiary i pożytek wspólnoty”) obowiązek lojalności 
wobec zaleceń Stolicy Apostolskiej i decyzji danego papieża, o ile 
działającego jako jej organ. Był bowiem świadom, że skoro zale
cenia apostolskie z konieczności nie mogą być inne niż nauki 
Apostołów i samego Pana Jezusa Chrystusa, ich Nauczyciela i Mi
strza, to decyzje papieża, który w hierarchii kościelnej najpełniej 
wyraża postać i osobę Chrystusa, o tyle pochodzą z pełni jego 
władztwa, o ile nie przeczą ładowi normatywnemu uzasadniające
mu je.

Grosseteste nie tworzył w tym względzie oryginalnej doktry
ny. Dystynkcja Stolicy Apostolskiej i osoby papieża znana była 
wielu współczesnym mu kanonistom (Huguccio, Laurentius, Jan 
Teutonik), pojawiła się u angielskiego glosatora z końca XII w., 
który rozważał przypadek depozycji papieża Anastazego, wyko
rzystał ją również Bracton w swoich poszukiwaniach dotyczących 
„dwóch stron króla”. Nie był również oryginalny, gdy mówił 
o możności sprzeciwu wobec decyzji papieskiej, jako że upraw
nienie tego rodzaju dopuszczali już kanoniści Huguccio i Faven- 
tinus, głosząc, że decyzja papieska, która jest przeciwna prawu 
(contra jus) nie powinna być respektowana, dopóki nie została 
potwierdzona kolejnym aktem papieża. Analogiczne stanowisko 
zajmował nie tylko Goffredus Tranensis, ale także korespondują
cy z Robertem Raymundus de Pennaforte, podnoszący, że upraw
nienie to nie wiąże się z „własną władzą” biskupa (cum discretio- 
ne), lecz łączy się z powinnością utrzymywania niesprzecznego 
systemu normatywnego przez każdy „organ wspólnoty jurydycz
nej”, który winien zwracać uwagę na pojawianie się aktów gwał
cących jej ład. Osobliwość stanowiska Roberta wiąże się natomiast 
z okolicznościami jego wystąpienia: sprzeciwiał się on wszak de
cyzji Innocentego IV, który - zdaniem wszystkich historyków - 
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korzystał ze skrajnej interpretacji tezy o pełni władzy papieskiej, 
formułując w oparciu o nią tezę, iż zakaz non obstanie odbiera 
poddanym możność wyrażania sprzeciwu. Jak się wydaje, Robert 
kwestionował tę tendencję jako prowadzącą do nieuprawnionej 
identyfikacji bieżącej woli zwierzchnika uniwersalnej wspólnoty 
chrześcijańskiej z normami powszechnie w niej obowiązującymi. 
Tiemey, wskazując, że mógł się on oprzeć na zastrzeżeniach sa
mego Innocentego, skądinąd znakomitego prawnika, o możliwo
ści nierespektowania decyzji naruszającej pokój lub ład Kościoła, 
słusznie akcentuje podobieństwo tej deklaracji i argumentów uży
tych przez biskupa Lincoln przeciwko decyzji jej autora82. Był to 
przecież sprzeciw wyrażony wobec konkretnego aktu, dokonane
go z naruszeniem uprawnień jego autora, nie poprzedzonego, do
puszczalną przecież z racji pełni władzy, decyzjąo zmianie istnie
jących norm; sprzeciw wobec jednego aktu, a nie wobec innych 
poczynań lub władzy jako takiej papieża ani tym bardziej zbyt 
szerokich uprawnień Stolicy Apostolskiej. Zwróćmy bowiem 
uwagę, że Robert krytykował użycie przez papieża formuły non 
obstante podnosząc, że nie została wprowadzona z potrzeby zacho
wywania prawa naturalnego, uzasadniającej jej użycie. Wprowa
dzenie tej formuły w danych okolicznościach powodowało „potop 
pochopnej zmienności, zuchwałości oraz bezwstydnego kłamstwa 
i oszustwa, nieufności wobec kogokolwiek, a w konsekwencji tych 
wad, których jest bez liku - zamącenia czystości wiary chrześci
jańskiej i zakłócania spokoju w ludzkim współżyciu”. Wszystkie 
te konsekwencje nie znosiły ogólnej tezy o prymacie Stolicy Apo
stolskiej uosabianej przez papieża wobec hierarchów Kościoła ani 
generalnego uprawnienia papieża do dystrybuowania urzędów i be
neficjów kościelnych, wiązały się natomiast z zakłóceniem stabil
nej struktury Kościoła, która nie została zmieniona uprzednią de
cyzją papieską, ale w której pojawiał się nowy, nieznany uprzed
nio, element. „Szczególna wiedza”, tak istotna w rozważaniach 
prowadzonych przez Bractona, przekonującego władców świec
kich o potrzebie korzystania z rad możnowładców lub znakomicie 
wykształconych prawników, znajdowała u Roberta zastosowanie 
w odniesieniu do biskupów, dbających o realizację potrzeb lokal
nych wspólnot wiernych, których dobro składa się na dobro wspól
noty uniwersalnej, ale odnosiła się również do papieża, podejmu
jącego konkretne decyzje w oparciu o obowiązujący w danej chwili 

*2 Art. cyt., s. 14-15.
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ład normatywny Kościoła, łatwiej zmienny niż oparty na zwycza
jach ład Bractona.

Grosseteste podnosił, że władcy świeccy nie mogą ograniczać 
niezależności Kościoła, gdyż przeczyliby postanowieniu Chrystusa 
i prawu naturalnemu. „Argument z prawa Bożego lub naturalnego” 
odnosił jednak także do papieża, który mógł zmieniać lub uzupeł
niać prawo kanoniczne, dążąc do uzgodnienia ich treści z niezmien
nymi wymaganiami norm Bożych lub naturalnych. Jednak akty 
zmieniające z innych powodów prawo kanoniczne lub negujące jego 
normy mogły się spotkać ze sprzeciwem, nawet gdy odnosiły się do 
partykularnej części Kościoła. Dotyczyło to zwłaszcza przypadków, 
gdy prowadziły do „pochopnej zmienności” albo naruszały dobro 
wspólnoty. Tym elementem Robert wpisywał się w tendencję cha
rakterystyczną dla niektórych współczesnych kanonistów, nie do
puszczających do wywodzenia z pełni władzy papieskiej „absolu- 
tystycznej” interpretacji bliskiej hierokratom, którym przypisuje się 
uznanie dyskrecjonalnej władzy papieża i identyfikację bieżącej jego 
woli z treścią norm, zatem z usunięciem wszelkiego kontekstu nor
matywnego określającego jego wolę. Jego celem, podobnie jak ce
lem Bractona, nie było ustanowienie instytucjonalnej przeciwwagi 
dla zwierzchnictwa papieskiego wobec Kościołów partykularnych 
ani tym bardziej uzasadnienie ogólnego „prawa oporu” biskupów 
wobec poczynań papieża, pozostającego wszak źródłem ich upraw
nień. Celem tym pozostawało natomiast ustalenie przypadków, 
w których biskupi odpowiedzialni za prowadzenie wiernych do zba
wienia mogą zwracać Głowie Kościoła uwagę na błędność jej orze
czeń, oczekując na ich zmianę lub potwierdzenie; przypadków, 
w których biskupi mogli i winni byli, z racji ciążących na nich po
winności wynikających z lojalności wobec Stolicy Apostolskiej, 
podnosić niekoherentność orzeczeń papieskich lub ich sprzeczność 
z obowiązującym prawem kanonicznym, a w ostatecznej instancji 
z prawem Bożym lub naturalnym"3. Mówiąc o „budowaniu” raczej 83 

83 K. Pennington zwrócił uwagę, że dyskusję na temat pełni władzy 
papieża, interpretowanej w „duchu hierokratycznym”, rozpoczął w Anglii 
dopiero w 1256 r. franciszkanin Tomasz z Yorku, który jako pierwszy 
przypisał ją głowie Kościoła rzymskiego i powszechnego uznając, że sku
pia on władzę absolutną (jurysdykcyjną) i zwykłą (zarządzającą) i jest 
źródłem wszelkich uprawnień biskupów, korzystających jedynie z „władz
twa udzielonego lub delegowanego”, niezdolnych do sprzeciwu wobec 
żadnych działań papieża, którego wola identyczna jest z prawem (Law, 
Legislative Authority and Theories of Government, [w:] J. H. Burns (ed.), 
The Cambridge..., wyd. cyt., s. 452-453).
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niż „niszczeniu”, Robert uwzględniał bowiem istnienie ładu norma
tywnego wiążącego wszystkich członków uniwersalnej wspólnoty 
wiernych, znów jak Bracton interesował się „stroną materialną” 
bardziej niż „formalną” prawa. Trwał w przekonaniu, że ów ład 
decyduje o strukturze powinności w obrębie owej wspólnoty i wy
maga wspierania przez wszystkich w niej pozostających, a czerpią
cych uprawnienia właśnie z jego norm ustalających hierarchiczną 
strukturę Kościoła. Ten, kto ów ład wzmacniał, nie wprowadzał do 
niego sprzeczności i dbał o koherentność, budował, a nie niszczył; 
ten natomiast, kto - choćby indywidualnym aktem - powodował jego 
nadwątlenie i narażał określoną przezeń strukturę na pewien brak, 
siebie samego sytuował w pobliżu „książąt ciemności”, nie znają
cych żadnego porządku. Dla Roberta, pozostającego pod wpływem 
Hostiensisa, działającego na dworze króla Henryka III przed obję
ciem funkcji kapelana Innocentego IV, szczególnie papież zajmują
cy „najświętszą stolicę będącą tronem Boga” (jak wyraził się wo
bec Głowy Kościoła na Soborze Liońskim) nie mógł podejmować 
działań przeciwko temu, co istniało, co było realne, bo postępował
by wbrew zajmowanej przez siebie pozycji; nie mógł on wprowa
dzać żadnego braku, bo zajmując „najświętszą stolicę” winien był 
działać jedynie ku budowaniu, a nie ku niszczeniu84.

84 Zob. M. Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. 
The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists, Cam
bridge 1963, s. 165-166 (tamże o Robercie jako zwolenniku hierokratycz- 
nej tezy o papieżu jako uosobieniu jedności uniwersalnego episkopatu, 
skupiającym w swym urzędzie dwa rodzaje władzy: potestas jurisdictio
ns i potestas ordinis - s. 375, oraz jako wyznawcy tezy, zgodnie z którą 
papież wraz z kardynałami, a nie sam jako osoba, jest „wikariuszem Chry
stusa” na ziemi - s. 460 i n.).

Grosseteste, który w imię lojalności i „oddania synowskiego” 
Stolicy Apostolskiej podejmował krytykę decyzji uosabiającego 
ją papieża, nie sprzeciwiał się „najświętszemu urzędowi”, lecz 
jednemu z aktów jego piastuna, któremu niepodobna się było 
opierać „w dłuższej perspektywie” lub po potwierdzeniu decyzji 
zgodnej z „wymaganiami apostolskimi”. Nie można tego powie
dzieć o jego sposobie traktowania władcy świeckiego, któremu 
Bracton - nawiązując w tym względzie do tradycji znaczonej 
wystąpieniem Anonima z Yorku - przyznawał tytuł analogiczny 
do tego, jaki Robert nadawał papieżowi. Uznawał on bowiem 
Kościół za uniwersalną korporację przypominającą „porządek 
prawny”, mając poszczególne chrześcijańskie wspólnoty poli
tyczne, „monarchie narodowe”, za jego elementy. Jako hierarcha 
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Kościoła, mógł był współdziałać z królem, mając jednak na 
względzie powinności określane przez „wymagania apostolskie” 
nie mógł godzić się na próby osłabiania papiestwa lub umniej
szania niezależności hierarchów Kościoła angielskiego, składa
jących się na podstawową strukturę jednej uniwersalnej wspól
noty chrześcijańskiej. Zdaniem wielu historyków Grosseteste 
odgrywał znaczącą, wedle niektórych nawet wiodącą, rolę w opo
zycji wobec króla Henryka III w połowie XIII w., także ekspo
nując wagę norm prawnych wiążących wolę władcy jako grani
cy posłuszeństwa wobec jej orzeczeń. A jednak, o ile papieża 
mógł spotkać z jego strony jedynie sprzeciw bierny i dotyczący 
konkretnego aktu, nie zwrócony ogólnie przeciwko aktualnemu 
piastunowi „najświętszego urzędu”, władca świecki - nie zajmu
jący urzędu łączącego się z „apostolstwem” - narażony był na 
opór bardziej zasadniczy w razie wciąż ponawianej występności 
wynikającej z łamania przezeń obowiązujących norm prawnych. 
O ile wiadomo, Robert - należący wraz z bliskim mu francisz
kaninem Adamem Marshem85 do grona najbliższych przyjaciół 
Szymona de Montfort - groził ekskomuniką dostojnikom łamią
cym postanowienia Wielkiej Karty Swobód, od 1244 r. działał 
w wybranej przez parlament komisji przygotowującej projekt re
formy ustroju angielskiego, w 1252 nakazał odczytanie propozy

85 Warto odnotować, że Marsh uznawany jest w literaturze za pierw
szego w Oksfordzie eksponenta tezy, iż miecz materialny może być do
wolnie odbierany władcom świeckim nie tylko przez papieża, ale także 
przez hierarchów partykularnego Kościoła, czerpiących uprawnienia 
w tym względzie od zwierzchnika Kościoła powszechnego. Tę samą in
terpretację „teorii dwóch mieczy” odnajduje się zwykle w liście Grosse- 
teste’a do sędziego królewskiego Wilhelma Ralegha (późniejszego biskupa 
Winchester), numerowanym jako 23 w wydaniu Epistolae, red. H.R. Lu- 
ard, London 1861, s. 91-93 (zob. J. A. Watt, Spiritual and Temporal Po
wers, [w:] J. H. Bums (ed.), The Cambridge..., wyd. cyt., s. 387). Choć 
Grosseteste nie wypowiadał się szerzej na temat relacji między hierarchami 
Kościoła i władcami świeckimi, w każdym razie nie pozostawił szersze
go traktatu poświęconego tej kwestii, warto odnotować, że zdaniem nie
mal wszystkich historyków myśli politycznej badających jego stanowisko, 
hołdował on teorii dwóch mieczy w interpretacji zbliżonej do pozostawio
nej przez Jana z Salisbury; na niej miał on oprzeć żądanie sformułowane 
w 1245 r. wobec króla Henryka III, by okazywał posłuszeństwo Kościo
łowi rzymskiemu i powszechnemu oraz papieżowi jako widzialnej jego 
Głowie oraz zwierzchnikowi feudalnemu króla Anglii od 1213 r. (zob. 
szerzej W. A. Pantin, Grosseteste s Relations with the Papacy and the 
Crown, [w:] D. A. Callus (red.), Robert Grosseteste. Scholar and Bishop, 
Oxford 1955, s. 178-215).
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cji komisji we wszystkich parafiach administrowanej przez sie
bie diecezji86 87. Montfort miał się posiłkować w argumentacji na 
rzecz opozycji baronów nie tylko tezami Bractona, ale także ra
cjami wskazanymi przez Grosseteste’a w traktacie Deprincipa- 
tu regni et tyrannidiss\ korespondującym z „książeczką męża 
stanu” Jana z Salisbury, zawierającym nie tyle argumenty na rzecz 
czyjegokolwiek „zwierzchnictwa politycznego” względem wład
cy świeckiego, ile na rzecz powinności respektowania przezeń 
prawa; nie tyle na rzecz związania króla w dwustronnej umowie 
przywilejami jakiejś grupy społecznej lub zwyczajami wspólno
ty, ile na rzecz spełniania przezeń zobowiązań przyjętych w przy

86 J.R. Maddicott, Simon de Montfort, Cambridge 1995, s. 94-95. Tenże 
autor wspomina, że w kręgu Szymona i Grosseteste’a powstała słynna 
Pieśń o bitwie pod Lewes; przytoczmy fragment za J. Baszkiewiczem, 
zdaniem którego jej tekst jest już wyrazem „koncepcji o dopuszczalności 
detronizacji władcy naruszającego porządek prawny: »Bowiem każdy król 
rządzi się prawem, które zna / Król Saul został odtrącony, bo prawa łamał 
/1 czytamy, że Dawid wnet został ukarany, bo działał / Wbrew prawu. 
Niech więc wie, kto to czyta / Że nie może rządzić, kto nie zachowuje prawa 
/ I takiego nie powinni robić królem ci, którzy mają do tego prawo ... /... 
Jeśli władca kocha, powinno się go kochać, / Jeśli rządzi prawnie, należy 
mu się szacunek; / Jeśli błądzi, powinien być odwołany /1 zakwestiono
wany przez tych, których bezprawnie obciążał, / Chyba, żeby się Chciał 
poprawić...«. Tak więc w przekonaniu wielkich panów” - komentuje Basz
kiewicz - „władca nie tylko może spotkać się z dolegliwym »nękaniem«, 
ale i z detronizacją. Idea obalenia władcy jako sankcji łamania przezeń 
praw istotnie głęboko tkwiła w świadomości feudalnej elity. Najłatwiej 
było powiązać tę myśl z zasadą elekcyjności tronu: ten, kto daje władzę, 
może ją także odebrać; detronizacja stanowiłaby korelat prawa wyboru” 
(dz. cyt., s. 198). Jak się jednak wydaje, a tezę tę potwierdza nie tylko J. 
N. Figgis, ale i liczni brytyjscy historycy, utwierdzająca się w Anglii za
sada dziedziczności tronu, uzupełniana zasadą primogenitury, znacznie 
osłabiała podobną tendencję. Bardziej widoczna była tendencja innego ro
dzaju: nie tyle wiodąca do ustalenia zwierzchnictwa „osobowych podda
nych”, składających się na „zbiorowego suwerena” jako źródła władzy 
króla, bo korzystającego z „prawa jego wyboru”, co do koncepcji korpo
racyjnego ciała wspólnotowego, w którym wiedza o tym co prawe i o tym, 
co użyteczne dla wspólnoty gromadzona była i wykorzystywana przez po
siadającego dziedziczny tytuł władcę wespół z reprezentantami najważ
niejszych składowych wspólnoty. Coraz wyraźniej utwierdzało się też 
przekonanie (stanowiska Jana z Salisbury i Bractona potwierdzają ów 
proces), że kontekstem ewentualnej utraty tytułu nie jest wypowiedzenie 
posłuszeństwa przez jednostki lub grupy (choćby stany lub Kościół), ale 
pogwałcenie przez władcę norm prawa powszechnie obowiązującego; 
tendencję tę można dostrzec w przywołanym fragmencie Pieśni.

87 Ostatnie wydanie jako De Tyrannide, red. S. Gieben, Collectanea 
Franciscana 41 (1971); zob. szerzej J. E. A. Jolliffe, dz. cyt., s. 285.
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siędze koronacyjnej"8 i zagwarantowania niezależności Kościo
ła.

88 P. E. Schramm, A History of English Coronation, Oxford 1937, s. 
126-129.

89 F. Kem, dz. cyt., s. 115.

Grosseteste, wiążąc stanowisko papieża w uniwersalnej wspól
nocie chrześcijan, mającej nie tylko eklezjalny, ale i jurydyczno- 
polityczny walor, ze stanowiskiem Mojżesza w Izraelu i samego 
Chrystusa, podnosząc, że tytuł swój wywodzi papież - jak jego 
poprzednicy - wprost od Boga, twierdził, że sprawuje on zwierzch
ność nad „ludem Bożym”, dzierży obydwa miecze i decyduje o tre
ści dwóch rodzajów praw: i tych, które kierunkują ludzi ku szczę
śliwości, i tych, które zmuszają ich do powstrzymywania się od 
pewnych zachowań obawą przed sankcją. Stanowisko to wpływa
ło nie tylko na krytyczny stosunek biskupa Lincoln wobec papie
skich aktów wprowadzających sprzeczności do uniwersalnie wią- 
żącego systemu normatywnego, skoro ich autor otrzymywał tytuł 
nie od omylnych ludzi, ale wprost od Boga, i jak On winien być 
wolny od błędów. Znajdowało ono również istotne przełożenie na 
problemy związane z relacją między prawem kanonicznym i nor
mami angielskiego prawa powszechnego; skoro bowiem wola 
papieża miała być źródłem norm obowiązujących w uniwersalnym 
Kościele, zatem również w każdej wspólnocie politycznej doń 
należącej, specyficzne dla partykularnej wspólnoty normy common 
law traciły wiążący walor o ile przeczyły normom kanonicznym. 
Zwyczaj, którego znaczenie podnosił Bracton, a 200 lat później 
Fortescue chlubił się wyższością ufundowanych na nim instytucji 
common law (np. w zakresie prawa rodzinnego lub małżeńskiego) 
nad prawem kanonicznym, u Grosseteste tracił znaczenie. Normy 
na nim oparte nie mogły już być przeciwstawiane normom kano
nicznym podobnie, jak inne normy, choćby zawarte w królewskich 
statutach, ponieważ należały do porządku partykularnego, podrzęd
nego wobec uniwersalnego porządku bronionego przez papieża, 
i ponieważ były związane co najwyżej z drugim, pośledniejszym 
„mieczem materialnym” dzierżonym przez władcę niesakramen- 
talnego, będącego już tedy zwykłym człowiekiem88 89. Normy kano
niczne i te, których egzekucja wspierana była przez przymus jed
noczone były w osobie papieża i on winien był zabiegać o ich nie
sprzeczność; odróżniane w działaniu i w rodzaju sankcji, tworzy
ły jeden niesprzeczny system, który miał być respektowany przez 
każdego hierarchę duchownego i każdego władcę świeckiego.
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Dlatego Grosseteste mógł był pisać, że prawa księcia, które prze
czą dekretałom biskupa rzymskiego, nie mają mocy wiążącej, bo 
gwałcą ład normatywny i sprzeciwiają się samemu Chrystusowi90, 
którego wikariuszem pozostawał papież, także nie uprawniony 
przecież do nicowania owego ładu91.

90 Epistolae 23. wyd. cyt., s. 89.
91 J. A. Watt, art. cyt., s. 388.
92 Tamże, s. 399.
93 Relacje między hierarchami Kościoła i władcami angielskimi

w XIII i XIV w. analizuje W. R. Jones, Relations of the Two Jurisdic-
tions. Conflict and Coopération in England during the Thirteenth and
Fourteenth Century, „Studies in Médiéval and Renaissance History”, 7
(1970), s. 77-211.

99 F. Pollock, F. W. Maitland, The History of English Law before the
Time of Edward 1, t. 1, Cambridge 1898, s. 189.

U wcześniejszego od Grosseteste’a Jana z Salisbury odnaleź
liśmy analogiczne wątki, choć w opinii niektórych badaczy nale
ży on już do grona twórców zapowiadających „ateologiczny” lub 
bardziej laicki rodzaj refleksji nad światem politycznym. O ile Jan, 
podobnie jak Robert, uznawany jest za reprezentanta nurtu hiero- 
kratycznego, eksponującego centralną rolę papieża i jednolitość 
ładu normatywnego obowiązującego w uniwersalnej wspólnocie 
wyznawców Chrystusa, zasadnicza tendencja angielskiej myśli 
politycznej kolejnych stuleci wydaje się antyhierokratyczna. Wśród 
jej twórców Odnajdziemy zarówno zwolenników stanowiska du
alistycznego, jak i zwolenników monizmu typu erastiańskiego: i ta
kich zatem, którzy wskazywać będą na konieczność rozdzielenia 
dwóch sfer i przypisania każdego z mieczy innemu zwierzchniko
wi, i takich, którzy żądać będą oddania obu mieczy w ręce władcy 
świeckiego. Bracton, Ockham, Fortescue, a nawet - choć z różnych 
względów - Jan z Salisbury i Wyclif, reprezentować będą zasad
niczo kierunek dualistyczny, coraz wyraźniejszy zresztą, angiel
skiego stylu, preferujący jednak króla92; stosunkowo nieliczni, 
głównie franciszkanie (jak np. Pecham), hołdować będą stanowi
sku analogicznemu do zajmowanego przez Grosseteste93 * * * * *. Od Brac
tona poczynając śledzić też będziemy narastanie trendu, który 
wzmocni partykularny charakter angielskiego systemu normatyw
nego, w imię którego prawdopodobny autor De legibus wzywać 
będzie biskupów angielskich do konsultowania orzeczeń z królem 
i magnatami po to, by zachować niesprzeczny system common law 
raczej niż niesprzeczny system norm powszechnie obowiązujący 
w uniwersalnej wspólnocie chrześcijańskiej99. Bo choć zapewne 
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wszyscy królowie, baronowie i sędziowie królewscy, podobnie jak 
wymienieni i analizowani w kolejnych szkicach myśliciele, skłonni 
byli przystać na tezę Grosseteste, że nie mogą przeczyć normom 
prawa Bożego i naturalnego, to nie byli przecież gotowi uznać, by 
zakaz ten dotyczył niesprzeczności z prawem kanonicznym. Obro
na swoistości partykularnego systemu prawnego, ufundowanego 
na zwyczajach właściwych angielskiej wspólnocie politycznej 
o własnych skomplikowanych tradycjach będzie im bliższa niż 
obrona niesprzecznego systemu uniwersalnego.





WILHELM Z OCKHAM, 
CZYLI O DOMINIUM 

I WIELU INNYCH KWESTIACH





O ile myśliciele angielscy XI i XII w. podejmowali nade wszyst
ko refleksję o Boskich korzeniach uniwersalnego ładu, ujmując 
władcę głównie jako tego, który rozpoznaje jego treść i sprawuje 
jurysdykcję, zaś Bracton uzupełniał ich kierunek, eksponując zna
czenie partykularnego prawa angielskiego, o tyle Wilhelm 
z Ockham korzystał już z kontrowersyjnej kategorii dominium, 
która pozwalała w nowy sposób ująć zagadnienie władzy. Już 
w XIII w. kategorią tą opisywano z jednej strony „właścicielstwo”, 
uprawnienia osoby względem rzeczy, z drugiej zaś „władanie” lub 
„panowanie”, uprawnienia władcy wobec jego poddanych, dotąd 
kojarzone z terminem jurisdictio, teraz zaś z uprawnieniami wła
ściciela, tak że zwierzchnia władza prawodawcza i rządząca zaczy
nała przypominać „pełnię władzy właściciela”; „pełnię”, która 
obejmowała orzekanie o treści prawa przedmiotowego (jurisdic
tio) i stosowanie przymusu dla przywrócenia stanu zgodnego z nor
mami tak ustalonymi (gubernatio lub imperium). Związki domi
nium i jurisdictio mogły być zatem dwojakiego rodzaju: albo - jak 
w bliskim choćby Bractonowi „ujęciu jurydycznym” - uprawnie
nia właścicielskie (dominium) mogły być rozproszone między licz
nych ich piastunów, przy zachowaniu jednego podmiotu sprawu
jącego jurysdykcję1, albo - jak chcieli zwolennicy nowego ujęcia * i

1 Oakley zwraca uwagę, że rzymscy prawnicy stosowali termin domi
nium jedynie do uprawnień względem rzeczy, natomiast piętnastowieczni 
koncyliaryści w rodzaju Piotra z Ailly odnosili go już do władzy księcia i pa
pieża nad dobrami należącymi do świeckich, odróżniając principative do
minium od źródłowego lub cywilnego oraz zestawiając dominium regalne, 
imperialne i apostolskie, nie odnosząc żadnego z nich jedynie do uprawnień 
właścicielskich. Termin ten miał zatem konotację znacznie szerszą niż „wła
sność”. Dla Rzymian prawo własności prywatnej było niepodzielnąjedno- 
ścią, zestawem wyłącznych uprawnień właściciela skierowanych przeciw
ko wszystkim innym, uprawnień do swobodnego dysponowania rzeczą,
i różniło się od uprawnienia do używania rzeczy, tj. do korzystania z niej 
„i pobierania pożytków”; odróżnienie to zostało przypomniane wraz z od
nowieniem prawa rzymskiego w późnych wiekach średnich, przyczyniając 
się w pewnej mierze do zmian w prawie feudalnym, zdominowanym przez
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„teologicznego” lub „teologiczno-politycznego” - kategorie te 
należało odnosić łącznie do władzy-właścicielstwa Boga, w po
rządku doczesnym zaś do zastępującego Go władcy-właściciela 
rzeczy i osób, źródła uprawnień do władania osobami i rzeczami, 
którym mógł być papież, cesarz lub król, jedyny piastun pełni ju- 
risdictio i dominium.

Sposób pojmowania dominium poróżnił w połowie XIII w. 
franciszkanów i dominikanów; sto lat później kontrowersja wo
kół zagadnień związanych z tym terminem przyczyniła się do po- 

odmienne ujęcie, zakorzenione w prawie germańskim, zgodnie z którym 
dominium nie kojarzono z wyłącznością uprawnień właściciela, ale raczej 
z uprawnieniami aktualnego posiadacza rzeczy, choćby nie był on właści
cielem rzeczy, nie korzystającego z możności względem niej z wyklucze
niem innych osób. Germańskie dominium umożliwiało używanie rzeczy 
i pobieranie z niej pożytków i nie było odróżniane od własności; z tego 
powodu możliwe było multiplikowanie uprawnionych do korzystania z rze
czy. W miarę postępów feudalizmu podzielone dominium stawało się coraz 
bardziej wielostopniowe: stojący na szczycie drabiny feudalnej najbardziej 
przypominali rzymskich właścicieli, ich wasale korzystali z rzeczy na po
dobieństwo rzymskich posiadaczy pobierających jedynie pożytki z rzeczy. 
Jednak fakt, że to wasal posiadał aktualnie rzecz sprawiał, że z czasem gro
madził coraz więcej uprawnień kosztem zwierzchnika feudalnego i coraz 
bardziej przypominał właściciela znanego prawu rzymskiemu. Wraz z od
rodzeniem prawa rzymskiego w XII w. legiści wypracowali koncepcję „po
dzielonej własności”, zgodnie z którą wasal posiadał już rzeczywiste upraw
nienie do swojego lenna - dominium utile, a zwierzchnik feudalny nie mógł 
już dowolnie odebrać wasalowi rzeczy jako korzystający z dominium direc
tum względem niej. W ten sposób rzymska koncepcja wyłącznego i niepo
dzielnego posiadania została przełamana przez społeczne warunki feudali
zmu, a podzielone posiadanie stało się centralną koncepcją ówczesnego pra
wa. Oczywiście, koncepcja ta dozwalała uprawnionemu zajmującemu wy
ższe miejsce w hierarchii feudalnej odzyskać dobra, którymi władał kto inny 
na podstawie umowy lennej, oraz żądać stosowanej zapłaty za korzystanie 
z nich. Feudalizm opierał się jednak nie tylko na tej koncepcji, która pro
wadziła do zaniku scentralizowanych struktur i wyparcia ich przez złożone 
struktury pośredniczące, sprawujące funkcje administracyjno-sądownicze, 
wbrew dziedzictwu rzymskiemu, ostro odróżniającemu prawo prywatne od 
publicznego oraz właścicielskie uprawnienia i władanie w sferze publicz
nej. Znał on również koncepcje, które umożliwiały zbliżanie kategorii do
minium do nie wiązanego z nią uprzednio władztwa administracyjnego i są
dowego, a nawet - przynajmniej w pewnym stopniu - legislacyjnego. O tych 
i innych zjawiskach winniśmy pamiętać, bo stanowiły one zasadnicze za
gadnienie dyskutowane przez FitzRalpha (The Political Thought of Pierre 
d'Ailly. The Voluntarist Tradition, New Haven 1964, s. 66-70). Zob. nadto 
F. Pollock, F. W. Maitland, The History of English Law before the Time of 
Edward I, Cambridge 1911,1.1, s. 230-231, oraz C. H. McIlwain, The Growth 
of Political Theory in the West, New York 1932, s. 177. 
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działu pierwszego z wymienionych zakonów. Franciszkanie opto
wali bowiem generalnie za łączeniem jurisdictio i dominium 
w odniesieniu do pozycji papieża, dominikanie zaś dopuszczali 
możliwość ich rozdziału. Spór rozpoczęli franciszkanie: św. 
Bonawentura i Jan Pecham, przypisując obie jakości w pierwszej 
kolejności Chrystusowi, w dalszej zaś papieżowi, wywodząc, że 
żaden duchowny ani świecki członek uniwersalnej wspólnoty 
wiernych ani żadna korporacja nie ma „własnych” uprawnień 
i może jedynie zarządzać dobrami materialnymi z upoważnienia 
różnego od nich właściciela; że również jurysdykcja sprawowa
na jest przez papieża w zastępstwie Chrystusa, a nie przez świec
kich władców, korzystających z niej tylko z upoważnienia papie
ża jako wikariusza Boga na ziemi i to jedynie w odniesieniu do 
spraw materialnych. W tych ujęciach papież zyskiwał pozycję 
ośrodka korzystającego z pełni władzy jurysdykcyjnej i dominial
nej, podczas gdy podlegli mu hierarchowie Kościoła i władcy 
świeccy mogli korzystać z delegowanej im jurysdykcji i udzie
lonych uprawnień względem rzeczy. Było to stanowisko papie
ża Innocentego IV (pontyfikat 1243-54), który uznając, że Sto
lica Apostolska jest właścicielem dóbr należących do francisz
kanów uczynił zakon i jego członków jedynie ich użytkownika
mi, rozdzielając tym samym papieskie właścicielstwo i jurysdyk
cję od franciszkańskiego używania (usus). Od około 1269 r. sta
nowisko to głoszone było przez Bonawenturę i Anglika Pecha- 
ma, mimo oporu dominikanów, zdaniem których sprawowanie 
jurysdykcji przez papieża lub władców świeckich nie musiało się 
łączyć z właścicielską relacją względem wszystkich osób i rze
czy. Dla franciszkanów głoszących ideał ewangelicznego ubóstwa 
negacja ich właścicielstwa wobec dóbr i pozostanie przy używa
niu było równoznaczne z przyjęciem wezwania Chrystusa, pod
jętego zrazu przez apostołów, nie znających własności indywi
dualnej ani wspólnej. Wytaczając argument „z natury Chrystu- 
sa-Boga”, który od czasów Anonima z Yorku służył zwolenni
kom „tezy imperialnej” przeciwko papieskim pretensjom, zaczęli 
oni „zbliżać” Chrystusa-Króla do doczesnego planu, przekonu
jąc, że Jego władza znajduje przedłużenie w pozycji papieża; 
papieża, który przekraczał w ten sposób „wymiar materialny” 
i był należycie przygotowany do ustalania miar prawego działa
nia chrześcijan, w tym korzystania przez nich z rzeczy, które 
miały drugorzędne znaczenie z punktu widzenia ich najwyższe
go celu; papieża, który wykraczał poza korporacyjny charakter 
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Kościoła i stawał się źródłem ładu normatywnego określającego 
zarówno reguły rządzące postępowaniem ludzi, jak i zasady ko
rzystania z rzeczy jako ich ostateczny w porządku doczesnym 
władca-właściciel2. Polemizując z oksfordzkim dominikaninem 
Kilwardbym, Pecham podnosił, że papież, jako dziedzic św. Piotra 
i aktualny piastun przekazanych mu przez Chrystusa pełnomoc
nictw, jest jedynym panem (dominus) sprawującym wyłączną 
jurysdykcję nad wszystkimi biskupami i pozostającym jedynym 
właścicielem dóbr należących do Kościołów lokalnych i zako
nów. Pecham, od 1279 r. arcybiskup Canterbury, zaniepokojony 
wkraczaniem przez władcę świeckiego w zakres jurysdykcji są
dów kościelnych, w 1281 r. wykorzystał tę skrajnie hierokratycz- 
ną koncepcję dla wykazania, że posłuszeństwo papieżowi jest 
warunkiem osiągnięcia przez króla zbawienia i stabilności jego 
królestwa, uznając, że korona, wiążąca się z uprawnieniami i pre
rogatywami króla, jest pochodną korony Chrystusa, który - sku
piając w swej Osobie dominium i jurisdictio - jest zarazem źró
dłem niepodległości papieża i Kościoła względem orzeczeń kró
lewskich. Król miał podlegać rozporządzeniom papieża w więk
szej mierze niż inni członkowie Kościoła, gdyż papież - jako 
jedyny następca św. Piotra i depozytariusz jego pełnomocnictw 
pochodzących od Chrystusa - korzystał z pełni władzy wiązania 
i rozwiązywania tego, co na ziemi i tego, co w niebie. Skoro, 
dodawał Pecham, wspólnota ziemska jest jedynie odbiciem „nie
bieskiej”, to „ziemska władza” winna podlegać duchowej w każ
dym aspekcie regulowanym przez prawo kanoniczne w taki spo
sób, że w razie jego pogwałcenia arcybiskup, a nie papież pozo
stający w tym względzie ostateczną instancją, władny jest zwol

2 Nie nazwanym oponentom z zakonu dominikańskiego Pecham za
rzucał w Tractatus pauperis z 1269 r. przypisanie prawa własności kor
poracyjnemu Kościołowi i zakonom, a co za tym idzie zbliżenie ich do 
porządku świeckiego i znaczne osłabienie znanej Bractonowi zasady nie
podległości „rzeczy świętych”. Eksponując stanowisko typowe dla fran
ciszkanów jego czasów, głosił też, że dobra materialne nie są „dobrami 
w sobie”, że stają się nimi tylko z uwagi na użytek, jaki się z nich czyni; 
że tedy używając dóbr przekazywanych przez donatorów raczej kurii rzym
skiej niż zakonowi jako korporacji odróżnianej od Kościoła powszechne
go, zakon może z nich korzystać tylko celem zaspokojenia podstawowych 
potrzeb członków i udzielania pomocy ubogim. Zob. J. Coleman, The 
Dominican Political Thought of John of Paris in its Context, [w:] D. Wood 
(ed.), The Church and Sovereignty, s. 590-1918. Essays in Honour of 
Michael Wilks, Cambridge, Mass. 1991, s. 188.
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nić poddanych z posłuszeństwa grzesznemu władcy. Bo choć 
papież otrzymał od Chrystusa obie władze: kapłańską i królew
ską, dające uprawnienia w sferze duchowej i doczesnej, i spra
wuje je nie z własnego tytułu, ale dzięki wyborowi i pełnomoc
nictwom Chrystusa, to biskupi korzystający z władzy delegowa
nej przez papieża, a za jego pośrednictwem z upoważnienia Chry
stusa, mogą zwalniać poddanych z posłuszeństwa władcom nie 
mającym przecież własnego tytułu, nie związanych z Chrystusem, 
jak mniemał Anonim z Yorku, ani z Bogiem, jak chciał Bracton, 
bo mającym jedynie legitymację Głowy Kościoła. Biskup Rzy
mu udzielał upoważnienia do sprawowania jurysdykcji, gdyż 
korzystał z pełni władzy; władca świecki, w tym król Anglii, nie 
mógł wywodzić swej jurysdykcji od Boga, z naturalnego prawa 
ani z „przyzwolenia ludu”, skoro bowiem papież sprawował za
razem dominium i jurisdictio nad wszystkimi osobami i ich ma
jętnościami jako jedyny zastępca Chrystusa na ziemi, był też źró
dłem wszelkiego władztwa i właścicielskich uprawnień wszyst
kich chrześcijan. Papież ujmowany w taki sposób sprawował już 
jednak pełnię władzy nie tylko okazjonalnie (casualiter) i z po
wodu grzechu (ratione peccati), nie po czynie naruszającym 
powszechnie obowiązujący ład normatywny, ale w każdym mo
mencie jako ten, który jest wyznaczony i upełnomocniony do 
strzeżenia pokoju w uniwersalnej wspólnocie chrześcijan; ten, 
z którego upoważnienia korzystał każdy władca zobowiązany do 
strzeżenia uświęconej zwyczajami niezależności Kościoła dzia
łającego w jego kraju, nie sprawujący już zdaniem hierokratów, 
jak jeszcze papalistów, wyłącznej jurysdykcji w zakresie tempo- 
raliów (regimen temporalitatis regni)1', ten także, z którego de
legacji korzystał właściciel, zobowiązany do korzystania z rze
czy w taki sposób, by przyczyniać się do powiększania zasobów 
wspólnoty uniwersalnej3 4. Pecham zasadniczo nie zmieniał kon

3 J. A. Watt, Spiritual and Temporal Powers, [w:] J.H. Bums (ed.), The 
Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350-c. 1450, Cam
bridge 1988, s. 402.

4 J. Coleman uznaje, że stanowisko Pechama było odpowiedzią na 
statuty Edwarda II, ograniczające w znacznej mierze samodzielność za
rządu dobrami kościelnymi przez hierarchów (tamże, s. 199-205). Zob. 
nadto D. Douie, Archbishop Pecham, Oxford 1952,s. 92-130 (tamże uwagi 
o powoływaniu się Pechama na Wielką Kartę Swobód dla obrony dziedzi
ny, w której niezależnąjurysdykcję sprawować miały sądy kościelne, oraz 
o sporze arcybiskupa Canterbury z królem dotyczącym arbitralnego prze
noszenia spraw przez monarchę pod jurysdykcję jego sądów).
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cepcji własności chrześcijan wieków średnich, której podwaliny 
kładł osiem wieków wcześniej św. Augustyn; jak biskup Hippo- 
ny odrzucał on bowiem rzymskie ujęcie praw właścicielskich jako 
wyłączności w zakresie korzystania z rzeczy i rozporządzania nią, 
dostrzegając tendencję do odnawiania zarzuconej przez chrześci
jan pogańskiej koncepcji za sprawą tych, którzy sięgając do pra
wa rzymskiego przekonywali, że własność ma naturalną prowe
niencję. Dla Pechama, jak dla innych franciszkanów łącznie 
z Ockhamem, Bóg oddał wszystkim ludziom płody ziemi, pozwa
lając im używać rzeczy dla zaspokojenia koniecznych potrzeb 
i nie przejmowania ich w taki sposób, by nikt inny nie mógł z nich 
korzystać nawet w razie konieczności5. Prawo własności nie 
mogło kwestionować owego fundamentalnego, pierwotnego daru 
Boga dla ludzi: było przecież jedynie instytucją ustaloną w pra
wie ludzkim, użyteczną, jak o tym świadczyło powszechne jej sto
sowanie przez ludy cywilizowane, ale przecież nie znoszącą od
powiedzialności za zaspokojenie elementarnych potrzeb wszyst
kich ludzi6. Pecham nie ograniczał się jednak do zastrzeżeń cha
rakterystycznych dla św. Augustyna, dotyczących wyłączenia 
spod norm prawa ludzkiego niektórych dóbr należących bezpo
średnio do Boga; pragnął nadto poddać ocenie papieża, jako re
prezentanta Boga na ziemi, sposoby korzystania z dóbr material
nych przez chrześcijan, a nawet uczynić go źródłem właściciel
skich uprawnień innych, jedynym w porządku ziemskim piastu- 
nem dominium, nadzorującego innych jego piastunów, jedynym 
jednak zdolnym zapewnić używanie rzeczy przez każdego potrze
bującego przez ustanowienie odpowiedniego ładu i orzekanie sto
sownie do jego wymagań.

5 Przypomnijmy na marginesie, że już uchodzący za założyciela „szko
ły franciszkańskiej” filozof i teolog urodzony w angielskim hrabstwie 
Shropshire, Aleksander z Hales (11807-1245), hołdował opinii znajdowa
nej najczęściej u św. Ambrożego i św. Izydora z Sewilli, iż z mocy prawa 
naturalnego wszystkie rzeczy są wspólne w stanie poprzedzającym upa
dek człowieka; po upadku, gdy jego skłonności uległy zmianie, legalną 
stała się własność prywatna, nie honorowana „w stanach konieczności”, 
znów uzasadniających traktowanie rzeczy jako należących do „powszech
nego użytku”. Własność prywatna nie należała tedy do „stanu bezgrzesz
nego”, lecz pojawiała się w następstwie grzechu, nie dzięki przebiegłości 
niektórych, ale dla bezpiecznego i produktywniejszego korzystania z nich 
(R. W. i A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, 
t. V, Edinburgh 1928, s. 14—16).

6 P. Doyle, A History of Political Thought, London 1949, s. 64—65.
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Pecham stał się wzorem dla franciszkanów, którzy - jak Wil
helm z Ockham - uwzględniali dystynkcję usus-dominium i oparli 
się wkrótce nowemu stanowisku zajętemu przez Stolicę Apostol
ską za pontyfikatu Jana XXII, za dominikanami wiążącego oba 
uprawnienia; stał się jednak również wzorem dla hierokratów, 
rzadko pojawiających się w Anglii XIV w. i zdecydowanie kry
tykowanych przez Ockhama. Do Ockhama wrócimy niebawem, 
w tym miejscu zauważmy jedynie, że odrzucał on stanowisko 
Pechama, uznającego papieża za ośrodek uprawnień władczo-wła- 
ścicielskich w chrześcijańskim świecie, jedyne źródło uprawnień 
do władania i organ zdolny każdego pozbawić uprawnień w tym 
względzie. Zauważmy jednak również, że podjął on - w ograni
czonej co prawda mierze - tezę Pechama, zdającą się sugerować 
korporacyjny charakter owego „źródłowego władania”, o ile sy
tuowanego raczej po stronie Kościoła niż papieża; władania wią
zanego zarazem z „wyłącznością właścicielską” i z „wyłącznością 
jurysdykcyjną”. Stanowisko Pechama odbiegało od nakreślone
go przez św. Tomasza z Akwinu, uchodzącego w zakonie domi
nikańskim za autorytet również w sporze o sens dominium. Akwi- 
nata, którego filozofię i teologię krytycznie oceniali angielscy fran
ciszkanie, przygotowując nawet rękami Wilhelma de la Marę spis 
jego błędów teologicznych i filozoficznych, twierdził, że rzeczy 
materialne są dobre niejako same w sobie, a ich posiadanie i uży
wanie - choć podporządkowane być winno celom wyższego rzę
du -jest przecież sprawiedliwe i naturalne, bo ułatwia realizację 
naturalnych skłonności człowieka, odrzucając - wbrew francisz
kanom - dystynkcję usus-dominium. Jego pozycji bronili w An
glii Kilwardby i Ryszard Knapwell, negujący sugestię Pechama, 
jakoby nieposiadanie było większym dobrem niż wszelkie posia
danie, w konsekwencji, że ubogi jest w każdym razie w lepszej 
sytuacji niż zamożny jako narażony na mniej pokus niż tamten7. 
Obrona była tym łatwiejsza, że w sukurs dominikanom angielskim 
przyszedł wkrótce Jan z Paryża, wykazując „waldensowski” cha
rakter opcji Pechama i przypisując własność i zarząd rzeczami 
Kościołowi powszechnemu jako uniwersalnej korporacji. Jan, 
odnoszący się już do kontrowersji Bonifacego VIII z Filipem IV 
Pięknym i krytykujący tendencję hierokratyczną uosabianą przez 

’ Spór Pechama z dominikanami relacjonuje J. Coleman (The Two 
Jurisdictions: Theological and Legal Justifications of Church Property in 
the Thirteenth Century, „Studies in Church History”, 23 (1987), zwłasz
cza s. 88-97).
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papieża, wiązaną m.in. z przejmowaniem właścicielskich funkcji 
i pełni władzy jurysdykcyjnej przez Kościół rzymski, negowałjuż 
jednak nie tyle stanowisko Pechama, co rozbudowaną doktrynę 
hierokratyczną Idziego Rzymianina8, który - zdaniem wielu 
współczesnych historyków - przejął stanowisko Pechama, łącząc 
w ostatecznej wersji Jurydycznej strony hierokratyzmu” oba zna
czenia dominium i otwarcie przypisując pełnię władzy papieżo
wi; Idziego, z którym w pewnej mierze polemizować będzie ko
lejny angielski myśliciel - Ryszard FitzRalph (13007-60). Nie 
budzi wprawdzie wątpliwości, że Idzi znał różnicę między domi
nium potestativum i dominium utile (albo fructiferum) i wiązał 
pierwsze ze stosunkiem władczym i jurisdictio, drugie zaś ze sto
sunkiem właścicielskim. Nie jest też sporne, że opierając się na 
tej dystynkcji wprowadzał on nowe kategorie w miejsce używa
nych wcześniej m.in. przez Hugona od św. Wiktora: zamiast po- 
testas - dominium potestativum, zamiast utilitas - dominium uti
le, obie kategorie odnosząc do Boga jako Pana wszechrzeczy, 
władcy i właściciela stworzenia, z którego władzy względem in
nych i właścicielskich uprawnień względem rzeczy czerpać mie
li wszyscy władcy i właściciele, jednak w pierwszej kolejności 
papież. Niepodobna w końcu kwestionować, że u św. Tomasza 
z Akwinu, z którego pism korzystał Idzi, termin dominium odno
szony był do władzy i właścicielstwa Boga wobec stworzenia oraz 
że związek między Nim i człowiekiem także w tych funkcjach no
sił znamiona partycypacji (wrażenia, gdy spojrzymy z drugiej stro
ny). Należy jednak zauważyć, że dominium Boga nie było koja
rzone przez Akwinatę z arbitralnym władaniem osobami lub rze
czami, ale łączone było z władaniem rozumnym i zmierzającym 
do dobra wspólnego stworzenia, głównie tedy z jurisdictio jako 
„wymierzaniem sprawiedliwości”, a nie arbitralnym ustalaniem jej 
miar wedle bieżącej woli Boga niby władcy-właściciela9. Przed
miotem sporu pozostaje jednak sposób wykorzystania tych termi
nów przez Idziego, dana im w związku ze sporem papieża z kró
lem Francji interpretacja w duchu skrajnie hierokratycznym, po

8 J. Coleman, The Dominican..., s. 192-196; co do połączenia przez 
Idziego konotacji terminów jurisdictio i dominium i otwarcia w ten spo
sób perspektywy ustalania się kluczowej dla nowożytnej myśli politycz
nej kategorii suwerenności jako wyłączności rozkazującego prawodawcy 
zob. B. Tierney, Religion, Law, and the Growth of Constitutional Thought. 
1150-1650, Cambridge 1982, s. 30-33.

’ Zob. J. H. Bums, Lordship, Kingship and Empire. The Idea of Mo
narchy, 1400-1525, Oxford 1992, s. 20-25.
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służenie się nimi dla wykazania, że skoro pełnia władzy-własno- 
ści należy do Boga, to papież, jako jedyny Jego namiestnik na zie
mi, korzysta z pełni Jego raczej niż swoich uprawnień władczych 
i właścicielskich; uprawnień, z którymi łączyły się zobowiązania 
osób względem uprawnionego, korzystających z dóbr i podlega
jących Stwórcy, a uzasadniających „źródłową” rolę władzy i wła- 
ścicielstwa papieża wobec władzy i właścicielstwa innych. Obie 
konotacje były w ten sposób zbliżane do siebie tak, że w osobie 
papieża zbiegały się uprawnienia względem osób („wymierzanie 
sprawiedliwości” oraz panowanie lub władanie, czyli jurisdictio 
oraz potestas lub imperium) i względem ich dóbr (właścicielska 
względem nich funkcja, czyli dominium), co ważniejsze wymie
rzanie sprawiedliwości ujmowane było coraz wyraźniej jako wła
ściwość charakterystyczna dla właściciela. Właśnie przeciw temu 
„zbliżeniu” wystąpił wspominany uprzednio Jan z Paryża, myśli
ciel niezwykle istotny nie tylko z analizowanego względu, ale 
również z uwagi na pokrewieństwo jego argumentacji i racji uży
wanych przez szesnastowiecznych myślicieli szkockich w rodzaju 
Knoxa czy Buchanana. Korzystając z argumentów Godfreya 
z Fontaines, przedstawił on zalążki koncepcji „pośredniej władzy” 
papieża, wzmacniając w szczególności dystynkcję yMr/iif/c/io- 
dominium i - jak inni arystotelicy chrześcijańscy XIV w. - eks
ponując różnice proweniencji władzy i własności, pomijane przez 
autorów łączących obie konotacje. Uwaga ta jest szczególnie za
stanawiająca w odniesieniu do Idziego, który - podobnie jak Jan 
z Paryża - był chrześcijańskim arystotelikiem, uczniem św. To
masza z Akwinu i autorem dającym podstawy ustaleniom FitzRal- 
pha. Wszyscy oni akcentowali Boskie pochodzenie władzy ducho
wej i świeckiej, eksponując raczej powinności niż uprawnienia jej 
piastunów, przywołując zarazem stoicko-patrystyczną wizję wła
sności prywatnej jako „użytecznego lekarstwa na zło”, następstwo 
upadku, przed którym wszystkie rzeczy pozostawały we wspól
nym użyciu. W oparciu o tę tradycję, nazywaną niekiedy arysto- 
telesowsko-stoicką, miał Idzi stworzyć oryginalną koncepcję 
„dominium przez łaskę”, przejętą przez FitzRalpha. Powołując się 
na zdania św. Augustyna, Idzi akcentował Boską proweniencję 
władzy sprawowanej nad ludźmi i rzeczami, zatem wszelkiego 
dominium, które - jak u FitzRaplha i Wyclifa - stawało się upo
rządkowaną przez Boga relacją między wyższym i niższym w hie
rarchii. Faktyczna władza, sprawowana zarówno przez właściciela 
względem rzeczy, jak i przez władcę względem osób, nawet gdy 
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wiązała się z realizacją użyteczności i dziedziczności, była warun
kiem wstępnym dominium, które stawało się prawym jedynie 
w razie pozostawania przez korzystającego w uporządkowanym 
stosunku względem Boga. Ponieważ sakramenty Kościoła były 
jedynym kanałem przekazywania łaski, poganie i ekskomuniko- 
wani nie korzystali z „prawego dominium” ani nawet z dominium 
utile. „Nikt tedy nie mógł korzystać z prawdziwego dominium 
poza poddanymi Kościoła, który z tej racji zyskiwał ogólne do
minium względem wszystkich osób i rzeczy”10 11.

10 F. Oakley, The Political Thought..., wyd. cyt., s. 71-72.
11 Summa in Quaestionibus Armenorum, Paris 1512, X,4, za: F. Oakley, 

dz. cyt., s. 74 i n. Oakley zwraca uwagę, że teza FitzRalpha posłużyła Wy- 
clifowi do wykazania racji pretensji świeckich względem dóbr należących 
do Kościoła: nieprawi duchowni mieli tracić dominium, przed nieprawo
ścią natomiast miał ich uchronić nawrót do apostolskiego ubóstwa. Co

FitzRalph odegrał bez wątpienia znaczną rolę w kontrowersji do
tyczącej dominium w Anglii XIV w. Mając za herezję doktrynę apo
stolskiego ubóstwa franciszkanów, za Idzim kwestionując jej ewan
geliczną podstawę, akcentując więź łączącą dominium i łaskę, 
a zwłaszcza powtarzając tezę Idziego wyrażoną w De ecclesiastica 
potestate, iż każde władanie i właścicielstwo ma ostateczne źródło we 
władzy i właścicielstwie Boga, w pewnej mierze zapowiadał już wy
stąpienie Wyclifa. Wprawdzie nie przyjmował za Pechamem i Idzim 
hierokratycznych wniosków i nie głosił jeszcze jak Wyclif, iż tylko 
król jest ustanowionym przez Boga jedynym i rzeczywistym uoso
bieniem Jego władzy w planie doczesnym, ale twierdził, że panowa
nie ma istotnie bezpośrednio Boskie korzenie i dlatego rzeczywistą 
jest tylko taka „władza ludzka”, która jest darem Boga (commodatio 
Dei) jako jedynego prawdziwego Pana udzielającego łaski władania 
i właścicielstwa. Skoro władza i własność były warunkowymi dara
mi łaski, to grzech - jak u Idziego, a w pewnej mierze i u Jana z Sa- 
lisbury - był równoznaczny z utratą władzy albo własności. Władza 
i własność jednak, wiązane z bezpośrednią łaską Boga, nie wymaga
ły - wbrew Idziemu - pośrednictwa Kościoła ani uosabiającego go 
papieża. W relacji Boga do władających i właścicieli nie było pośred
ników, papież - wbrew tendencji hierokratycznej - przestawał spra
wować uniwersalne dominium. Tezy Idziego traciły zatem znaczenie, 
skoro - znów jak u Jana z Salisbury - utrata władzy i własności wią
zała się wyłącznie z bezpośrednim aktem Boga11; na ich miejsce jed
nak mogły się pojawić tezy przypisujące władczo-właścicielski cha
rakter jednostkom lub jednowładcy, mającym tytuł wprost od Boga.
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FitzRalph nie stosował konsekwentnie dyskutowanych pojęć, nie 
odróżniał dostatecznie jurysdykcji i własności. Wprawdzie znał tę 
dystynkcję i twierdził, że władcy (książęta, baronowie itd.) sprawu
ją władztwo polityczne (dominium adventicium sive politicum) wo
bec wasali, właściciele dóbr korzystają z cywilnych praw właściciel
skich (dominium civile), a realizujący „dobro miasta lub wspólnoty” 
korzystają z regnum (a nie -jak u koncyliarysty Piotra z Ailly - z do
minium regale), podkreślał jednak, że rządzenie nie implikuje wła
ścicielskich funkcji, choć władca może, a niekiedy musi, wkraczać 
w zakres uprawnień właścicielskich poddanych (np. nakładając po
datki). W traktacie Depauperiesalvatoris z około 1356 r., FitzRalph 
rozpatrywał kilka rodzajów dominium: divinum, angelicum i huma- 
num, pierwsze dzieląc na naturale sive originale i adventicium sive 
politicum, ostatnie zaś na domesticum (odnoszące się do dóbr nale
żących do domu mającego jednego pana - dominus), civile (dobra 
Civitas, wspólnoty wielu panów domów) oraz regnum, odnoszące się 
jedynie do dóbr wspólnoty politycznej jako całości i tylko w tym 
przypadku zamiennie zwane dominium regale i odnoszone do kate
gorii korony; korony, którą uosabiał wprawdzie król (rex) jako 
zwierzchnik związanych z nim panów, będący jako piastun korony 
źródłem uprawnień jurysdykcyjnych, ale nie dominialnych innych 
zwierzchników (książąt, baronów itp.), nie naruszający tedy praw 
właścicielskich poddanych, przy których pozostawało dominium'2. 
„Królowanie” nie implikowało tedy wyłączności w zakresie korzy
stania z najwyższego rodzaju dominium w porządku ludzkim, jak 
można było wnosić z doktryny Idziego; choć nie łączyło się z pano
waniem jako takim z racji jego różnorodności, przecież miało cechę 
szczególną, mianowicie odniesienie do „pierwotnego udzielenia go 
królowi przez Boga jako jedynego władcę-właściciela”13. Dominium 
ważne, kontrowersja ta dotykała rozstrzygnięć zawartych w bulli Grzego
rza IX Quo elogati, w której wykorzystana została dystynkcja dominium 
i ususfacti, własności i „prostego używania”, na której wsparty został za
kaz korzystania z indywidualnej i wspólnotowej własności przez francisz
kanów i nakaz jedynie „prostego używania” rzeczy (przypomnijmy na 
marginesie, że papież przed rozpoczęciem pontyfikatu w 1227 r. był przy
jacielem zmarłego w poprzednim roku św. Franciszka z Asyżu i miał zna
czący wpływ na ustalanie reguły zakonu).

12 De pauperie salvatoris, l.i; ll.xxiv,xxv, [w:] Iohannis Wycliffe: De 
dominio divino libri tres (red. R. Lane Poole), London 1890. Zob. J. H. 
Bums, Lordship..., wyd. cyt., s. 27.

'¡Depauperie salvatoris, 1, viii, s. 290. Zob. J. Coleman, FitzRalph s 
Antimendicant proposieto (¡350) and the Politics of the Papal Court at 
Avignon, „Journal of Ecclesiastical History”, 35 (1984), s. 1-15.
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właściwe człowiekowi nie było już dominium właściwym Bogu, 
zawsze pozostawało bowiem darem (commodacio, non vere domi
nium)'“, uzasadniając raczej „udzielony zarząd” (prelacia) względem 
rzeczy i innych osób, sprawowany już przez Adama w stanie poprze
dzającym upadek. Przed grzechem rządca-recZor nie posiadał upraw
nień wiązanych z dominium, dopiero po upadku władza zwierzch
nia stała się panującą i „zmuszającą”. O miarach jej „prawości” na
dal decydował jednak Bóg, skoro FitzRalph łączył obie kategorie 
z Jego łaską, odrzucając próby - jakże częste u koncyliarystów, ale 
obce jak się wydaje Janowi z Salisbury i Bractonowi - wyprowadza
nia władzy monarchy ze świadomego przyzwolenia poddanych* 15. 
Tezy FitzRalpha mogły tedy służyć za fundament stanowiska łączą
cego uprawnienia właścicielskie i władcze tylko z bezpośrednią ła
ską Boga, a nie z czyimś świadomym przyzwoleniem: ludu lub 
wspólnoty (jak u koncyliarystów) albo papieża uosabiającego uni
wersalną wspólnotę wiernych (jak u hierokratów). Skoro w jego prze
konaniu władca wraz z utratą łaski tracił legitymację do sprawowa
nia dominium, do momentu jej utraty nikt nie mógł mu się opierać 
i nikt nie był władny oceniać jego poczynań. Oddalenie koncepcji 
przyzwolenia i uznanie, że miary „prawości” dominium ustala Bóg 
jako jedyny posiadacz jego absolutnej formy i jego „źródło” w po
rządku stworzenia, prowadziło do negacji uprawnień ludu i ciał przed
stawicielskich w zakresie oceny tytułu króla, a nawet w zakresie funk
cji doradczych względem niego.

IJ De pauperie salvatoris, I, xxiv, s. 315.
15 Tamże, ii,xxiv, s. 368-370; zob. szerzej J.H. Bums, Fortescue and 

the Political Theory of dominium, „Historical Journal”, 28 (1985), s. 795- 
797.

16 Stanowisko FitzRalpha omawia wyczerpująco J.D. Dawson w ar
tykule Richard FitzRalph and the Fourteenth Century Poverty Controver- 
sies, „Journal of Ecclesiastical History”, 34 (1983), s. 315-344.

17 Ockham urodził się prawdopodobnie w 1285 r. w Surrey, studiował 
teologię w Oksfordzie i „gdzieś jeszcze w Anglii”, do 1324 r., wykładał 
Sentencje Piotra Lombarda i pisał na tematy teologiczne i logiczne oraz 
na temat fizyki Arystotelesa. Przed 1328 r. przebywał w Awinionie, gdzie 
wyjaśniał swoje stanowisko w kilku kwestiach teologicznych, nigdy for
malnie nie potępione; sprzeciwiając się nauczaniu Jana XXII, 26 maja 1328 
r. opuścił Awinion razem z Michałem z Ceseny i znalazł schronienie naj
pierw w Pizie, a następnie w Monachium na dworze Ludwika Bawarskie-

Postawiona w ten sposób przez FitzRalpha16 kwestia „niepra
wego”, jako nie mającego za sobą łaski Boga, tytułu władcy miała 
wielkie znaczenie nie tylko dla Wyclifa, ale i dla Wilhelma 
z Ockham17. Obaj wymienieni, uznawani za najbardziej antypapie
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skich myślicieli angielskich XIV w., w większym stopniu niż 
Fitz Ralph wpłynęli na sposób ujmowania uprawnień właściciel
skich w kolejnych stuleciach. Franciszkanin Ockham, dowodzący 
nie tylko w oparciu o Biblię, że nawet niewierzący i chrześcijanie 
pozostający w stanie grzechu śmiertelnego mogą korzystać z rze
czywistego dominium™, uczestniczył już w tej fazie sporu o wła
danie i właścicielstwo, która doprowadziła do podziału jego zako
nu; fazie, w której będący w większości franciszkanie konwentu
alni utrzymywali, że sami niczego nie mają na własność i nie ko * 

go, wybranego w 1314 r. cesarzem w kontrowersyjnej elekcji (mniejszość 
elektorów opowiedziała się za nim, większość za Fryderykiem Austriac
kim). Jan XXII, który nie uznał wyboru żadnego z kandydatów, przyjął 
natomiast za swymi poprzednikami, że papież sprawuje jurysdykcję w ce
sarstwie w okresie interregnum, a jego zatwierdzenie wybranego przez 
elektorów kandydata jest konstytutywnym elementem kreacji cesarza, 
w 1324 r. ekskomunikował Ludwika za nielegalne używanie tytułu i ko
rzystanie z cesarskich uprawnień. W 1327 r. Ludwik najechał Italię i do
piero trzy lata później wrócił do Niemiec. W 1328 r. papież ekskomuni
kował Ockhama za opuszczenie Awinionu bez jego pozwolenia i objął go 
anatemą jako jednego z negatorów nauczania zawartego w bulli poświę
conej kwestii ubóstwa Cum inter nonnullos. W latach 1332-34 Ockham 
napisał Opus nonaginta dierum i Epistoła ad Fratres Minores in capitu
lo apud Assisium congrégalos (1334), a w latach kolejnych (1334—47) 
kilka istotnych pism dotykających kwestii szeroko pojętej filozofii poli
tycznej, w tym broniących legitymacji Ludwika do tytułu cesarskiego: 
Contra Benedictum [XII], Dialogus, Octo quaestiones de potestate pa- 
pae, Breviloquium de principatu tyrannico super divina et humana, spe- 
cialiter autem super Imperium et subiectos imperio, a quibusdam voca- 
tis summispontijicibus usurpato i De imperatorum etpontificumpotestate. 
Ockham zmarł w Monachium prawdopodobnie w kwietniu 1347 r., kil
ka miesięcy przed śmiertelnym wypadkiem cesarza Ludwika i dziewięć 
lat przed promulgacją przez cesarza Karola IV Złotej Bulli, ustalającej 
procedurę wyboru cesarza niezależną od wpływu papieskiego. Charak
terystyczne, że przed 1324 r. Ockham nie wypowiedział się ani jeden raz 
w „kwestiach politycznych”, z lat 1324—28 pochodzą teksty analizujące 
różnice dzielące stanowisko zwolenników Michała z Ceseny i papieża 
Jana XXII, z okresu po r. 1328 niemal wyłącznie teksty zaliczane do fi
lozofii politycznej, mocno związane z ze sporem politycznym, w jaki 
uwikłany był cesarz Ludwik i sporem doktrynalnym toczonym przez jego 
przełożonych zakonnych z papiestwem. Ockham wypowiadał się krytycz
nie nie tylko o Janie XXII, ale także o jego następcach na Stolicy Piotro- 
wej: Benedykcie XII i Klemensie VI, nie poszedł też tropem wielu zwo
lenników Michała z Ceseny i do końca swych dni, korzystając z cesar
skiej protekcji, pozostał w opozycji wobec papiestwa, analizując nie tyl
ko istotny początkowo problem, ale bardziej ogólne zagadnienie podstaw 
i granic władzy papieskiej.

18 III Dialogus, ii.i.25.
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rzystają z dominium, a jedynie używają rzeczy, których właścicie
lami pozostają dobroczyńcy zakonu lub Kościół; fazie, w której 
polemizujący z konwentuałami spirytuałowie, kładli nacisk na 
„biedne używanie” rzeczy przez zakon pozbawiony nawet upraw
nienia do użytkowania ich i wskazywali, że są one własnością ra
czej donatorów niż Kościoła lub Stolicy Świętej, a zakonnicy je
dynie faktycznie ich używają19. Obie strony godziły się, że domi
nium nie należy ani do zakonników, ani do zakonu jako korpora
cji, co potwierdzała reguła św. Bonawentury, uznana przez papie
ża Mikołaja 111 w bulli Exiit qui seminat z 1279 r., rozwijającej sta
nowisko Grzegorza IX, uwzględniające już dystynkcję dominium- 
usus, i Innocentego IV z 1245 r., iż własność (dominium proprium) 
dóbr używanych przez franciszkanów należy do Stolicy Świętej, 
posiadającej zarazem pełnię jurysdykcji względem tych dóbr20. 
Strony godziły się zatem na „drogę pośrednią”, zatwierdzoną na 
kapitule zakonu w 1266 r., a uznającą wyrzeczenie się wszelkiej 
własności, ubóstwo, za zgodne z nauką Chrystusa, wykonalne 
i chwalebne, przystając na postanowienia zatwierdzone ostatecz
nie w bulli Klemensa V Exivi deparadiso z 1312 r., sankcjonują
cej postanowienia soboru w Vienne i zakazującej spirytuałom odłą
czania się od zakonu. Wkrótce jednak rozpoczęła się kolejna faza 
sporu, w której wystąpił już Ockham, związana ze zmianą stano
wiska Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Jana XXII. Bullą Ad con- 
ditorem canonum z 1322 r. papież rezygnował z praw właściciel
skich Stolicy Świętej wobec dóbr zakonu i oddawał je franciszka
nom jako korporacji w obrębie Kościoła powszechnego. Racja, na 
którą się powoływał, miała wielką wagę dla Ockhama: głosiła, że 
dobra stale używane przez zakon nie mogą być objęte prawami wła
ścicielskimi papieży, bo przeczyłoby to zasadzie prawnej łączącej 
pobieranie pożytków z własnością rzeczy, wykluczającej możność 
trwałego rozdziału tych uprawnień. Prawo własności, oddzielone 
na stałe od pobierania pożytków, stawało się w opinii papieża „pu
ste i bezwartościowe”. Gdy idzie o rzeczy „używane przez kon
sumpcję” (np. jedzenie) nie mogło być mowy o czasowym nawet 
rozdziale, jako że używanie było uprawnieniem nie pozwalającym 
na zniszczenie substancji rzeczy używanej; jeśli tedy konsumpcja 

19 Podstawowe tezy spirytuałów ustalił w drugiej połowie XIII w. 
Piotr Jan Olivi (1248—98), rozwijał je natomiast Libertino da Casale na 
początku kolejnego stulecia (zob. L. Hódl, Die Lehre des Petris Johan- 
nis Olivi OFM von der Universalgewalt des Papstes, München 1958).

20 J. Coleman, The Two Jurisdictions..., s. 80-84.
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niszczyła rzecz, to oddanie w używanie bezpowrotnie konsumo
wanej rzeczy było równoznaczne z oddaniem praw właścicielskich 
temu, kto konsumuje; niepodobna było zatem, zdaniem papieża, 
przenieść jedynie uprawnienia do używania, konieczne było nato
miast przeniesienie na używającego praw właścicielskich. Wkrót
ce papież zmienił stanowisko i na powrót przejął prawo własności 
na rzecz Stolicy Apostolskiej, ale tylko gdy idzie o nieruchomości 
zakonu, w bulli Cum inter nonnullos uznając za heretycką tezę 
Michała, jakoby Chrystus i apostołowie nie korzystali z indywidu
alnej ani wspólnej własności. W bulli Quia quorundam mentes 
(1324) stanął w obronie tezy o Boskim pochodzeniu prawa wła
sności, po raz kolejny wykazując niemożność sprawiedliwego 
używania rzeczy inaczej jak w oparciu o uprawnienie do jej uży
wania i niemożność używania konsumowanych rzeczy bez posia
dania względem nich dominium, zatem bez opierania używania na 
uprawnieniu do tego jako jednego z aspektów uprawnień właści
cielskich21.

21 Zgodnie ze stanowiskiem papieskim, nawet w stanie poprzedzają
cym grzech pierworodny pierwsi rodzice wyposażeni byli w dominium, 
w przeciwnym bowiem razie używaliby przez konsumpcję w niesprawie
dliwy sposób; przed stworzeniem Ewy jedynym właścicielem był - z nada
nia Bożego - Adam, po jej stworzeniu, a przed grzechem, Adam i Ewa 
mieli korzystać ze wspólnego dominium, natomiast po upadku ustanowione 
być miało przez Boga dominium indywidualne, pochodzące nie z prawa 
ludzkiego, jak głosiła większość myślicieli chrześcijańskich wieków śred
nich, lecz z prawa Bożego: wszystkie rzeczy należały bowiem do Boga, 
a ludzie otrzymywali je dzięki Jego łasce (za Ockhama Opus nonaginta 
dierum, rozdz. 87.8-11 i rozdz. 27.6-8). We wspomnianym dziele Ockham 
dokonywał nie tylko dystynkcji „uprawnienia niebieskiego” (jus poli) 
i „uprawnienia sądów prawa” (jus fori) albo-jak chcą współcześni histo
rycy - uprawnień: „przyrodzonego” i „pozytywnego” lub (jak Kilcullen) 
„moralnego” i „prawnego”, ale także wskazywał różne znaczenia pojęcia 
„używanie”, jako uprawnienia do używania wynikającego z prawa przed
miotowego (znaczenie wykorzystane przez Mikołaja III), aktu używania 
(np. spożycia jedzenia) i „użycia faktycznego”, które mogło być identyczne 
z aktem używania albo oznaczać mogło „uprawnienie moralne do używa
nia czegoś bez konieczności posiadania oparcia w jakimś uprawnieniu do 
używania rzeczy” (jak w odniesieniu do rzeczy używanych w razie ko
nieczności mimo sprzeciwu uprawnionego do tej rzeczy).

Większość członków zakonu podporządkowała się tym orze
czeniom, jednak mniejszość, kierowana przez Michała z Ceseny 
i związanego z nim Ockhama, podjęła krytykę stanowiska papie
ża jako sprzecznego z opcją wyrażaną przez jego poprzedników. 
Uznając, że kwestionując nauczanie poprzedników, w szczególno
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ści znaną Grzegorzowi IX dystynkcję własności i używania, papież 
stracił tytuł przyjmując błędną naukę o ubóstwie Chrystusa22, 
w 1328 r. zbiegli oni na dwór Ludwika Bawarskiego, ogłosili Jana 
heretykiem i wezwali do zwołania soboru powszechnego; papież 
odpowiedział na to ich ekskomuniką i bullą Quia vir reprobus 
(1329), w której dowodził, że prawo własności istniało już w Ra
ju, a Pismo Św. przekonuje o korzystaniu z osobistej własności 
przez apostołów23. Przeciwko bulli wystąpił Ockham, pisząc 
w 1332 r. obszerne Opus nonaginta dierum, w którym zarzucał 
papieżowi, że broni dwóch fałszywych tez: iż nikt nie może uży
wać rzeczy, jeśli nie ma stosownego uprawnienia, osobliwie upraw
nienia do jej używania; i mocniejszej, iż nie można sprawiedliwie 
„używać” rzeczy konsumowanej, nie korzystając z uprawnień 
właścicielskich. Zdaniem Ockhama, skrywała się za nimi teza jesz
cze bardziej kontrowersyjna: jakoby prawo własności pojawiło się 
w momencie stworzenia człowieka zdolnego do konsumpcji; jako
by Adam, jeszcze przez pojawieniem się Ewy, korzystał w Raju 
z praw właścicielskich nadanych mu wprost przez Boga, a zatem 
że własność jest konieczna dla trwania człowieka i stanowi insty
tucję pozytywnego prawa Bożego, zgodnie z opcją przyjmowaną 
przez większość ówczesnych znawców prawa cywilnego, a wbrew 
większości kanonistów.

22 A Letter to the Friars Minor and Other Writings, red. A. S. McGra- 
de, J. Kilcullen, Cambridge 1995, s. 5-6.

23 Omówienie bulli papieskich i stanowiska Ockhama [w:] A. S. 
McGrade, The Political Thought of William of Ockham. Personal and 
Institutional Principles, Cambridge 1974, s. 72-75; K. Dopierała, Księga 
papieży (Poznań 1996) i M. Habig (ed.), St Francis of Assisi. Writings and 
Early Biographies (Chicago 1983). Warto dodać, że następca Jana XXII, 
Benedykt XI I, nie odwołał jego nauczania o ubóstwie i także został uzna
ny za heretyka przez ekskomunikowanych przez Jana zwolenników Mi
chała z Ceseny.

Krytykę pierwszej tezy papieża oparł Ockham na odróżnieniu 
uprawnień opartych na prawie ludzkim i naturalnym. Sprawiedli
we używanie rzeczy nie było zależne od korzystania z uprawnie
nia opartego na prawie ludzkim, sankcjonowanym przez przymus; 
wystarczyło, gdy opierało się ono na prawie naturalnym, nie zna
jącym podobnej sankcji. W Raju, zauważał Ockham, nie było bo
wiem norm ludzkich, a Adam używał rzeczy stosownie do norm 
Bożych. Nie było wówczas „własności z prawa ludzkiego”, z któ
rą łączy się wykluczenie innych od korzystania z danej rzeczy; nikt 
nie mógł tedy zasadnie głosić, że jakaś rzecz należy wyłącznie do 
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niego, gdyż każdy był uprawniony do używania każdej rzeczy, 
pozostającej „wspólną” w tym sensie, że każdy mógł zawsze po nią 
sięgnąć, mógł w każdym czasie użyć dla zaspokojenia potrzeby 
rzeczy, która była wspólną nie w takim jednak sensie, by wszyscy 
byli jej „wspólnymi właścicielami”, lecz w takim, że wspólnie jej 
używali i nikt nie miał co do niej wyłączności. Dopiero po grze
chu popełnionym przez człowieka pojawiło się prawo własności 
indywidualnej i wspólnotowej, „uzupełniając” dotychczas istnie
jące uprawnienia każdego do używania dóbr. Pojawiło się ono dla
tego, by ograniczyć skutki upadku, by przez rozdział rzeczy i ob
jęcie ich tym prawem stało się możliwe zaspokajanie elementar
nych potrzeb bez obawy o wyzuwanie w każdej chwili aktualne
go posiadacza z posiadania jego rzeczy. Własność nie była tedy 
„instytucją rajską” ani instytucją pozytywnego prawa Bożego, jak 
sugerował Jan XXII; w istocie nie odpowiadała naturze człowie
ka, skoro zjawiła się dopiero wówczas, gdy człowiek zaprzeczył 
sobie. Choć Ockham zgadzał się z Janem XXII, że instytucja ta nie 
była ustanowiona przez upadłego człowieka, nie pochodziła z ludz
kiego wyłącznie pomysłu, lecz była Boskiej proweniencji, to prze
czył, by Bóg nadał każdemu dobra i był bezpośrednim źródłem jego 
właścicielskich uprawnień, wskazując, że Bóg dał człowiekowi 
raczej zdolność zawłaszczania rzeczy niczyich, „naznaczania ich 
właścicielstwem” niż prawa właścicielskie jako takie; prawa, któ
re stały się wyrazem uprawnionej sfery jednostkowych możności, 
realizowanych w oparciu o udzieloną przez Boga zdolność, lecz 
znajdujących ochronę dzięki normom ustalonym przez człowieka 
(prawo narodów i prawa cywilne wszystkich ludów)24. Ostatecz
nie tedy warunkiem pojawienia się własności prywatnej był Boży 
dar zdolności zawłaszczania, znajdowała ona jednak spełnienie po 
upadku człowieka w ochronie przydawanej przez normy prawa 
ludzkiego.

24 Opus nonaginta dierum, rozdz. 14 i 88 oraz A Short Discourse on 
the Tyrannical Government. Over Things Divine and Human, but Espe
cially Over the Empire and Those Subject to the Empire, Usurped by Some 
Who Are Called Highest Pontiffs, red. A.S. McGrade, tł. J. Kilcullen, Cam
bridge 1992, iii.7, s. 87-90.

Instytucja ta wzmacniała szacunek dla uprawnień innych do 
rzeczy przez nich używanych, zarazem jednak rodziła możliwość 
konfliktu między „uprawnieniem niebieskim” i „uprawnieniem 
prawnym”. Jak bowiem w stanie poprzedzającym upadek, w „sta
nie niewinności”, każdy miał uprawnienie do używania każdej 
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rzeczy bez czyjejkolwiek zgody, po upadku i ustanowieniu praw 
właścicielskich (nie od razu, lecz z czasem, ale dzięki zdolności 
przydanej przez Boga), uprawnienia do wyłącznego korzystania 
z zawłaszczonych rzeczy mogły być przeciwstawione „uprawnie
niu niebieskiemu” do używania rzeczy dla zaspokojenia potrzeb. 
Z drugiej strony, „uprawnienie niebieskie” znajdowało już przeciw
wagę w uprawnieniu opartym nie na prawie naturalnym lub Bo
żym, ale na prawie ludzkim. Ten, kto nie był właścicielem rzeczy 
mógł jednak, już nie dla zaspokojenia każdej potrzeby, lecz tylko 
„w razie konieczności”, sięgać po rzeczy do niego nie należące bez 
przyzwolenia właściciela mającego uprawnienie wywiedzione 
z prawa ludzkiego albo korzystać z nich za jego przyzwoleniem 
(jak franciszkanie faktycznie używający rzeczy oddanych im przez 
donatorów). Z racji tego, że korzystał z uprawnienia „niebieskie
go” raczej niż „prawnego” do używania rzeczy, nie-właściciel nie 
mógł dochodzić realizacji uprawnienia w sposób przymusowy, 
miało ono bowiem walor faktyczny, ale też pozostawało nieutra- 
calne, skoro „konieczność nie mogła podlegać ludzkiemu prawu 
lub zaleceniom”25.

25 A Short Discourse, iii.8, s. 92.

Ockham uznawał, że grzech pierworodny stał się racją nie tyl
ko pojawienia się „zdolności do zawłaszczania rzeczy”, będącej 
przesłanką „narodzin uprawnień właścicielskich z prawa ludzkie
go”, ale także narodzin „władzy zmuszającej” do pewnych zacho
wań. O ile bowiem przed upadkiem każdy używał rzeczy dla za
spokojenia potrzeb, nie czyniąc tego kosztem innych, lecz w upo
rządkowany sposób w ilości wystarczającej dla zaspokojenia po
trzeb i nie był do niczego zmuszany, bo sam realizował ów Boży 
porządek, to po grzechu jego zachowania straciły dawny „walor 
pokojowy”, bo i jego potrzeby określane były niekiedy „przeciw
ko potrzebom innych”. Ów brak porządku sprawiał, że obok Bo
żych „norm kierunkujących”, nie respektowanych przez wielu 
konkurujących ze sobą grzesznych ludzi, pojawić się musiały „nor
my zmuszające”, porządkujące choćby zewnętrzne zachowania 
upadłych jednostek. Po grzechu Pierwszych Rodziców władza stała 
się tedy konieczna, by narzucać normy i kiełznać poddanych, by 
ograniczać ich raczej niż wspomagać w dążeniu do celów natural
nych człowiekowi. Wbrew tradycji tomistycznej, tak ważnej dla 
współczesnej i późniejszej angielskiej myśli politycznej, władca 
działał nie tyle względem poddanych zdolnych rozpoznać gatun
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kowy lub powszechny cel im właściwy oraz skłonności przyrodzo
ne ułatwiające dążenie do niego, ale raczej względem poddanych, 
którzy z racji skażenia działali przeciwko innym lub ich kosztem 
i jako tacy musieli być poddani „sile zmuszającej” prawa. Ockham 
nie traktował o prawie naturalnym rządzącym w stanie po upadku 
w związku z przyrodzonymi skłonnościami właściwymi egzempla
rzom gatunku ludzkiego, wspólnymi im po części z innymi byta
mi ożywionymi, lub w związku z naturą „stosunków między ludź
mi”, decydującą np. o tym, że kłamstwo - jako sprzeczne z naturą 
mówienia - gwałciłoby owo prawo gatunku. Sięgał raczej po wo- 
luntarystyczną teorię Jana Dunsa Szkota, zmieniając sposób ujmo
wania przedmiotowego prawa naturalnego w tak znaczący sposób, 
że wielu historyków uznało go za prekursora nowożytnych kon
cepcji prawa natury jako prawa rozumu, porządkującego jedynie 
zewnętrzne zachowania ludzi. Istotnie, sposób pojmowania wład
cy politycznego jako „rozumnego prawodawcy” wiąże się z jego 
rozważaniami o absolutnej (potestas absoluta) i rządzącej (pote- 
stas ordinata) władzy Boga, uzupełnianymi uwagami o uprawnie
niach wynikających z istoty człowieka, przenoszonych z Raju do 
stanu po upadku, znającego już „zmuszające” prawo przedmioto
we ludzkie. Teoria Dunsa Szkota miała być tedy z jednej strony 
źródłem refleksji o normach porządkujących zachowania ludzi nie 
tyle stosownie do wspólnych im skłonności przyrodzonych, co 
wedle norm narzuconych im władczo przez Boga lub przez czło
wieka, z drugiej zaś pozwalać miała na traktowanie o uprawnio
nych możnościach człowieka w jakiś sposób niezależnych od norm 
ludzkiego prawa przedmiotowego, bo wobec nich pierwszych26.

26 A. S. McGrade, Ockham and the Birth of Individual Rights, [w:J B. 
Tiemey, P. Linehan (red.), Authority and Power. Studies on Medieval Law 
and Government presented to ¡Valter Ullmann on his Seventieth Birthday, 
Cambridge 1980. Interpretacje odmienne, prezentujące Gracjana, Gerso
na lub Grotiusa jako głównych sprawców pojawienia się nowej koncepcji 
dają odpowiednio B. Tiemey (Religion..., wyd. cyt.), J. N. Figgis (Studies 
of Political Thoughtfrom Gerson to Grotius. 1414-1625, Cambridge 1931) 
i R. Tuck (Natural Rights Theories. Their Origin and Development, Cam
bridge 1979).

27 Por. choćby F. Copleston, A History of Philosophy, t. Ill, Ockham 
to Suarez, Oxford 1953, s. 51.

Akcentując wszechmoc i jedność Boga, znoszoną jakoby wsku
tek istnienia w Nim wielości idei poznawanych raczej niż podda
nych władczej woli Boga, Ockham traktował stworzenie i rządzą
ce nim prawo jako rezultat Jego arbitralności27. Boże prawo przed- 
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miotowe istotnie stawało się dlań „czystą Wolą, pozbawionąjakie- 
gokolwiek fundamentu w naturze rzeczy”28. Odpowiednio do tego 
normy prawa naturalnego, rozpoznawane w akcie intuicji29, mogły 
ulegać zmianie wraz ze zmianą treści woli Boga. Akt intuicji nie 
mógł się tedy odnosić do tego, co ujawniała w postaci skłonności 
przyrodzonych „wtóra natura” człowieka z odciskającego się pra
wa wiecznego lub pomysłu Boga dotyczącego gatunku, lecz od
nosić się miał wprost do tego, co było aktualnie w Bogu. Angiel
ski franciszkanin zrywał w ten sposób więzi, którymi tomiści łą
czyli człowieka z Bogiem. Wątpił w kreśloną przez nich relację 
partycypacji rozumu bytu stworzonego w „pierwszej inteligentnej” 
(i dlatego niezmiennej) przyczynie, relację tak ważną dla Jana z Sa
lisbury i Jana Fortescue. Odrzucał też znane arystotelikom koniecz
ne relacje naturalne, głosząc, że wiedza o ładzie dotyczyć może tego 
tylko, co jest faktycznie, a co zależy od aktualnej woli Boga, jako 
że nie opiera się na przeświadczeniach o naturalnych skłonnościach 
ludzi, choćby tych, które spajają ich we wspólnoty30, lecz na oczy
wistych, intuicyjnie uchwytnych, danych o treści powinnych za
chowań, z których rozum może wywieść reguły prawne dotyczą
ce porządku ludzkiego31. Głosił natomiast, że istnieją trzy rodzaje 

28 H. Rommen, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, Miinich 1947, 
s. 60. Zdaniem niektórych historyków idei stanowisko Ockhama było w tej 
mierze bardziej nawet skrajne niż Dunsa Szkota, bo jego dystynkcja „ab
solutnej” i „zwykłej” władzy Boga umożliwiała zarówno sformułowanie 
tezy o ustanawianiu przez Niego nie tylko ogólnych, ale i szczegółowych 
zasad prawa przedmiotowego (przykazania objawione Mojżeszowi), jak 
i przekonywanie, że wola Boga nie może wprawdzie ulec zmianie (bo 
przeczyłoby to Bożej doskonałości), może jednak sprawić, że ustanowione 
przez Niego prawo moralne będzie w pewnym okresie inaczej odbierane 
przez człowieka niż poprzednio. Zob. w szczególności M. McCord 
Adams, The Structure of Ockham s Moral Theory, „Franciscan Studies” 
46 (1986), s. 1 -35; D. W. Clark, Voluntarism and Rationalism in the Ethics 
of Ockham, „Franciscan Studies” 31 (1971), s. 72-87; idem, William of 
Ockham on Right Reason, „Speculum” 48 (1973), s. 13-36; idem, Ockham 
on Human and Divine Freedom, „Franciscan Studies” 38 (1978), s. 122— 
60; L. Freppert, The Basis of Morality according to William Ockham, 
Chicago 1988; L. Urban, William of Ockham s Theological Ethics, „Fran
ciscan Studies” 33 (1973), s. 310-50 oraz J. Kilcullen, Natural Law and 
Will in Ockham, „History of Philosophy Yearbook”, I (1993).

29 Zob. B. H. Baumrin, Aristotle's Ethical intuitionism, „The New 
Scholasticism” 42 (1968), s. 1-17.

30 G. de Lagarde, La naissance de ¡'esprit lad'que au dćclin du moy- 
en-age, t. V, Paris 1934, s. 101-124.

31 J. Kilcullen, Natural law..., s. 7.
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prawa naturalnego: obowiązujące wszędzie i zawsze, tylko w sta
nie poprzedzającym upadek człowieka i tylko w stanie następują
cym po upadku osłabiającym władze intelektualne człowieka i spra
wiającym, że normy naturalnoprawne uzyskiwały walor „przez 
przypuszczenie”, stając się w jakiejś mierze zależne od decyzji 
człowieka, choćby poprzedzonej intuicyjnym aktem poznawczym. 
O ile do pierwszych dwóch kategorii należały np. normy „nie miej 
bogów cudzych przede Mną” lub „nie świadcz fałszywie”, mają
ce walor powszechnie obowiązujący, absolutny i niezmienny, to 
normy należące do trzeciego rodzaju, odpowiadające nowej, a gor
szej kondycji człowieka, podlegały już zmianom, nie posiadały 
równie absolutnego i bezwyjątkowego waloru32. Normy tego ro
dzaju, wśród których - co warto zaznaczyć - znajdował Ockham 
reguły nakazujące respektowanie uprawnień właścicielskich innych 
uznając, że są one powszechnie przyjmowane i dlatego naturalne, 
poddane już były „władzy dyspensującej” słuszności (aequitas). 
Słuszność, wbrew ustaleniom Jana z Salisbury, wiążącego aequ- 
itas z „zasadą bytu”, bywała przez Ockhama pojmowana albo jako 
władza działania zgodnie z prawem albo jako swoistego rodzaju 
władza zwalniająca od tej powinności „w sytuacjach skrajnych”. 
W jednym tedy sensie, jako „naturalna” i u Jana, i u Ockhama, 
wymagała respektowania norm powszechnie wiążących; w drugim, 
właściwym już tylko Ockhamowi, była odnoszona nie do „sytu
acji regularnych”, lecz do stanów „okazjonalnych, wyjątkowych 
lub skrajnych”, uzasadniając możność nierespektowania norm 
obowiązujących w innych przypadkach. Drugi sens słuszności nie 
mógł się odnosić do niezmiennych norm obowiązujących bezwy- 
jątkowo i absolutnie33, mając zastosowanie po upadku człowieka, 
który wcześniej nie znajdował się w stanie niedostatku, odnosił się 
do norm stosownych dla „zepsutej” natury ludzkiej, zatem również 
chroniących właścicielskie uprawnienia względem rzeczy. W tym 
jednak zakresie stanowisko Ockhama było problematyczne: zwra
cał on wszak uwagę, że „naturalna słuszność”, nie zadekretowana 
przez żadnego ludzkiego prawodawcę, pozostaje w związku 
z „uprawnieniem niebieskim”. Z tego powodu zwie się ją niekie
dy „uprawnieniem przyrodzonym”, jako że każde uprawnienie 

32 III Dial., ii.3.6 oraz i.10-11. Zob. szerzej H. S. Ofiler, The Three 
Modes ofNatural Law in Ockham, „Franciscan Studies”, 37 (1977), s. 207- 
218.

” A Short Discourse, ii.24, s. 69. Dla porównania zob. św. Tomasz 
z Akwinu, Suma teologiczna, 2-2, q.66, a.7.



212 WILHELM Z OCKHAM

przyrodzone ma udział w „uprawnieniu niebios”, a używanie dóbr 
materialnych objęte jest uprawnieniem przyrodzonym, którego nikt 
nie może zanegować. Nie oznacza to, że takie uprawnienie nie może 
być w żadnym razie ograniczone; oznacza jedynie, że nie może ono 
zostać zniesione, gdyż w żadnym razie dobra materialne nie mogą 
być przywłaszczane w taki sposób, by uniemożliwić potrzebują
cym korzystanie z nich w stanie konieczności34.

34 McGrade, polemizując z F. Oakley’em, kojarzącym uprawnienie 
naturalne Ockhama z „czysto arbitralną możnością”, przypominającą Bo
skie fiat (Medieval Theories of Natural Law: Wiliam of Ockham and the 
Significance of the Voluntarist Tradition, „Natural Law Forum”, VI, 1961, 
s. 65-84), zauważa, że w rozważaniach na temat prawa naturalnego an
gielski myśliciel eksponował raczej wątek racjonalistyczny niż wolunta- 
rystyczny, gdy np. przeciwstawiał racjonalność naturalnego prawa przed
miotowego i woluntarny charakter prawa pozytywnego stanowionego 
przez Boga albo przez człowieka (The Political..., wyd. cyt., s. 175). Za
uważmy jednak, że spór wynika w wielkiej mierze z nieporozumień co do 
racjonalności/woluntamości prawa przedmiotowego nie dość jednoznacz
nie odróżnianego od uprawnień przyrodzonych, także zwanych prawami 
naturalnymi, oraz że miarą racjonalności uprawnienia przyrodzonego staje 
się konieczność zachowania bytu jednostkowego.

3>A Short Discourse, iii.7, s. 87-90, i Opus nonaginta dierum, 92.21-30

Dzięki „uprawnieniu niebieskiemu” możność używania rzeczy 
materialnych nigdy nie mogła zostać zniesiona: była ona nieutra- 
calna nawet dla tych, którzy nie posiadali uprawnień właściciel
skich lub uprawnień do używania rzeczy na podstawie prawa ludz
kiego. Konieczność zachowania życia indywidualnego mogła uza
sadniać sięganie po rzeczy, które z mocy prawa ludzkiego należa
ły do innych, skoro znajdowała wsparcie w uprawnieniu o walo
rze „niebieskim”, przekraczającym porządek, jaki nastał po upad
ku człowieka35. Używanie rzeczy w razie konieczności, choć sta
nowiło swoiste „uprawnienie przyrodzone”, nie było następstwem 
ani właścicielskiego uprawnienia do rzeczy, ani nawet uprawnie
nia do jej używania, obu opartych przecież na prawie ludzkim, jak 
nie łączyło się z właścicielstwem ani uprawnieniem do używania 
faktyczne używanie rzeczy przez zakon żebrzący, do którego na
leżał Ockham. Warto zwrócić uwagę, spoglądając niejako z dru
giej strony, że użycie cudzej rzeczy w sytuacji konieczności nie 
tylko nie przenosiło uprawnień na używającego, ale i nie odbiera
ło uprawnień prawemu właścicielowi, korzystającemu z nich na 
podstawie prawa ludzkiego, obowiązującego po upadku człowie
ka, zyskującego zdolność do ustanawiania właścicielskich upraw
nień przez przedmiotowe prawo stanowione albo przez powszech
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nie honorowany zwyczaj36. Uznanie przez Ockhama, że faktyczne 
użycie w razie konieczności cudzych dóbr ma wyższą rangę niż 
ogólny zakaz formułowany przez zwyczaj albo inne normy wyni
kające z innych źródeł, w tym normy tego rodzaju prawa naturalne
go, który pojawił się po upadku człowieka, było o tyle istotne, że 
mogło prowadzić do przeciwstawiania tego, co „faktycznie upraw
nione” i tego, co wymagane przez prawo przedmiotowe lub uznane 
przez nie za uprawnione. Nie szło już bowiem o to, że hierarchicz
nie uporządkowane rodzaje norm prawnych (od prawa wiecznego, 
przez naturalne i narodów po cywilne) były źródłem uprawnień 
wyższego lub niższego rzędu, jak u arystotelików; nie szło o to, że 
uprawnienie do trwania indywidualnego, wynikające z prawa wiecz
nego i chronione przez prawo naturalne, jako wynikające w prawa 
przedmiotowego wyższego rzędu przekraczało uprawnienie do nie
zakłóconego korzystania z praw właścicielskich do rzeczy, wynika
jące z prawa narodów, i usprawiedliwiało w stanie zagrożenia trwa
nia, zatem w sytuacji konieczności, sięganie po cudzą rzecz także bez 
pozbawiania właściciela jego do niej wyłącznego uprawnienia. 
Orientacje Ockhama i - dajmy na to - św. Tomasza z Akwinu roz
chodziły się zasadniczo dlatego, że franciszkanin uzasadniał upraw
nienie do działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi nor
mami istnieniem uprawnienia niebieskiego w związku z potencjal
nie zmienną pozytywną wolą Boga; dominikanin natomiast omawiał 
je w związku z niezmiennym prawem naturalnym, porządek „przy
kazań” którego miał odpowiadać porządkowi skłonności przyrodzo
nych i celowi właściwemu człowiekowi. U Ockhama indywidual
ne samozachowanie nie było wprawdzie racją dyspensowania od 
norm prawa naturalnego pierwszego rodzaju37, było niąjednak w od
niesieniu do norm obowiązujących po upadku człowieka. W inter

36 A Short Discourse, iii.7-9, s. 87-93. Ockham wnosił stąd, że po
dobnie jak pan oddaje pewne rzeczy do konsumpcji dla niewolników nie 
przenosząc na nich praw właścicielskich, tak franciszkanie nie korzystają 
z uprawnień właścicielskich, obejmujących możność przeniesienia wła
sności lub nawet zniszczenia rzeczy. Ale na tej samej przesłance opierał 
wniosek, że franciszkanie nie mają uprawnienia do używania dóbr, ogra
niczając się jedynie do „faktycznego używania” rzeczy za przyzwoleniem 
właściciela; że tedy nie tylko uprawnienia właścicielskie, ale i stanowią
ce ich część uprawnienie do używania nie jest przenoszone na zakon i je
go członków, lecz pozostaje domeną donatorów (Opus nonaginta dierum, 
rozdz. 4, 6 i 64—65).

37 Podobnie Akwinata: „przykazania dekalogu zawierają właśnie za
miar samego prawodawcy, mianowicie Boga. Przykazania bowiem pierw
szej tablicy, które ustawiają nas należycie wobec Boga, zawierają sam 
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pretacji niektórych historyków, w pismach Ockhama odnaleźć można 
przesłanki do twierdzenia, że samozachowanie jest wyrazem posłu
szeństwa wobec Boga, wyniesionego ponad miłość do Niego; po
słuszeństwa wobec Jego rozkazu przełamującego powinność wyni
kającą z respektu dla ładu powszechnie obowiązującego, porządku
jącego świat upadłego człowieka. Przeświadczenie to, wynikające 
z eksponowania raczej woli Boga niż rozumności odciskających się 
w stworzeniu niezmiennych, odpowiednich dla danego gatunku 
skłonności, mogło już przekonywać nie tylko o posłuszeństwie czło
wieka wobec dyspensującej, zatem wyjątkowej, woli Boga, jak u ary- 
stotelików, ale wręcz o „przemawianiu woli Bożej” przez wolę czło
wieka, o stałej obecności woli Boga w woli tego, który jest Jego stwo
rzeniem38. Relacja powinności i miłości nadal miała dopełnienie 
w relacji rozumności człowieka, potwierdzającej niezmienne miary 
powinności, i jego wolitywności, decydującej o wyjątkowych ak
tach, lecz decydującej stale i niejako z konieczności. O ile u racjo
nalisty Akwinaty możliwy był wyjątek od zasady z racji Bożej dys
pensy, u woluntarysty Ockhama wyjątek ten stawał się w pewnym 
sensie regułą; albo - w słabszym ujęciu - ten sam rodzaj wyjątku 
stawał się podstawą nieustannej pracy woli człowieka, odpowiada
jącej na zmienną wolę Boga, rozchodzącą się niekiedy z racjonal
nością stworzenia, jakim był człowiek. O ile w Bogu wola i rozum 
były identyczne, w człowieku mogły się one znaleźć w konflikcie, 
domagając się atoli ponownego zespolenia nie wedle miar rozumu, 

porządek, kierunek ku dobru wspólnemu i końcowemu, którym jest Bóg; 
przykazania zaś drugiej tablicy zawierają sam porządek sprawiedliwości, 
jaką należy zachować w stosunku do ludzi, żeby mianowicie wobec ni
kogo nie postępować nieuczciwie i każdemu dać to, co się mu należy, bo 
w tym właśnie znaczeniu trzeba rozumieć przykazania dekalogu. I dlate
go od przykazań dekalogu wcale nie można dyspensować” (Suma teolo
giczna, 1-2, q. 100, a. 8).

38 Gdy Akwinata głosił, że „Abraham, godząc się na zabicie syna, nie 
godził się na morderstwo, ponieważ należało się, żeby był zabity na roz
kaz Boga, który jest Panem życia i śmierci” (dz. cyt., 1-2, q. 100, ad. 8, 
ad. 3), eksponując wyjątkowy charakter czynu Abrahama i wiążąc go 
wprost z nakazem Boga, Ockham zmierzał w innym kierunku, łącząc 
możność zabicia niewinnego z sytuacją, w której wymaga tego samoza
chowanie (np. III Dial., I, 2.20). Zob. J. Kilcullen, Natural law..., wyd. 
cyt., s. 13-15, oraz D.W. Clark, który - posiłkując się autorytetem Fran
cisco Suareza - zwracał uwagę, że o ile Akwinata wykluczał możność 
Boga dyspensowania od przykazań Dekalogu, niektórzy myśliciele fran
ciszkańscy - nie tylko Ockham i Duns Szkot, ale także Bonawentura - 
przyznawali Mu tę możność w odniesieniu do siedmiu ostatnich przyka
zań (Wiliam of Ockham..., zwłaszcza s. 26).
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lecz wedle miar ludzkiej woli, o ile zespolonej z wolą Boga. W ten 
sposób arbitralna wola Boga stawała się źródłem poruszeń woli czło
wieka, a skoro arbitralność była z konieczności racjonalna i racjo
nalny był także akt woli Boga, w ostatecznej instancji racjonalnym 
(choć nie wedle „ludzkich miar”) stawał się też akt woli człowieka39.

39 A. O. Lovejoy wywodzi, że zdaniem szkotystów „arbitralna i nie
zbadana wola boska była wyłączną podstawą wszelkich rozróżnień war
tości. Jeśli się założyło, że rzecz, jako dobra uczyniona została wyłącznie 
przez boskie chcenie, a jako zła czy też niedobra poprzez Jego niechce
nie, zwalniało to z wszelkich rozważań dotyczących wszystkich implika
cji atrybutu »dobroci«”. Tezy te znamionującego zdaniem, „skrajny an- 
tyracjonalizm” również Ockhama (Wielki łańcuch bytu. Studium z dzie
jów idei, tł. A. Przybysławski, Warszawa 1999, s. 80). Zob. jednak F. 
Oakley, Omnipotence, Covenant & Order: An Excursion in the History of 
Ideas from Abelard to Leibniz, Ithaca 1984, s. 51-55.

40 Ockham twierdził, że „doktryna moralna ludzi składa się z dwóch 
części”, z których pierwsza ma walor pozytywny, a druga negatywny. 
„Pozytywna nauka moralna jest wiedzą o tym, co zawierają prawa ludz
kie i Boże, które zobowiązują do wykonywania lub powstrzymania się od 
tego, co nakazane lub zakazane przez zwierzchnika, mającego za zadanie 
stanowienie norm prawnych. Niepozytywna nauka moralna jest wiedzą 
demonstratywną, o czym przekonuje fakt, że świadomość, wyprowadza 
wnioski z zasad znanych same przez się albo dzięki doświadczeniu” i da
je się ująć w akcie rozumu powodującego wo\ąfQuodlibet, II, q. 14).

41 Questiones variae, q. 8, vol. 8, s. 409-410.

Ostatecznie zatem nie dyktat rozumu człowieka, rozpoznające
go to, co bezwzględnie prawe, ale dyktat zmiennej woli Boga tra
fiający do jego woli formułował miary „prawości” i stawał się źró
dłem poprawności czynu. Zwracając uwagę na istnienie „niepozy
tywnej nauki moralnej, kierującej ludzkimi czynami mimo rozkazów 
zwierzchników”40 i wielu zasad znanych same z siebie, w tym mó
wiącej, że „wola winna się podporządkowywać prawemu rozumo
wi”41, Ockham zakładał, że kierujący człowiekiem prawy rozum 
winien być zgodny z wymaganiami Boga. Lecz właśnie w tym miej
scu Ockham natrafiał na problem wynikający z przyjęcia założeń 
woluntarystycznych, wymagających zanegowania związku „wol
nych decyzji” z naturalnymi skłonnościami człowieka jako czymś 
odeń niezależnym i porządkującym jego zachowania, rozpoznawa
nym mocą przyrodzonego rozumu i służącym za fundament norm 
stwierdzanych przez tenże rozum i chroniących owe skłonności. 
Wbrew Tomaszowi twierdził bowiem, że wolność nie wypływa z ro
zumu i woli, aleje poprzedza i niejako popycha do czynów, że jako 
taka jest ona podstawową władzą człowieka, zajmującą miejsce tra
dycyjnie zastrzeżone dla intelektu odwołującego się do celu i natu
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ralnych skłonności i wyznaczającego treść prawych wyborów wol
ności, umacniających więź człowieka ze Stwórcą, i decydującego 
o moralności jego czynów42. Wolność stawała się „boską władzą” 
w człowieku, określającą „dobro lub zło rzeczy”, spajającą podmiot 
moralny z Bogiem, ujawniającą jego posłuszeństwo wobec woli 
Boga. Tezy te pozostawały w związku z krytyką teleologicznej opcji 
chrześcijańskich arystotelików: kategoria celu, będąca dotąd zwor
nikiem ciągu czynów, została przez Ockhama sprowadzona do roli 
czynnika istotnego jedynie wewnątrz jednostkowego czynu i prze
stała być zwornikiem spajającym ciąg czynów. Na ludzkie działa
nie miał się składać szereg osobnych aktów, odpowiednio do szere
gu wolnych decyzji, gdyż więzi, które mogły się między nimi utrzy
mać, zależały już od niezdeterminowanej jednostkowej woli43. „Ato- 

42 Wraz z węzłową w historii etyki prezentacją nowego ujęcia wolno
ści pojawiała się u Ockhama propozycja istotna dla dalszego rozwoju 
europejskiej filozofii prawa: separacji wolności i naturalnych skłonności 
towarzyszyła z jednej strony teza (wyrażona w sporze z Marsyliuszem 
z Padwy) o braku norm obowiązujących w sposób bezwzględny w rela
cjach między ludźmi (skoro w każdym przypadku prawy rozum miał orze
kać o treści powinności po uwzględnieniu okoliczności danego przypad
ku), z drugiej strony ewentualne przeciwstawienie jednostki wspólnocie 
i jej indywidualnych uprawnień prawu przedmiotowemu wspólnoty.

43 Por. S. T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, 
treść, historia, tł. A. Kuryś, Poznań 1994, s. 228-230. Ockham zarzucił 
pogląd, jakoby w człowieku istniała naturalna spontaniczność będąca czymś 
nadrzędnym, należnym do „porządku formalnego” gatunku ludzkiego, po
rządkującym akty człowieka, a przez to wyznaczającym treść jego „ludz
kiej wolności”. Poza obrębem wolnego czynu znalazły się nie tylko skłon
ności i cel, ale także sprawności i cnoty jako trwałe skłonności, skoro czyn 
popełniony pod ich wpływem mógłby być nie w pełni wolny. Wolność zna
lazła się ponad nimi, zaczęła decydować o działaniu wedle lub o negacji 
sprawności; cnota traciła posiadaną wartość moralną, stając się w istocie 
psychologicznym mechanizmem, nawykiem wartości tej pozbawionym. 
Ockhamowa „moralność nominalistyczna” - piszę znacząco Veerecke - „nie 
jest już moralnością istoty, która coraz pełniej przystosowuje się do dobra, 
ale moralnością czynów, w których wolność nieustannie musi podejmować 
narzucającą się jej powinność” (Historia: memoria future. Mélanges, Roma 
1991, s. 134). Z konieczności u Ockhama musiała wzrosnąć rola, pojmo
wanego inaczej niż uprzednio, prawa, bo skłonność zastępowana przez wolę 
przestała być sprawnością, o której mówili arystotelicy, a stała się możno
ścią woli. Cnota przestała być centralną kategorią filozofii moralnej i nie
odmiennie z nią wiązanej filozofii prawa; rolę tę spełniać zaczęła wolność 
pojmowana w nowy sposób, bo kojarzona z „władczą” możnościąjednost- 
ki (zob. dyskusje de Lagarde’a i Veerecke oraz M. Villey’a, La Genèse du 
droit subjectif chez Guillaume d Occam, „Archives de Philosophie du Dro
it”, IX (1964), s. 97-127, a także A. S. McGrade, Ockham..., s. 150).
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mizację” ludzkiego działania wzmacniała deprecjacja przyrodzonych 
skłonności, które Ockham usunął poza jądro wolnego aktu. Nie ra
cjonalna, bo mająca Boskie źródło, natura, ale arbitralna wolność 
zaczęła decydować o poddaniu się lub odrzuceniu skłonności do 
ostatecznego celu, a nawet o trwaniu lub negacji samego istnienia. 
Naturalne skłonności, będące u Tomasza racją wolności raczej niż 
jej granicą, które rozpoznane przez rozum otrzymywały odeń ochro
nę w postaci norm prawa naturalnego, porządkujących raczej niż 
ograniczających, kształtujących niż redukujących wolne decyzje 
człowieka, zostały poprzedzone u Ockhama przez wolność jako ar
bitralną władzę decydowania o treści czynów. Element ten, współ
brzmiący z deprecjacją moralnego znaczenia cnoty, stanowi powód 
często formułowanego sądu o Ockhamie jako inicjatorze „subiek- 
tywistycznego przewrotu” w filozofii prawa i myśli politycznej, któ
ry doprowadził do porzucenia tradycyjnego sposobu myślenia, ogni
skującego się nie na uprawnieniach jednostek, osobliwie władców, 
lecz na działaniach zgodnych z przedmiotowym prawem wiecznym, 
odzwierciedlającym je prawem naturalnym i niesprzecznymi z ni
mi prawem narodów i cywilnym. U Ockhama uprawnienie nie było 
już wiązane z tym, co prawe dlatego, że wynikające z niezmiennej, 
bo rozumnej „normy wyższego rzędu”; łączone było natomiast z wła- 
dząjednostki, zyskiwało postać prerogatywy, z której mógł korzy
stać uprawniony podmiot, czy to Bóg, czy znajdujący się w sytuacji 
konieczności potrzebujący, czy wreszcie właściciel rzeczy lub władca 
stanowiący prawo w świecie upadłych ludzi'"'. Choć Ockham nie

McGrade wskazuje, że Ockham odróżniał trzy rodzaje uprawnień 
naturalnych: kojarzył je bowiem, po pierwsze, z możnością działania we
dle wymagań nie błądzącego naturalnego rozumu; po drugie, z możnością 
działania wedle wymagań naturalnej słuszności, nie uwzględniających miar 
ustalonych w zwyczajach lub konstytucjach ludzkich; po trzecie, z możno
ścią określoną przez prawo narodów. Pierwszy sens nie był nowy, wiązał 
raczej Ockhama z dominującym dotąd stanowiskiem, niż go od niego róż
nił. Pomijając interesującą zapewne filozofów prawa kwestię normatywne
go waloru uprawnień definiowanych jako możność postępowania porząd
kowana przez przyrodzony rozum człowieka, możemy zgodzić się z McGra- 
de’em, że kolejne dwa sensy są „bardziej nowatorskie”; o ile pierwszy sens 
wskazywał na istnienie niezmiennych i niekwestionowalnych dla nikogo 
norm (pomijamy kwestię, czy w ogóle były to normy), sens drugi dotyka 
problemu istnienia uprawnień istniejących w „świecie naturalnym”, gdy nie 
było jeszcze żadnych konwencji ni zwyczajów, a ludzie kierowali się tylko 
regułami „naturalnej słuszności”. W tym stanie, zauważa McGrade, „ludzie 
Ockhama” cieszyli się powszechną wolnością i wspólnie posiadali dobra, 
wolność i wspólność mając za „uprawnienia przyrodzone”, których mocy 
obowiązującej nie znoszą partykularyzujące poszczególne wspólnoty ludz- 
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wyciągał jeszcze ostatecznych konsekwencji z przyjętych założeń, 
nie zastępował przedmiotowego ładu kosmosu konstrukcją współ- 
oddziałujących jednostek obdarzonych indywidualnymi uprawnie- 
kie zwyczaje i konwencje, zyskujące w odniesieniu do nich walor prawa 
przedmiotowego. Tego rodzaju uprawnienia, właściwe są ludziom powo
dującym się „naturalną słusznością” nawet w stanie po upadku człowieka, 
po tym, gdy poszczególne wspólnoty wprowadziły i chronią własność pry
watną i doprowadziły wielu do zniewolenia; są to, co ważne, uprawnienia 
istotne dla zakonników, honorujących wspólne posiadanie i wolność od 
arbitralnego wpływu kogokolwiek; także te uprawnienia nie mogą być bo
wiem kwestionowane w świecie zdominowanym przez powodujących się 
pożądliwością, a nie słusznością, postępujących mimo wskazań słuszności, 
negujących tedy to, co dla człowieka naturalne, a nazywających niekiedy 
ustanowione przez siebie normy „naturalnymi” (mimo że z naturą ludzką 
sprzecznymi). Ci, którzy decydują się porzucić stan, jaki nastał po upadku 
człowieka i powrócić do stanu porządkowanego uprawnieniami naturalny
mi w ich drugim sensie, powodują się jedynie „naturalną słusznością” i nie 
oczekują pomocy ze strony norm prawa stanowionego mimo niej. Zatem: 
prawo pozytywne, konieczne dla stanu po upadku człowieka, nie jest po
trzebne żyjącym zgodnie z wymaganiami rozumu przyrodzonego. Jeśli jed
nak nie porządkuje ono np. kwestii własności, każda ludzka wspólnota winna, 
zdaniem Ockhama, honorować wymagania „naturalnej słuszności” i wspól
nie posiadać dobra materialne. Uprawnienia trzeciego rodzaju dedukowa- 
ne sąz prawa narodów przez rozum przyrodzony człowieka i jako takie mają 
w istocie proweniencję czysto ludzką; wśród nich dostrzega Ockham nie 
tylko uprawnienie do żądania zwrotu depozytów, ale także uprawnienie do 
wybierania władcy przez lud i papieża przez lud rzymski. Uprawnienia trze
ciego rodzaju, choć obiektywne jako dedukowane przez rozum, nie są rów
nie uniwersalne jak uprawnienia pierwszego lub nawet drugiego rodzaju, 
gdyż znajdują zastosowanie jedynie wówczas, gdy pojawią się okoliczno
ści wymagane dla ich stosowania. Są racjonalne, a nie arbitralne, obowią
zują zatem wszystkie narody, lecz jedynie warunkowo, w związku z ujaw
niającymi się następstwami ludzkiej upadłości. Z tego względu stają się one 
u Ockhama podstawą prawa pozytywnego; skoro bowiem fundamentem 
wszelkich instytucji politycznych tworzonych po upadku pozostaje koniecz
ność przeciwdziałania jego następstwom, skoro przyzwolenie staje się na
turalną podstawą legitymacji zwierzchników politycznych, ten rodzaj upraw
nień winien znaleźć aplikację w normach prawa pozytywnego; ustalenie to 
przekonuje również, przynajmniej zdaniem McGrade’a, że nie tylko kształt 
i moc instytucji politycznych nie są zależne od jakichkolwiek pozapolitycz
nych organów, ale także że prawodawstwo nie może w żadnej mierze pod
legać osądowi z punktu widzenia kryteriów pozapolitycznych (The Politi
cal..., wyd. cyt., s. 176-185). Zob. również P. Boehner, The ‘notitia intuiti
va ' of non-existens according to William Ockham with a critical study of 
the text of Ockham s 'Reportado' and a revised edition of 'Reportado' ii, 
Qq. 14-15, „Traditio", I (1943), s. 223-275, oraz interpretację przypisują
cą Ockhamowi skrajnie nominalistyczne stanowisko pióra H. A. Oberma- 
na (The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and Late Medieval 
Nominalism, Cambridge, Mass. 1963, zwłaszcza s. 20-47). 
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niami, nie dawał im jeszcze pełni władzy w zakresie określania rze
czywistości politycznej ani nie mówił, że sfera normatywna jest przez 
nie kształtowana w następstwie intersubiektywnego komunikowa
nia analogicznych propozycji normatywnych, a nawet zastrzegał, że 
uprawnienia tego rodzaju mogą się odnosić jedynie do „sytuacji 
skrajnych”, to krytyczna warstwa jego doktryny otwierała nową 
perspektywę. Perspektywę podjętą przez wielu, usiłujących wykro
czyć poza „obiektywistyczną” tradycję klasyczną albo wiążących 
kategorię uprawnienia z władczą możnością jednostki do swobod
nego decydowania o swych aktach45.

45 Zob. J. M. Kelly, A Short History of Western Lega! Theory, Oxford 
1992, s. 145 i n. Zauważmy za Randim, że stanowisko Ockhama nie było 
tak skrajne, jak to, które prezentował Duns Szkot, wykorzystując wprost do 
refleksji prawniczej dystynkcjępotentia absoluta-potentia ordinata. Ina
czej niż u Ockhama, dla którego Bóg działając de potentia absoluta mógł 
tworzyć rzeczy, których de potentia oridinata nigdy nie stworzyłby, wedle 
Dunsa mógł On zdziałać depotentia absoluta (defacto) rzeczy różne od tych, 
które sprawiłby działając na mocy zwykłego władztwa (potentia ordinata 
lub de iure). Co więcej, wspomniana dystynkcja stosowała się zdaniem 
Dunsa nie tylko do Boga, ale do wszystkich, którzy działają zgodnie z wła
sną wolą i rozumnością; potentia absoluta nie odnosiła się bowiem w sys
temie szkotystycznym do logicznej możliwości porządkowania, ale do ak
tualnej władzy podmiotu zmieniającego zasady ładu z racji posiadania nad 
owym ładem zwierzchności; podobnie jak Bóg zwierzchnik polityczny 
posiadał absolutną władzę nad prawami, a to z tej racji, że znajdował się 
ponad nimi; zasadaprinceps legibus solutus est, głoszona przez prawników 
Justyniana, choćby przez wspomnianego przez nas Ulpiana, uzyskiwała 
u Dunsa znakomite wzmocnienie teologiczne, zasadzające się na wspomnia
nej dystynkcji dwóch władz przysługujących nie tylko Bogu-prawodawcy, 
ale i prawodawcy ludzkiemu. U Ockhama dla odmiany potentia absoluta 
opisywała jedynie zespół możności należących jedynie do Boga, których 
człowiek ani świat nie mogłyby pełnić. Na tej samej podstawie, mając na 
uwadze jurydyczne ujęcie potentia absoluta, Henryk z Gandawy skłonny 
był negować absolutną władzę Boga: skoro bowiem władzę tę należałoby 
pojmować jako władzę modyfikowania decyzji, tedy w odniesieniu do Boga 
władza ta nie mogłaby się stosować, albowiem decyzje przez Niego podej
mowane są same w sobie doskonałe i dokonywane poza czasem. Dopiero 
jednak u innego szkotysty Hugona z Novocastro znajdujemy uzasadnienie 
możliwości zmiany ładu przez Boga, który w tym zakresie nie korzysta jed
nak ani z potentia absoluta, ani z potentia ordinata, ale z potentia ordina- 
bilis, czyniąc rzeczy nie tylko teoretycznie możliwe, ale także „dobre” z ra
cji samego faktu, że Bóg ich chce. Jeszcze wyraźniej wypowiada się w tym 
względzie Piotr z Atarrabii (z Nawarry), który interpretując Dunsa Szkota 
twierdził, że absolutna władza Boga może być postrzegana tak, jak absolut
na władza królów zmieniających ustanowione przez siebie prawa. Myśl 
Piotra, upraszczającą jak się wydaje oryginalną myśl Dunsa, podjęli zwo
lennicy koncyliaryzmu, d’Ailly, Biel i Mair, akceptujący stanowisko nomi- 
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Wola, w wielkiej mierze uwolniona od prymatu niezmiennych 
norm, po upadku człowieka stawała się władzą wypełniającą tre
ścią sferę, w której suwerenna osoba mogła swobodnie decydować 
i określać treść czynionego wtórnym prawa przedmiotowego46. 
Refleksja nad nią znalazła się w centrum namysłu Ockhama nad 

nalistyczne, akcentujący jedność, wolność i wszechmoc Boga, zwracający 
szczególną uwagę na błąd jurystów uznających, iż Bóg niejako „związany” 
jest własnym prawem, wzmacniający w ten sposób tendencje prowadzące 
do ustalenia nowych kategorii jurydycznych (por. E. Randi, A Scotisl Way 
of Distinguishing between God's Absolute and Ordained Powes, [w:] A. 
Hudson, M. Wilks (eds.), From Ockham to Wyclif Oxford-New York 1987, 
s. 46-48; zob. także F. Oakley, The Political..., s. 81, oraz idem, Medieval 
theories..., s. 65-83). Dodajmy na marginesie, że połączenie w osobie pa
pieża obu rodzajów władztw (potentia absoluta et ordinata) miało się do
konać za sprawą Innocentego 111, zdaniem którego biskup Rzymu dzięki 
nadzwyczajnej pozycji i bliskości do Boga otrzymywał od Niego bezpośred
nio oba władztwa, znamionujące pełnię jego władzy; w oparciu o tę tezę, 
wprowadzoną do prawa kanonicznego, Hostiensis miał ustalić nową defi
nicję władzy suwerennej: właśnie władza absolutna i rządząca, wykorzy
staną z jednej strony przez Laurentiusa Hispaniensisa, z drugiej zaś przez 
cesarza Fryderyka II w Konstytucjach z Melfi (1231), zwanych też Liber 
Augustulis, a następnie - w odniesieniu do władców świeckich - głównie 
przez padewskich (Oldradus da Ponte) i neapolitańskich prawników (Ma- 
rinus da Caramanico, Andreas de Isemia), odwołujących się do koncepcji 
wypracowanych przez Bartolusa da Sassoferrato i Baldusa de Ubaldisa (K. 
Pennington, Law, Legislative Authority and Theories of Government i J.P. 
Canning, Law, Sovereignty and Corporation Theory, [w:] J. H. Bums (ed.), 
dz. cyt., odpowiednio s. 434—435 i 440-444 oraz 464 i n.). J. Coleman twier
dzi jednak, że to raczej dominikanin Jan z Paryża niż franciszkanin Ockham 
formułował po raz pierwszy tezę, iż jednostki „z przyrodzenia” wyposażo
ne są w „naturalne uprawnienia właścicielskie”, które wyprzedzają pojawie
nie się państwa i prawa stanowionego przez jego organy; że „rząd przekształ
ca jedynie owe uprawnienia w pozytywne uprawnienia chronione przez pra
wo przedmiotowe, uznając je za główne uprawnienia służące jednostkom 
w państwie” (Property and Poverty, [w:] J. H. Bums (ed.), dz. cyt., s. 640).

46 Nominaliści i woluntaryści „wykorzeniali” prawo ludzkie z trady
cyjnych odniesień, czyniąc jego podstawą korzyść publiczną: dwie odróż
niane dotąd zasady, natura i użyteczność, spotykały się w uogólnieniu, za 
którym najczęściej stał woluntarystyczny pogląd o Bogu jako wszechmoc
nym prawodawcy, nie stwarzającym rozumnej natury i właściwych jej 
niezmiennych, rozumnych praw, których niepodobna łamać, jeśli chce się 
postępować racjonalnie, niekiedy wbrew użyteczności, praktyczności i ce
lowości działań publicznych z punktu widzenia danych, partykularnych 
okoliczności (zob. B. Tierney, Public Expediency and Natural Law: a Fo
urteenth-century Discussion on the Origins of Government and Proper
ty, [w:] B. Tierney, P. Linehan (red.), Authority and Power. Studies on 
Medieval Law and Government Presented to Walter Ullmann on his Se
ventieth Birthday, Cambridge 1980, s. 167-182).
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problemem „prawego rozumu” (reda rato), nie łączonego ze zdol
nością określania powinnych sposobów zachowań i narzucania ich 
woli, która stawała się w ich ujęciu wtóra i poddana rozumowi, ale 
z władzą proponowania aktów woli, decydującąo ich realizacji lub 
negacji. „Normatywne propozycje” rozumu odnosiły się do jakie
goś przedmiotowego fundamentu, mającego - wobec przyjęcia 
przesłanek woluntarystycznych - walor bardziej „objawieniowy” 
niż „naturalny” albo w innym ujęciu: „intuicyjny” niż „racjonal
ny”. Rozum proponujący „sposoby prawego postępowania” mógł 
poznawać władczy akt Boga, nie tylko dyspensujący od ogólnie 
obowiązujących zasad, ale i zmieniający obowiązujący ład norma
tywny, odpowiednio do czego miał się też zmieniać zasób „prawego 
rozumu”. W ten sposób podmiot moralny był zobowiązany moral
nie, jego wola była porządkowana przez „prawy rozum”, który 
uprzednio poznał zasady prawego postępowania poznając aktual
ną wolę Boga. Wola była jednak wiązana nie w następstwie pozna
nia i wskazania przez rozum powinnej reguły działania, ale dopie
ro w następstwie afirmacji tej normy, po tym, gdy uznała ją za 
własną, skoro nawet normy rozpoznane dzięki Objawieniu wyma
gały takiej afirmacji, nie wiążąc do momentu, w którym podmiot 
moralny przydał im dla samego siebie moc obowiązującą. W ten 
sposób autonomia moralna jednostki została skojarzona z osobi
stym i bezpośrednim sądem o tym, co prawe i dlatego wiążące. 
Zmiana polegała nie tyle na usunięciu kontekstu ładu normatyw
nego pochodzącego od Boga lub zapośredniczonego w stworzo
nej przez Niego naturze, ile raczej na uznaniu woli za władną osta
tecznie decydować o powinnym sposobie działania po wybraniu 
spośród propozycji przedkładanych przez rozum, w jakimś sensie 
spychany do roli instrumentu woli; woli, która może być u Ockha- 
ma traktowana albo jako nie poddająca się rozkazowi żadnego 
„zwierzchnika moralnego”47 albo - za czym optujemy - sprzęga

47 D. W. Clark (William of Ockham..., zwłaszcza s. 14-22). Interpre
tacja ta stanie się udziałem następców Ockhama, ważnych także dla tra
dycji angielskiej, jak Grzegorz z Rimini w XIV i Gabriel Biel w XV w., 
którzy podkreślali niezależność „prawego rozumu” od woli Boga, a w 
konsekwencji również od „zatwierdzającej” jedynie funkcji woli człowie
ka, definiując grzech jako pogwałcenie wymagań „prawego rozumu” jed
nostki, a nie sprzeciw wobec norm prawa wiecznego lub naturalnego. Nie 
trzeba przypominać, że konsekwencje tego stanowiska Odnajdziemy 
w doktrynie H. Grocjusza, osobliwie w tezie, że nawet gdyby nie było 
prawa wiecznego albo i nie było samego Boga, znane ludzkiemu rozumowi 
normy prawa naturalnego i tak obowiązywałaby; wielu historyków etyki
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na z władczą wolą Boga, niosącą pozytywne zobowiązania dla 
podmiotu moralnego, którego wola jednak je zatwierdza“18.

i filozofii prawa zauważa, że Grocjusz wieńczył proces tworzenia „świec
kiej” (w sensie ateologicznej) koncepcji prawa natury (zob. zwłaszcza P. 
A. d’Entreves, Natural Law. An Historical Survey, New York 1965, s. 50- 
53 i 70-72). Clark utrzymuje, że już dokonana przez Ockhama transfor
macja etyki chrześcijańskiej doprowadziła do pozbawienia jej teologicz
nego fundamentu zauważając, że w krytyce współczesnego arystotelika 
Henryka z Gandawy istotnie wskazał on, że walor zasad moralnych jest 
analogiczny do posiadanego przez zasady rządzące fizykalną rzeczywi
stością; jako takie zasady te są wolne od kontekstu celowościowego i winny 
być rozważane abstrakcyjnie, nie mogą opisywać ani chronić żadnych 
przyrodzonych skłonności, o których prawili arystotelicy, skoro swobod
ny akt woli orzekającej o sposobie powinnego działania nie mógł być 
zdeterminowany przez żadną skłonność gatunkową, nawet pojmowaną 
jako ta, która ułatwia jednostce dążenie ku celowi wspólnemu z pozosta
łymi egzemplarzami gatunku (art. cyt., s. 17).

48 E. Hochstetter, Viator Mundi. Einige Bemerkungen zur Situation des 
Menschen bei Wilhelm von Ockham, „Franziskanische Studien”, 32(1950), 
s. 12-14.

49 Zob. zwłaszcza D. W. Clark, art. cyt., s. 22-24.
50 Sententiae, IV, q. 3, Q.

Ockham nie był przekonanym do końca wyznawcą woluntary
zmu szkotystów, krytycznych wobec intelektualizmu tomistów. Jak 
się wydaje, zajmował on w tym sporze stanowisko pośrednie. Pole
mikę z tomistami już znamy, przeciw szkotystom Ockham negował 
właściwe Dunsowi łączenie niezależnego aktu wolnej woli z wol
nością działania, wspominając przecież o potrzebie istnienia porząd
kujących działanie człowieka zasad, ale i uznając je za „zasady kie
runkowe”, rozpoznawane przez rozum, wskazujący wszak kierunek 
działania woli. W jego ujęciu „prawy rozum” stanowił zarazem przy
czynę i przedmiot „prawego działania woli”, znajdowany był jed
nak obok innych komponentów mających wpływ na decyzję woli: 
obok zamiaru, miejsca, czasu i Prawego Rozumu Boga, będącego 
wzorcem dla „prawego rozumu” człowieka, którego „dobro etycz
ne” jest w istocie uznanym przez wolę działaniem zgodnie z Prawym 
Rozumem* 48 49. Należy jednak zauważyć, że Bóg jako podmiot Prawe
go Rozumu postrzegany jest przez franciszkanina jako Ten, który roz
kazuje, który arbitralnym aktem stworzył wszystko i może uczynić 
co zechce w każdym momencie z każdym stworzonym bytem50. Bóg 
jest tedy nade wszystko Wolą, w drugiej dopiero kolejności Rozu
mem, choć Rozumem Prawym; zmiana Jego woli decyduje o od
mienności treści Jego Rozumu, a akomodacja prawego rozumu czło
wieka do Prawego Rozumu Boga staje się ostatecznie akomodacją
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do Jego zmienionej woli. Zasada działania, uznawana przez wolę 
podmiotu moralnego, wskazywana jako kierunkująca przez jego 
„prawy rozum”, ma tedy ostateczną podstawę w woli Boga, której 
pośrednikiem jest jedynie Jego Rozum i rozum człowieka. Tak wola 
decydująca o sposobach działania człowieka ma się stosować do 
zmiennej woli Boga. Choć wola człowieka nie może decydować 
dowolnie, lecz winna korzystać z obu „pośredniczących rozumów”, 
to podobnie jak Wola Boga rozstrzyga ona o powinnej regule samo
dzielnie i w pewnej mierze arbitralnie. W ten jednak sposób Ockham 
zrywa w istocie z koncepcjami prawa naturalnego zarówno w wer
sji tomistycznej, jak i szkotystycznej, choć zasadniczo dotyczy to 
jedynie trzeciego rodzaju prawa naturalnego: akt woli może być 
dobry in se, ale nie per se, skoro kwestia „co jest dobre?” wymaga 
uwzględnienia jej „substancjalnej decyzji”. Akt woli Boga ma jed
nak walor tylko formalny: by stać się dobrem dla podmiotu moral
nego wymaga jeszcze aktu jego woli. Choć tedy decyzjajest w osta
tecznej instancji odnoszona do dyktatu Boga, jej charakter etyczny 
określany jest przez uznanie jej za dobrą przez wolę, a nie przez 
rozum człowieka. Prawodawcza wola Boga nie jest bowiem jedyną 
racją decydującą o poprawności decyzji, nie będąc zbiorem uporząd
kowanych i niezmiennych zasad prawego działania ani źródłem na
turalnych kryteriów dobra i zła51.

51 Inaczej utrzymują badacze przyjmujący „woluntarystyczno-szko- 
tystyczną” interpretację stanowiska Ockhama: C. C. Bayley, Pivotal Con
cepts in the Political Philosophy of William of Ockham, „Journal of the 
History of Ideas”, X(1949), s. 200, oraz E. Lewis, Medieval Political Ide
as, t. Il, New York 1954, s. 551.

52 J. Kilcullen, uznający Ockhama za poprzednika nowożytnego libera
lizmu, wśród elementów jego doktryny zapowiadających to stanowisko, 
wymienia następujące tezy średniowiecznego franciszkanina: że chrześcija
nie są uprawnieni do określania i obrony swych opinii w opozycji do tez 
głoszonych przez papieży, sobory itd., nawet jeśli opinie te są faktycznie 
błędne; że żaden organ Kościoła powszechnego nie jest nieomylny; że pa
pież usiłujący narzucić wiernym błędną naukę lub naruszający uprawnienia 
ich lub znajdujących się poza Kościołem może zostać pozbawiony urzędu; 
że osoba piastująca urząd świecki nie zależy od aprobaty Kościoła; że upraw
nienia niewierzących nie zostały naruszone przez ustanowienie chrześcijań
stwa; że żaden władca świecki nie jest „absolutny”, nie może bowiem naru
szać uprawnień swoich poddanych; że władca, który stał się tyranem, winien 
być pozbawiony urzędu (Ockham s Political Writings, wyd. cyt., passim).

Upadły człowiek, podobny Bogu raczej w arbitralności woli niż 
w rozumności aktów, mogący korzystać nie tylko z „niebieskich”, ale 
i z ludzkich uprawnień, zdaniem niektórych historyków ujmowany 
był przez Ockhama na sposób bliski wielu nowożytnym liberałom52. 
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Tymczasem, jak widzieliśmy, gdy idzie o genezę i proweniencję pra
wa własności przyjmował on stanowisko powszechnie akceptowa
ne przed wystąpieniem Jana XXII, traktujące własność jako instytu
cję prawa ludzkiego, a nie pozytywnego prawa Bożego, nie istnieją
cą w stanie przed upadkiem człowieka. Stanowisko to łączyło się 
jednak u Ockhama ze szczególnym ujęciem uprawnień właściciel
skich, obcym innym jego wyznawcom. Przyjmując niekonwencjo
nalną interpretację trzeciego rodzaju prawa naturalnego, podkreślał 
on wyłączność uprawnień właściciela względem rzeczy, łącząc z nią 
ideę nieutracalnego uprawnienia przyrodzonego do używania rzeczy 
przez niewłaściciela jedynie w „sytuacji skrajnej”, bez usuwania 
uprawnień właściciela. W kontrowersji franciszkańskiej ujmowane 
w ten sposób zagadnienie własności zyskiwało szczególny aspekt, 
umożliwiało bowiem ustalenie racji używania rzeczy mimo „ludzkich 
uprawnień”: do wyłącznego korzystania i rozporządzania rzeczami 
(dominium) i używania ich. Z drugiej strony ujęcie to uzasadniało 
obronę uprawnień właściciela w innych sytuacjach niż „skrajne” 
wobec wszystkich innych, również wobec władcy politycznego 
i zwierzchnika Kościoła. Tym samym pozwalało ono pozbawić pa
pieża pretensji władczo-właścicielskich53 wbrew stanowisku Idzie
go Rzymianina, uznającemu je w dziedzinach duchowej i świeckiej. 
Franciszkanin, który odnosił się krytycznie do tendencji hierokratycz- 
nych, atakował w pierwszej kolejności pretensje papieża co do nie
omylnego deklarowania treści artykułów wiary; uznawał bowiem, że 
prawy rozum każdej jednostki sięgającej do Pisma Św. osiągnąć może 
adekwatną o nich wiedzę i że raczej wspólnota wiernych niż jej Gło
wa posiada Boskie gwarancje nieomylności. Wspólnota stanowiąca 
Kościół, głosił Ockham np. w A Short Discourse, nie jest zdolna utra
cić prawdziwej wiary, nawet gdyby żaden jej organ54, w tym papież 

53 Zob. J. Kilcullen, The origin of property: Ockham, Grotius, Pufen- 
dorf and some others (publ. w intemecie: http://www.mq.edu.au) i H. J. 
Laski, Political Theory in the Later Middle Ages, [w:] The Cambridge 
Medieaval History, Cambridge 1932, s. 633.

54 Oddalając opinię Tiemey’a o skrajnie subiektywistycznej koncep
cji nieomylności Ockhama, przypisującego ten walor każdemu wierzące
mu (Origins of Papai Infallibility. 1150-1350. A Study on the Concepts of 
Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages, Leiden 1972, 
zwłaszcza s. 219-229), Kilcullen głosi jednak, że angielski franciszkanin 
nie „czynił nieomylną żadnej części Kościoła”, nie przyznawał tedy ta
kiej rangi ani papieżowi, ani soborom, ani poszczególnym wiernym, skąd
inąd przywołując stosowne cytaty z Ockhama, w których eksponował on 
nieomylność Kościoła, choćby złożoną w jednym wiernym” (Ockham 
andInfallibility, „The Journal ofReligious History”, 16(1991), s. 389 i n.).

http://www.mq.edu.au
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współdziałający z soborem powszechnym55, nie był w stanie należycie 
określić jej treści56. Wspólnota ta, rozwijająca się przez stulecia, prze
kraczająca nie tylko wiedzę danego pokolenia wierzących57, ale 
i ewangeliczny zasób, mogła jednak znaleźć się w sytuacji, gdy w jed
nym tylko wiernym, niekoniecznie w papieżu, trwać będzie wiara 
objawiona wybranemu przez Boga58.

55 Omawiając w A Short Discourse problem „aprobaty całego Kościo
ła” jako warunku obowiązywania artykułów wiary i norm kanonicznych, 
Ockham zwracał uwagę, że nawet gdy jakieś rozstrzygnięcie „zostało 
przyjęte przez papieża i 70 biskupów nie można mówić, by było to rów
noznaczne z aprobatą całego Kościoła, ponieważ podobnie jak papież i 70 
biskupów-a nawet papież i wszyscy biskupi, wszyscy z wyjątkiem jed
nego - może błądzić przeciwko wierze i stawać się heretykiem, mogą oni 
przyjmować rozstrzygnięcia, które w ogóle są nie do przyjęcia przez cały 
Kościół” (vi.4, s. 167-168).

56 Tak zdaniem Ockhama miała się rzecz np. z doktryną przeistocze
nia, obowiązującą nie na mocy orzeczenia papieskiego, ale dlatego, że 
okazała się zgodna z „prawym rozumem” ujawniającym się „przez wieki 
trwania Kościoła”. Analogiczny argument wysunie zresztą Ockham prze
ciwko Janowi XXII, który zmienił jego zdaniem doktrynę wskazaną przez 
Mikołaja III w buli Exiit, trwającą przez wieki i uznawaną przez wszyst
kich członków Kościoła (zob. M. Wilks, Royal Patronage..., s. 136-140).

57 Zob. np. Contra Benedictum, 260.21-261.17.
58 A Short Discourse, v.4, s. 137-138. O tym, że w razie utrzymywa

nia przez papieża tez oczywiście przeczących „prawdom wiary uznawa
nym powszechnie za pewne”, a przez to popadnięcia w herezję, podlega 
on jurysdykcji nawet lokalnego sądu biskupiego, piszę Ockham w Octo 
ąuestiones, i. 17, s. 59 (zob. J. Kilcullen, Ockham andInfallibility, s. 396- 
399). Zwracając uwagę, że zdaniem Ockhama „papież nie może stano
wić prawdy katolickiej ani nie odgrywa szczególnej roli w odkrywaniu 
jej”, Kilcullen wskazuje jednak, że każdy chrześcijanin ma moralny i ka
noniczny obowiązek nie sprzeciwiać się ani nie podawać w wątpliwość 
orzeczeń wydanych w tym względzie przez papieża lub sobory, chyba że 
wie, iż dane orzeczenie nie jest poprawne. W takim przypadku każdy, 
w imię trwania tożsamości wiary Kościoła będącego Boską wspólnotą, 
winien się sprzeciwić tym, którzy jako ludzie są przecież omylni. Analo
giczne rozumowanie, tyle że nie poparte „Boskością pochodzenia”, sto
suje Ockham w odniesieniu do wspólnoty politycznej; w tamtym jednak 
przypadku jego uwaga wydaje się mniej kontrowersyjna, skoro - jak zo
baczymy - wiąże się z obroną uprawnień i wolności posiadanych przez 
jednostki przeciwko wspólnocie, która nie posiada nie tylko podobnego 
Kościołowi źródła, ale i analogicznej tożsamości, lecz w jakimś sensie 
tworzy swą tożsamość jako wypadkową tożsamości składowych, co 
w przypadku Kościoła otwierałoby możliwość swobodnej dyskusji po
dobnej do toczonej we wspólnocie politycznej. Niezależnie od tego, ku 
której zwrócimy się wspólnocie, dostrzeżemy jednak w rozumowaniu 
Ockhama niebezpieczeństwo zaniechania poszukiwań podstaw obiektyw
ności (zob. B. Tiemey, Origins..., wyd. cyt., s. 233-236).
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Występując przeciwko hierokratom, Ockham twierdził, że ce
sarz i królowie wyposażeni są w doczesne władanie i jurysdykcję 
nie dlatego, że udzielił im ich papież, ale dlatego, że są następca
mi cesarzy, królów i książąt rządzących na mocy uprawnień istnie
jących na długo przed zstąpieniem Chrystusa na ziemię, zatem 
również przed pojawieniem się Kościoła i biskupów. Biblia i Oj
cowie Kościoła, wywodził, byli zgodni, że Chrystus i Jego rodzi
ce płacili podatki poganom; że także niewierzący posiadali upraw
nienia właścicielskie, skoro lud wybrany miał uprawnienie do 
przejmowania ziemi i rzeczy wrogów59. Skoro nie tylko chrześci
janie mogli korzystać z dominium, to - pytał - co Chrystus prze
kazał Piotrowi? Najwyższą jurysdykcję, odpowiadał, jednak nie 
względem tego, co ludzie posiadają na mocy uprawnień wynika
jących z prawa ludzkiego, lecz w pozostałym zakresie. Do spad
kobierców Piotra nie należało uniwersalne dominium ani jego peł
nia połączona z pełnią jurysdykcji, bowiem dominium było zbio
rem uprawnień każdego właściciela dóbr. Władza duchowa odno
siła się do dziedziny wykraczającej poza te uprawnienia, zatem 
poza dominium, mogła być natomiast wiązana z Jurisdictio, upraw
nieniem do aplikowania norm przekraczających prawo ludzkie 
i orzekania w oparciu o nie, zgodnie z tezą papalistów określają
cych papieża jako nomen jurisdictionis’, uprawnieniem jednak, 
które nie mogło być zestawiane z tymi, które miały „charakter przy
musowy”, bo wynikały z prawa ludzkiego.

59 A Short Discourse, iii.2, s. 75-76, i An princeps, 2, [w:] Guillehni de 
Ockham: Opera Politica, ed. H. S. Offler, vol. I, Manchester 1978, s. 235.

60 J. Coleman, „Dominium " in Thirteenth- and Fourteenth-Century 
Political Thought and its Seventeenth-Century Heirs: John of Paris and 
Locke, „Political Studies” 33(1985), s. 73-100.

61 Octo nonaginta dierum, 4.301-304, s. 336 i 70.511-520, s. 616-618.

Odróżnienie jurisdictio od dominium, wiązanego z właściciel
skim stosunkiem do dóbr oraz władzą rozkazywania, odnoszonym 
wyłącznie do planu doczesnego, było kluczową cechą doktryny 
politycznej i eklezjologicznej Ockhama, korzystającego w tym 
względzie nie tyle z tradycji franciszkańskiej, co dominikańskiej, 
zwłaszcza z ustaleń Jana z Paryża i innych „radykalnych tomi- 
stów”60. Wraz z nimi utrzymywał bowiem, że dobra darowane Ko
ściołowi lub zakonom nie należą do papieża, będącego jedynie 
zarządcą dóbr Kościoła powszechnego jako całości, nie w związ
ku z właścicielskimi jego prawami do nich, lecz w związku z taki
mi prawami samego Chrystusa jako jego niewidzialnej Głowy61. 
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Chrystus nie przekazał następcom św. Piotra tego, czego sam jako 
Człowiek nie posiadał; w szczególności nie przekazał im władzy 
jurysdykcyjnej względem dóbr materialnych, skoro płacił podatki 
cesarzowi. Działający w Jego zastępstwie papież nie mógł - jako 
człowiek - korzystać z uprawnień należących tylko do Boga wo
bec wszystkich rzeczy i osób62; nie mógł posiąść „pełni władzy od 
Chrystusa w taki sposób, by zarówno w sferze świeckiej, jak i du
chowej czynić w uprawniony sposób wszystko na podstawie pra
wa naturalnego lub Bożego”63. Tylko Chrystus jako Bóg, piasto
wał zarówno dominium, jak i jurisdictio; tylko On posiadał też 
pełnię władzy przypisywanej przez hierokratów papieżowi. Tej 
Boskiej możności, znajdowanej poza czasem, nie można było od
nosić do przemijającej sfery doczesnej, także do własności rzeczy 
osadzonej w czasie i pojawiającej się po upadku, zatem także 
w związku z człowiekiem jedynie, a roszczenia papieża względem 
tej sfery były w istocie uzurpacją Boskich uprawnień64.

62 An princeps, 4, s. 241.
63 A Short Discourse, i.l, s. 18. Zob. J. Coleman, The Dominican..., s. 

216-219
04 A Short Discourse, ii.3, s. 23.
65 An princeps, 7-9, s. 253-257.
66 Zmiana, dostrzegana u Ockhama przez E. Kantorowicza, jest o ty

le istotna, że angielski franciszkanin odsuwał na dalszy plan kojarzenie 
legitymacji papieża z aktem Chrystusa i czynił zarówno Chrystusa-Czło- 
wieka, jak i ustanowionych przez niego piastunów zwierzchnictwa w „wi
dzialnym Kościele”, jedynie zarządcami tego, co należy do Kościoła Boga; 
Kościoła coraz bardziej czynionego abstrakcyjną i nieśmiertelną korpo
racją, nie związaną z żadnymi określonymi osobami, nawet z Osobą Boga, 
który stał się przecież Człowiekiem (Kings Two Bodies, Princeton 1957, 
s. 205-206).

Wbrew tezom Pechama i Idziego Rzymianina „widzialny lub 
instytucjonalny” Kościół nie dysponował dominium, którego Chry
stus nie przekazał apostołom, wymagając od duchownych prowa
dzenia życia ubogiego, zatem wyrzeczenia się uprawnień właści
cielskich. Jako naśladowca Chrystusa każdy z nich winien był 
ograniczyć się do faktycznego używania rzeczy oddanych mu przez 
innych (osobliwie przez króla, do którego - jako opiekuna dobra 
wspólnego i obrońcy kraju - należały w pierwszej kolejności 
uprawnienia właścicielskie65) oraz do zarządzania rzeczami świę
tymi, należącymi do niewidzialnego Kościoła, który był raczej 
Mistycznym Ciałem Boga niż Mistycznym Ciałem Chrystusa66.

Ockham pozbawiał papieża nie „właścicielskiej” warstwy do
minium, przypisywanej mu przez hierokratów. Zauważał, że z Pi
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sma Św. wynika, iż papież jest faktycznym zwierzchnikiem chrze
ścijan i jako taki ma uczyć ich dróg prawego postępowania, nie 
wynika jednak, by mógł on stosować wobec nich przymus, choć
by za pośrednictwem poddanych mu władców świeckich. Połącze
nie władzy umożliwiającej stosowanie przymusu z „faktycznym 
zwierzchnictwem” papieża wobec wiernych nie miało źródła w Ob
jawieniu, lecz w ustaleniach kanonistów, w nieuprawniony sposób 
wiążących zwierzchnictwo duchowe z „władaniem przymuso
wym”; w istocie władza papieża hierokratów oparta była tedy na 
prawie ludzkim, a nie Bożym i nie miała nic wspólnego z rodza
jem zwierzchnictwa przekazanego przez Chrystusa św. Piotrowi. 
Z tego punktu widzenia Jan XXII, błądzący w kwestii „ewange
licznego ubóstwa”, stawał się w oczach Ockhama heretykiem, 
natomiast uzurpując sobie uprawnienia, których jako zwierzchnik 
Kościoła nie posiadał, choćby uprawnienie do ustanawiania lub 
sprawowania sądu nad cesarzem, stawał się rodzajem niesprawie
dliwego władcy-tyrana. Jako taki, jako sprawca grzechu niespra
wiedliwości, winien był zostać zdetronizowany za przekroczenie 
uprawnień należnych z woli Chrystusa św. Piotrowi i za narusze
nie ładu obowiązującego we wspólnocie chrześcijańskiej. Korzy
stający ze zwierzchnictwa duchowego papież posiadał wszak ju- 
risdictio tylko wobec dziedziny pozamaterialnej i nie mógł spra
wować zwierzchnictwa „politycznego” ani nawet jurydycznego” 
nad piastunami władzy świeckiej, wywodzącymi tytuł nie od nie
go, nie od niego czerpiącymi władzę i przed nim nieodpowiedzial
nymi67.

67 Uwaga ta dotyczyła w szczególności pozycji cesarza, który zdaniem 
Ockhama, różnym od sądu franciszkanów XIII w. w rodzaju Pechama, nie 
korzystał z władzy delegowanej przez papieża, ale z „własnego” tytułu, po
dobnie jak inni panowie feudalni był wyposażony w dominium i nie pod
legał „feudalnemu zwierzchnictwu” głowy „Kościoła widzialnego”. 
Ockham bywa krytykowany za zbyt częste sprowadzanie relacji między 
papieżem i władcami świeckimi do relacji między piastunami feudalnych 
uprawnień do ziemi. Warto jednak zauważyć, że nie negował on feudal
nych uprawnień papieża; ograniczał je jednak do pewnych terenów italskich, 
nadanych przez świeckich św. Piotrowi, nad którymi sprawował jurysdyk
cję i dominium jako władca świecki i jako zwierzchnik Kościoła (An prin
ceps, 5, s. 246). Na tych terytoriach miał on również stanowić „prawo ludz
kie” skierowane przeciwko występnym, a nie dla „poprawy dobrych i spra
wiedliwych”, w tym jednak przypadku z ogólniejszej racji wynikającej z de
finiowania prawa nie przez odniesienie do rozumności i działania na rzecz 
dobra wspólnego, jak u św. Tomasza, lecz przez odniesienie do przymusu 
jako istoty „prawności” norm (A Short Discourse, ii.6, s. 30).
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W przekonaniu Ockhama tezy uzasadniające absolutną, a w 
każdym razie pełną władzę papieża o proweniencji Boskiej68, nie 
tylko przekonywały o istnieniu władzy papieża przekraczającej 
granice sfery wyznaczonej jego duchowemu zwierzchnictwu prze
kazanemu przez Chrystusa, ale i sugerowały, że biskup Rzymu ma 
władzę analogiczną do Chrystusowej w Kościele, mimo że nie 
mógł on przecież jak On ustanawiać nowych sakramentów69. „Peł
nia władzy” przypisywanej przez hierokratów papieżowi znosiła 
wolność obiecaną przez Ewangelię, głoszącą przecież prawo wol
ności {lex libertatis), nieznane prawu Mojżeszowemu. Gdyby pa
pież posiadał władzę przypisywaną mu przez hierokratów, prawo 
chrześcijan bardziej ograniczałoby wolność chrześcijan niż Stare 
Prawo, tak że „wszyscy chrześcijanie: cesarze, królowie i absolut
nie wszyscy ich poddani staliby się w najbardziej jednoznacznym 
sensie niewolnikami papieża”70. Ockham formułował nie tylko ten 
argument, jakże istotny dla jego poszukiwań etycznych, zognisko
wanych wokół kwestii wolności, ale zwracał przeciwko „absolu
tyzmowi papieskiemu” jeszcze inną rację, ważną dla późniejszej 
myśli politycznej. Głosił, że Chrystus nadał papiestwu za pośred
nictwem św. Piotra zwierzchnictwo po to, by jej piastuni działali 
dla pożytku poddanych, a nie po to, by wzmocnić pozycję 
zwierzchnika wszystkich chrześcijan; nie po to, jakbyśmy słyszeli 
Grosseteste’a, by niszczyli wierzących, lecz by ich budowali, oraz 
bronili - jakbyśmy z kolei czytali Jana z Salisbury - tego, co słusz

68 Atakując doktrynę hierokratyczną Ockham wskazywał, że zasad
niczo głosi ona pięć tez: jakoby Chrystus przekazał pełnię władzy św. 
Piotrowi i jego następcom, nadając im - wedle interpretacji przypisywa
nej Innocentemu III - możność bez wyjątkowego wiązania i rozwiązywa
nia na ziemi, odnoszącą się do każdej decyzji politycznej i właścicielskiej, 
do wszystkich osób i wszelkich dóbr; jakoby, zgodnie tym razem nie tyle 
z „prawem Ewangelii”, co z normami kanonicznymi, papieżowi należne 
było posłuszeństwo w każdej kwestii, o ile nie jest ona sama w sobie zła; 
jakoby wikariusz Chrystusa na ziemi posiadał władzę identyczną co do 
istoty i zakresu ze Zbawicielem, który mu ją nadał; jakoby nie był zwią
zany normami prawa pozytywnego; wreszcie, jakoby posiadał władzę 
zwalniania w wyjątkowych wypadkach od wymagań stawianych przez 
naturalną słuszność (A Short Discourse, ii.2, s. 20-21).

69 Tamże, ii.22, s. 66.
70Tamże, ii.3, s. 23. Zob. nadto ii. 18, s. 58, gdzie Ockham utrzymuje, 

że stosowanie wobec chrześcijan norm bardziej restrykcyjnych niż staro- 
testamentowe, trudniejszych dla nich do zaakceptowania niż znane Żydom 
przed przyjściem Odkupiciela, jest równoznaczne z herezją papieża, bo 
równa się zakwestionowaniu ewangelicznego „prawa wolności”.
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ne71, nie stanowiąc prawa, a jedynie „oddziałując perswazyjnie” na 
członków podporządkowanej im uniwersalnej wspólnoty chrześci
jańskiej. Akt Zbawiciela miał zatem istotny walor wspólnotowy: 
wskazywał kryterium, które piastun zwierzchnictwa w Kościele 
winien był spełnić, by pozostawać głową widzialnej wspólnoty 
wiernych. Racja ustalona w taki sposób zdradzała pokrewieństwo 
z nastawieniem przyszłych koncyliarystów, także wskazujących, 
że następcy św. Piotra poddawani są ocenie wspólnoty wiernych 
(lub jej przedstawicieli), znającej kryterium, wedle którego mie
rzy użyteczność dla wspólnoty i na tej podstawie orzekającej o ty
tule do władania danego biskupa Rzymu. Jak w przypadku kon
cyliarystów, zasadniczą kwestią pozostawało wskazanie treści uży
teczności, związanej z konieczności z trwaniem wspólnoty, nad 
którą zwierzchnik sprawował władztwo72.

71 Tamże, ii.5-6, s. 28-29; zob. również v.8, s. 148.
72 Zwracając uwagę na odwołania do Ockhama jednego z najważniej

szych twórców doktryny koncyliarnej, Piotra z Ailly, Oakley podnosi, że 
paryski myśliciel odrzucał doktrynę dominium wypracowaną przez FitzRal- 
pha, kwestionując tym samym pokrewieństwo ujęć obu omawianych przez 
nas myślicieli angielskich. U Piotra dominium nie mogło zawierać elementu 
łaski, eksponowanego przez FitzRalph za Pechamem i Idzim, wiązało się 
raczej - jak u Ockhama, Jana z Paryża, a nawet Marsyliusza z Padwy - 
z potencjalną zdolnością człowieka do ustanawiania ładu normatywnego 
po grzechu pierworodnym. To „bardziej ludzkie” źródło dominium znaj
dowało dopełnienie w krytycznym nastawieniu Piotra do władztwa papie
skiego, w coraz większej mierze wiązanego ze „źródłowym” charakterem 
przyzwolenia wspólnoty i jej ciała przedstawicielskiego (The Política! 
Thought of Pierre d'Ailly..., wyd. cyt., s. 198-203, i V. Martin, Les origi
nes du Gallicanisme, Paris 1939, t. I, s. 347 i n.). Wspominamy o Piotrze 
w pracy poświęconej angielskiej myśli politycznej nie tylko jednak dlate
go, że wpisuje się on w woluntarystyczną tradycję, zdaniem wielu zapo
czątkowaną przez Ockhama, nie tylko dlatego, że z jego argumentów ko
rzystali publicyści Henryka VIII, ale również dlatego, że doktrynę koncy
liarystów rozwijali w uniwersytetach angielskich autorzy przygotowują
cy tezę o zwierzchnictwie w „sprawach duchowych” soboru powszechnego 
zarówno nad papieżem, jak i nad władcą świeckim, odwołujący się nie 
tylko do rozstrzygnięć zapadłych na wczesnych soborach powszechnych 
oraz soborach w Konstancji i Bazylei, ale także wprost do dzieł wielkich 
koncyliarystów pierwszej połowy XV w.: Gersona i właśnie Piotra (zob. 
W. G. Zeefeld, Foundations ofTudor Policy, Cambridge, Mass. 1948, s. 
133-135; P. A. Sawada, Two Anonymous Tudor Treatises on the General 
Council, „The Journal of Ecclesiastical History”, 12 (1961), s. 197-214; 
F. Le van Baumer, The Early Tudor..., wyd. cyt., s. 50-53).

W myśli Ockhama dochodziło do połączenia dwóch fundamen
tów użyteczności: tego, który zyskiwać będzie coraz większe zna
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czenie, a odnosić się będzie do indywidualnych uprawnień, z ko
nieczności sytuując poszukiwane kryterium w jednostkowych 
odczuciach, i tego, który był kluczowy dla koncyliarystów dysku
tujących ze zwolennikami papalizmu w języku bliskim obu stro
nom sporu, bo dotykającym istoty ładu rządzącego każdą wspól
notą chrześcijańską, zarówno duchową, jak i polityczną. Zbijając 
kolejne tezy hierokratów, Ockham twierdził bowiem, że nie jest 
użyteczne dla wiernych posłuszeństwo wobec papieża w razie 
negowania przezeń prawa Bożego lub naturalnego: każdy z nich 
znał tedy miary użyteczności i samodzielnie winien był stwierdzać, 
czy nakaz lub zakaz papieża nie narzuca reguły przeczącej prawu 
Bożemu lub naturalnemu. W innym ujęciu: każdy miał możność 
rozpoznania treści norm prawa Bożego lub naturalnego i wziąć to 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji uzależnionej również od 
własnego poczucia użyteczności w danej sytuacji. Jeśli z tą tezą 
złączymy ustalenia Ockhama dotyczące wolności i cnót, dostrze
żemy odległość dzielącą go od Akwinaty, u którego „indywidual
ne poczucie użyteczności” znajdowało kontekst normatywny (z ra
cji założeń realistycznych i przyjmowanej orientacji teleologicz- 
nej) oparty na celu i skłonnościach właściwych bytom rozumnym. 
U nominalisty i woluntarysty kontekst ten zanikał, a indywidual
na użyteczność stawała się jednym z kluczowych elementów okre
ślających arbitralną decyzję podmiotu moralnego. Składowymi 
ulegających rozkładowi wspólnot stawały się jednostki; wspólno
ty traciły w ten sposób jednolitość, przestawały być „organiczny
mi ciałami”, o których wspominał jeszcze Jan z Salisbury; stawa
ły się zbiorami wielu odrębnych składowych, niezależnie od tego 
czy dotyczyło to Kościoła, cesarstwa czy poszczególnego państwa. 
„Nowa filozofia” - której ustalenie historyk wiąże właśnie z wy
stąpieniem nominalistów - „zwracała się nie tylko przeciwko na
turze i źródłom władzy politycznej. Kardynalną zasadą życia była 
u Ockhama wiara, że wszystko co istnieje jest w istocie pojedyn
czym, osobnym bytem tak, że dla tego myśliciela ens i unum, by
cie i jedność, były identyczne. Być jednym znaczyło być substan
cją, a być substancją znaczyło istnieć (...). To zredukowanie wszel
kiego istnienia do istnienia indywidualnego stanowiło istotę nomi- 
nalizmu i to była też przyczyna akcentowania przez Ockhama ist
nienia indywidualnego jednostki, prowadzącego do odwrócenia 
tradycyjnego ujęcia hierokratycznego o relacji między całością i jej 
częściami, między wspólnotą i jej członkami, a w końcu zupełne
go przenicowania idei samego społeczeństwa. Ecclesia nie stano
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wiła już dla Ockhama ciała istniejącego uniwersalnie w najwyż
szym planie rzeczywistości, w istocie stanowiła bowiem zbiór 
aktualnie żyjących ludzi”, będących - jako pojedynczy członko
wie szerszej społeczności - ostatecznymi „nośnikami zwierzchnic
twa”. Wspólnota, nawet wspólnota jaką był Kościół, traciła walor 
korporacyjny, przypisywany jej przez realistów; i lud, i Kościół, 
każda wspólnota: mająca walor eklezjalny i mająca walor politycz
ny była już jedynie sumą pojedynczych członków, zbiorowiskiem 
jednostek i innych składowych, i niczym ponad to73.

73 M. Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. 
The Papai Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists, Cam
bridge 1963, s. 92-93. Zob. nadto G. de Lagarde, Comment Ockham com- 
prend le pouvoir seculier, [w:] Scritti di socjologia e politia in onore di 
Luigi Sturzo, t. 1, Bologna 1953, s. 593-612; B. Tiemey, Ockham, the 
Conciliar Theory, and the Canonists, „Joumal of the History of Ideas”,
15 (1954), s. 40-70, oraz tenże, A Conciliar Theory of the Thirteenth 
Century, „Catholic Historical Review”, 36 (1951), s. 415-440.

7,1 A Short Discourse, ii.5, s. 27.

Jeśli uświadomimy sobie ten element różnicujący stanowiska 
nominalisty i realisty, z jeszcze większym zakłopotaniem zwróci
my się do podjętych przez Ockhama poszukiwań kryterium uży
teczności zwierzchnika wspólnoty złożonej z jednostek korzysta
jących już przecież z jakiegoś rodzaju uprawnień indywidualnych 
wynikających z ich odrębności. „Władza apostolska lub papieska” 
- pisał Ockham - „nakierowana jest na wspólny pożytek wiernych 
w nie mniejszym stopniu, jak umiarkowana i sprawiedliwa władza 
świecka nakierowana jest na pożytek poddanych, a nawet sprawo
wana jest dla pożytku poddany eh”7'1. Wprowadzone tutaj rozróż
nienie ma niemałe znaczenie: wskazuje bowiem na odmienną kon
stytucję i odrębność obu wspólnot. Pierwsza, kongregacja wier
nych, kierowana jest ku pewnemu celowi, który wyznacza funda
ment różny i bardziej zasadniczy od indywidualnego poczucia 
użyteczności jej członków (treść wiary). Ten, który wspólnotą kie
ruje, winien ów fundament chronić i prowadzić niezróżnicowaną 
pod tym względem wspólnotę ku właściwemu celowi. W razie 
zanegowania owego fundamentu narażał on wspólnotę na chybie
nie celowi, a co za tym idzie stawał się nieużyteczny dla jej samo- 
tożsamego trwania i tracił swe uprawnienia. Z racji uznania zdol
ności każdego do adekwatnego poznania treści wiary wybór i ocena 
poczynań zwierzchnika kongregacji wiernych miała w rozumowa
niu Ockhama wielkie znaczenie: z jednej bowiem strony Ockham 
uzasadniał potrzebę elekcji papieża przez wiernych, w tym nawet * 15 
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przez cesarza, nie tyle jako władcy świeckiego, co członka kon
gregacji chrześcijańskiej, troszczącego się o „ogólne jej dobro” 
(gdy uprawnienie do dokonania wyboru stracili wszyscy lub nikt 
go nie posiadł, elekcja przezeń dokonana była konieczna „dla 
ogólnego dobra”75); z drugiej strony usprawiedliwiał on sprzeciw, 
a nawet żądanie detronizacji papieża, który popadł w herezję lub 
stał się niesprawiedliwy, o czym świadczyła walka franciszkani
na z Janem XXII. Inaczej we wspólnocie drugiego rodzaju, w któ
rej eksponowany jest już nie tylko motyw użytku dla wspólnoty 
w połączeniu z postulatem zachowania tożsamości wiary, ale też 
„pożytku poddanych” jako zbioru uprawnionych składowych; 
wspólnoty, w której jeszcze wyraźniej ujawniają się następstwa 
indywidualistycznego ujęcia właściwego Ockhamowi, nie tylko 
przeczącego nastawieniu hierokratów, pozwalającego przyznać 
członkom Kościoła możność oceny użyteczności zwierzchnika ze 
względu na honorowanie przezeń wspólnotowego fundamentu, 
ale i osłabiającego podstawy pretensji imperialistów, w osobie 
cesarza upatrujących ośrodek korporacyjnej, również wszak uni
wersalnej wspólnoty politycznej. Ujęcia, które przygotowywało 
kontraktualny trend właściwy nowożytności76. Z zestawienia 
Ockhama wynikało bowiem, że idzie o pożytek mierzony miara
mi indywidualnymi raczej niż wspólnotowymi, choćby odnoszą
cymi się do wspólnego fundamentu wiary; miarami związanymi 
z tym, co dotykalne, materialne i zmysłowo uchwytne w daleko 
większym stopniu niż w odniesieniu do pierwszej wspólnoty, 
której trwanie było zasadą na tyle znaczącą, że uzasadniającą 
nawet pogwałcenie zwyczaju (będącego tylko z prawa ludzkie
go) nieuczestniczenia w elekcji najwyższego biskupa ludzi świec
kich, w tym cesarza-chrześcijanina77. Ockham nie formułował 
takiego zastrzeżenia wobec zwyczaju będącego z prawa ludzkie
go, który porządkował akty wspólnoty politycznej: o ile bowiem 
wspólnota wiernych miała za podkład tożsamość wiary, nie wy
rażaną nieomylnie przez papieża ani nawet przez Sobór Po
wszechny, atoli gwarantowaną przez Boga i nie poddającą się 
miarom indywidualnym, to wspólnota polityczna identyczności 
takiej nie posiadała i mierzona być miała normami ustalanymi 
przez jednostki i korporacje cieszące się uprawnieniami i wolno

75 III DiaL, 2.3.4.
76 M. Wilks, The Problem..., wyd. cyt., s. 94—95.
77 IIIDial., 2.3.4.
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ściami czerpanymi nie tylko z nadania królewskiego, ale wynika
jącymi także z prawa Bożego, naturalnego albo ludzkiego7“.

78 Przeciwnego zdania jest Wilks, który zwraca uwagę na analogicz
ne konsekwencje „intelektualnej anarchii” w Kościele i wspólnocie poli
tycznej, wymagającej uznania „użyteczności indywidualnej” za jedyne 
kryterium w obu społecznościach: „w społecznościach, które uległy dez
integracji, każdy człowiek rnusiał decydować sam za siebie zarówno w za
kresie wiary, jak i rządzenia, być nic tylko swym własnym kapłanem, ale 
i papieżem”. Dawne społeczeństwa stawały się u Ockhama .jedynie zbio
rowiskami (collectio) absolutnych i monolitycznych jednostek, czysto 
numerycznymi całościami. Struktura Universum została zatomizowana 
i zrelatywizowana, a człowiek stał się jedynym sędzią swego przeznacze
nia”, podejmującym arbitralne decyzje dzięki wyposażeniu we władzę- 
wolność, określane nie przez wymagania rozumności, lecz przez poczu
cie indywidualnej użyteczności (The Problem..., wyd. cyt., s. 521).

79 A Short Discourse, ii.8—12, s. 33-43.

Ockham honorował odmienności dwóch wspólnot nie tylko 
decydujące o negacji papieskiego tytułu do zwierzchnictwa nad 
oboma: użyteczność papieża mierzona być mogła tylko w związ
ku z pierwszą ze wspólnot, mającą cel realizowany przez wszyst
kich jej członków, nie mogła być natomiast wiązana z miarami 
właściwymi drugiej wspólnocie. Nie dostrzegający odmienności 
hierokraci, wyposażający papieża w zwierzchnictwo w sferze nie 
wiązanej z jego pozycją nawet przez Gelazego I78 79, przypisujący mu 
zwierzchnictwo o proweniencji Boskiej także w dziedzinie mate
rialnej, błądzili, oddając mu więcej, niż przekazał Chrystus. Tym
czasem miary użyteczności w dziedzinie wiążącej się z uprawnie
niami człowieka, danymi przez Boga, naturę i prawo ludzkie, obej
mującej uprawnienia składające się na dominium wobec dóbr 
materialnych (dominium proprium), należne nie tylko chrześcija
nom, pozostawały zasadniczo „areligijne” i znane być miały nie 
tylko wyznawcom Chrystusa. Ockham negował w ten sposób klu
czową tezę hierokratów, iż papież jest zwierzchnikiem wszystkich 
uprawnionych właścicieli, tj. chrześcijan honorujących system 
norm uniwersalnej korporacji wiernych skupionych wokół Stoli
cy Piotrowej, a dopuszczając uprawnienia właścicielskie niechrze
ścijan, nie tylko wykluczał doczesną jurysdykcję papieży wobec 
niektórych właścicieli, ale i uznawał, że fundamentem sprawiedli
wości ich uprawnień nie jest papieskie orzeczenie, lecz norma 
mająca rozleglejszy fundament, odnosząca się także do niewierzą
cych; norma, której respektowanie przez wszystkich stanowiło 
właściwą miarę użyteczności działań podejmowanych przez wład
ców w „sferze politycznej”, znanej tylko upadłemu człowiekowi.
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Mimo nader krytycznego stosunku do papieża Jana XXII, któ
rego Ockham w pierwszej fazie kampanii w obronie Michała z Ce- 
seny uznawał za heretyka pozbawiającego się tytułu własnym ak
tem, franciszkanin nie wątpił, że w pewnym sensie z urzędem pa
pieskim związana jest „pełnia władzy”. Zmiana argumentacji 
w późniejszej fazie kampanii ukazuje kierunek jego rozumowania: 
papież utracił tytuł nie tylko dlatego, że popadł w herezję, ale rów
nież dlatego, że stając się tyranem przestał być użyteczny dla wspól
noty80. Dla Ockhama papież posiadał pełnię władzy, która nie da
wała mu możności naruszania przedmiotowego prawa naturalne
go i Bożego, nie sięgała tak daleko, że jej piastun stawał się jedy
nym uniwersalnym prawodawcą. Jego atak, w jakiejś mierze ko
respondujący z podjętym przez Grosseteste’a kilkadziesiąt lat wcze
śniej, miał walor znacznie ogólniejszy: odnosił się bowiem do 
wyjątków od władzy należącej do papieża, wiążących niemożność 
gwałcenia prawa naturalnego i Bożego z niemożnością naruszania 
wolności i uprawnień przysługujących jednostkom i korporacjom 
z mocy prawa narodów (uprawnienia właścicielskie) i z mocy pra
wa ludzkiego lub zwyczajowego partykularnych ludów. Główny 
argument Ockhama przeciw pełni władzy papieża skierowany był 
tedy przeciw tezie o istnieniu jego „wszechmocnej władzy” w za
kresie normowania chrześcijańskiej wspólnoty, czyniącej chrześci
jan już nie poddanymi, ale niewolnikami. Obrany kierunek kryty
ki wiódł nade wszystko do uzasadnienia tezy o niezależności 
uprawnień cesarskich wobec pretensji papieskich w sferze mate
rialnej lub „polityczno-prawnej”. Jak zauważają współcześni ba
dacze, odrzucając stanowisko Marsyliusza z Padwy, również prze
bywającego na dworze Ludwika, głoszącego jednak, że hierarchia 
w Kościele jest dziełem człowieka i nie ma żadnego uzasadnienia 
„teologicznego”, Ockham proponował kompromisowe rozwiąza
nie, utrzymane raczej w duchu dualizmu gelazjańskiego niż moni- 
zmu cezaropapistów lub „królopapistów” w rodzaju Wyclifa. Przy
znając papieżowi pełnię władzy w Kościele, odnosząc jąjednak do 
możności rozpoznawania „przez cały Kościół” nieutracalnej wie
dzy o treści wiary, a co za tym idzie przypisując mu możność z jed
nej strony oceny jego ewentualnej „heretyckości”, z drugiej zaś 
orzekania, czy przekroczył on zakres pełnomocnictw udzielonych 
św. Piotrowi przez Chrystusa, Ockham argumentował nie tylko na 
rzecz indywidualnego sumienia oraz jednostkowych i korporacyj

Zob. szerzej B. Ticrney, Foundations ofthe Conciliar Thought, 
Cambridge 1955, s. 57-67.



236 WILHELM Z OCKHAM

nych swobód, ale także na rzecz swobód cesarstwa, honorowanych 
również przez apostołów i samego Chrystusa. Wyróżniał tedy 
uprawnienia władcze przekazane przez Chrystusa św. Piotrowi i na
stępcom od uprawnień, z których korzystali oni na mocy prawa ludz
kiego (jak władztwo nad pewnymi terytoriami italskimi). Zwierzch
nictwo nadane przez Chrystusa dzielił na dwie kolejne części: tę, 
z której papież korzysta „stale” i tę, z której korzysta „okazjonal
nie”, pierwszą - ujmowaną jako „pełna władza” - odnosząc do 
„spraw wiecznego zbawienia”, dotyczących tylko wierzących, nie 
sięgającą dziedziny „spraw materialnych”, i drugą, sprawowaną 
okazjonalnie, związaną także z dziedziną materialną, ale tylko w od
niesieniu do „stanów konieczności” i w zastępstwie tych, którzy za
zwyczaj winni sprawować nad nimi zwierzchnictwo“'.

Ockham wiązany jest często nie tylko z Marsyliuszem z Padwy, 
uchodzącym za prekursora nowożytnej myśli demokratycznej, ale 
i z ruchem koncyliamym. Jego refleksje na temat powinnej formy 
Kościoła odbiegają jednak od pozostawionych przez wymienio
nych, jako że zwracał się on nie tylko przeciw hierokratom, odda
jącym władcy-papieżowi pełnię władzy, wykluczającym wszelką 
krytykę nawet jego błędnych orzeczeń o treści wiary i nie dostrze
gającym istnienia dwóch wspólnot i „dwóch rodzajów praw”, a po
nadto uznającym, że głowa widzialnego Kościoła ograniczona jest 
jedynie respektem dla norm prawa naturalnego i Bożego, nie musi 
tedy honorować norm prawa ludzkiego i raczej jego wola niż te 
normy wiąże chrześcijan81 82. Zwracał się on także przeciw tenden
cji do minimalizacji władzy papieża w duchu Marsyliusza, skoro 
odrzucał jego tezę, jakoby hierarchia w Kościele była wyłącznie 
ludzkiej proweniencji, wykreowana przez lud lub cesarza. Głosił 
bowiem, że Chrystus nadał Kościołowi jego monarchiczną formę, 
realizującą się we właściwym Kościołowi, nie władczym i nie 
właścicielskim, obszarze, dopuszczając możliwość zmiany tej for
my ustrojowej nie prowadzącej jednak do zniesienia jej monar- 

81 A Short Discourse, iv.4, s. 112-113. Zob. nadto C.C. Bayley, art. 
cyt., s. 199-218.

82 Ockham nie tyle oddalał przymiot „pełni władzy” papieskiej, co 
znamiona pewnego sposobu ujmowania owej „pełni” przez hierokratów. 
W krytyce stanowiska hierokratycznego zwracał się bowiem w pierwszej 
kolejności przeciwko tezom Idziego Rzymianina i Augustinusa Triumphu- 
sa z Ankony, znoszącym moc wiążącą wszelkiego prawa ludzkiego wo
bec woli papieża: nie tylko norm prawa stanowionego lub zwyczajowego 
partykularnych ludów, ale również norm prawa narodów (zob. w szcze
gólności A Short Discourse, ii.l, s. 18-19).
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chicznego charakteru, a jedynie do osłabienia skutków ewentual
nego piastowania tytułu zwierzchnika Kościoła przez niegodnego 
biskupa lub braku godnego kandydata. Wbrew Marsyliuszowi, 
zmiana nie mogła tedy prowadzić do zniesienia formy wprowadzo
nej przez Chrystusa i wprowadzeniu innej, ustalającej np. zwierzch
nictwo soborów powszechnych83; mogła natomiast polegać na 
umocnieniu pozycji organów doradczych papieża, a nawet rządze
niu Kościołem w wyjątkowych sytuacjach przez patriarchów 
w oczekiwaniu na godnego kandydata, który miał zostać wybrany 
tak prędko, jak to tylko będzie możliwe na tron będący tworem 
samego Chrystusa jako znak powinnego ustroju Jego Kościoła84.

“J O idei reprezentacji tak w Kościele, jak i w monarchiach świeckich 
u Ockhama zob. O. von Gierke, dz. cyt., s. 65-67.

84 Writings, s. 158-170 i 176-190. Zob. istotne w tym względzie ar
gumenty Ockhama przeciwko Arystotelesowej krytyce monarchii (tam
że; szerzej J. Kilcullen, Ockham ’s Political Writings, [w:] P. V. Spade (ed.), 
The Cambridge Companion to Ockham, Cambridge 1999).

Zasadniczo dualistyczny kierunek refleksji wiódł Ockhama do 
wyjaskrawienia nie tylko nieidentyczności uniwersalnego Kościoła 
i uniwersalnego cesarstwa, ale i do uniezależnienia tytułu cesarskie
go od przyzwolenia papieskiego i jego związania z aktami podej
mowanymi przez wspólnotę. Także usprawiedliwienie dominium 
niechrześcijan i grzeszących, nie mających tedy z „uprawnień z ła
ski Boga” i dlatego pozbawianych ich przez hierokratów, wskaza
nie, iż Chrystus, nakazując płacić podatki cesarzowi, potwierdzał 
ich tytuł, uznanie, że po popełnieniu grzechu pierworodnego za
częło powodować ludźmi irracjonalne pożądanie pozornych w isto
cie dóbr materialnych, wreszcie teza o pomocy Boga udzielonej 
człowiekowi przez ustanowienie zdolności do zawłaszczania rze
czy niczyich i naznaczania ich nieznanymi uprzednio właściciel
skimi tytułami oraz możności ustanawiania piastunów władzy 
przedmiotowej, stanowiącej reguły działania i zmuszającej do ich 
respektowania, wiodło nie tylko do tezy, iż istniejący podział dóbr 
i uprawnienia właścicielskie nie mają Boskiej proweniencji, lecz 
wynikają z prawa ludzkiego, a wszelka władza jurysdykcyjna 
w tym zakresie ma również proweniencję ludzką, ale także iż nie
podobna osądzać aktualnych właścicieli wedle norm wyprowadzo
nych z prawa Bożego, interpretowanych przez głowę widzialne
go Kościoła, i niepodobna osądzać z tego samego punktu widze
nia aktualnych piastunów przedmiotowej władzy ludzkiej, zwłasz
cza zaś cesarza. Ockham zwracał bowiem nie tylko uwagę, że 
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uprawnienia Konstantyna z okresu przed jego nawróceniem i czasu 
po tym akcie nie różniły się, zatem że jego tytuł nie zależał od 
nadania papieskiego (ani jakiegokolwiek innego człowieka), ale 
także że w żadnym razie nie ponosił on odpowiedzialności poli
tycznej (o jakiej marzyli hierokraci, czyniący papieża instancją 
orzekającą o użyteczności władcy dla Kościoła-państwa) ani praw
nej (o której wspominali papaliści, uzasadniający możność skutecz
nego w planie doczesnym orzekania ratione peccati i casualiter 
o naruszeniu przez władcę powszechnie obowiązującego ładu 
normatywnego wspólnoty chrześcijańskiej)85. W opinii Ockhama 

"5 Warto jednak zauważyć, że w Odo quaestiones Ockham wspomina, 
że papież może w pewnych przypadkach, „okazjonalnie” (casualiter) wkra
czać w sprawy świeckie, czego nie może czynić „zazwyczaj”, mianowicie 
wówczas, gdy dobro wspólne wspólnoty politycznej lub dobro Kościoła tego 
wymaga; Ockham nic wyjaśniał jednak bliżej, jakiego rodzaju przypadków 
wyjątki te dotyczą i czy rozciągają się one na orzekanie o naruszeniu przez 
władcę ładu nonnatywnego (viii.6.50—62, s. 200-201); z innych jego dzieł 
wynika jednak, że papież nie mógł stanowić norm mających walor prawny, 
naruszenie zaś innych norm, określanych przezeń w sferze duchowej, nie 
miało „skutków politycznych”. Zwracając uwagę na występowanie dwóch 
rodzajów „osób duchownych”: „które żyją prawem duchowym” i które są 
duchownymi, choć niekiedy przeczą wymaganiom tego prawa, Ockham 
zauważa, że w odniesieniu do drugich osoby świeckie posiadają niekiedy 
prawo sądzenia nawet najwyższych wśród nich, a „występnych biskupów” 
(IIIDial., 2.3.1.); w dalszej kolejności rozważa również kwestię elekcji bi
skupów i papieża, generalnie godząc się na wybór zgodny ze zwyczajami, 
wykluczającymi osoby świeckie od aktu elekcji; racja ta powodowała rów
nież odsunięcie cesarza od aktu elekcji biskupa Rzymu, wzmacniana jed
nak była ogólniejszą tezą, nawiązującą w pewnej mierze do kierunku gela- 
zjańskiej doktryny dualistycznej: „władza świecka (potestas secularis) i wła
dza kościelna (potestas ecclesiastica, a nie auctoritas, jak u Gelazego - 
przyp. B.Sz.) są władzami oddzielnymi i z tego powodu posiadają odmienne 
funkcje” pisał bowiem Ockham. „Naturalnie, akt wyboru najwyższego bi
skupa należy do władzy kościelnej i z tego powodu nie należy do władzy 
świeckiej, w związku z czym cesarz nie powinien ingerować w ten akt” 
(tamże, 2.3.2). A jednak w kolejnych fragmentach dzieła Ockham przed
stawia argumenty uzasadniające możliwość takiej ingerencji „w pewnych 
przypadkach”; „choć cesarz nie ma uprawnienia do dokonywania wyboru 
najwyższego biskupa lub innych, niższego rzędu prałatów, szczególnie ze 
względu na swą cesarską godność, jednak, z racji bycia chrześcijaninem, 
katolikiem i wierzącym może do niego należeć uprawnienie do wyboru naj
wyższego biskupa, jako że jego cesarska godność nie pozbawia go możli
wości uzyskania takiej władzy lub takiego uprawnienia (potestatis sive iu
ris), przeciwnie nawet, w pewnych przypadkach decyduje ona o większej 
wartości takiej władzy lub uprawnienia w jego rękach”. Ockham wspiera 
tę tezę przykładami historycznymi, przypominając w szczególności, że 
papież Hadrian oddał Karolowi Wielkiemu władzę i uprawnienie w zakre-
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cesarz z pewnością w jakimś sensie zależał od Boga, który osta
tecznie - zgodnie z tezą św. Gelazego - oddzielił autonomiczne 
sfery działania w planie doczesnym; w innym sensie jest on jed
nak zależny również od ludu rzymskiego. Możliwe są bowiem 
z jednej strony związki stałe lub „okazjonalne”, z drugiej zaś trzy 
relacje wiążące władcę z Bogiem: gdy władza nadawana jest wprost 
przez Niego bez udziału czy pośrednictwa ludzkiego (jak w przy
padku władzy św. Piotra nadanej wprost przez Chrystusa), gdy 
władza przekazywana jest wprost przez Boga, jednak przy udzia
le ludzi wskazujących jej piastuna lub udzielających czegoś w za
stępstwie Boga (jak w przypadku następców św. Piotra lub udzie
lania sakramentów przez kapłanów), wreszcie władza nadawana 
lub przenoszona przez ludzi na jej piastuna odpowiedzialnego po 
tym akcie jedynie przed Bogiem (jak w przypadku Noego, który 
po potopie zależny był tylko od Boga nawet w sferze, w której 
uprzednio związany był z władcami świeckimi)86. Wprowadziw
szy te dystynkcje, Ockham twierdził, że cesarz jest „stale” zwią
zany z Bogiem jedynie trzecią relacją, stwierdzaną zarówno mocą 
rozumu przyrodzonego, jak i „przez doświadczenie”, a nie tylko 
przez objawienie, jak rzecz się ma w przypadku dwóch pierwszych 
relacji. Dzierży tedy władztwo od Boga, choć otrzymuje je „stale 
lub zwykle” za pośrednictwem ludu, a tylko „okazjonalnie” wprost 
od Boga. Sam Chrystus miał jego zdaniem potwierdzić tę zasadę, 

sie wyboru biskupa i wprowadzenia go na Stolicę Apostolską; czyniąc 
Karola patrycjuszem Rzymian (tj. rzymskich chrześcijan), papież miał zo
bowiązać wszystkich hierarchów Kościoła „we wszystkich prowincjach” 
do przyjmowania inwestytury biskupiej z jego rąk przewidując, że konse
kracja nowych hierarchów musi być poprzedzona zatwierdzeniem i inwe
styturą patrycjusza Rzymian. Podobnie rzecz się miała w akcie papieża 
Leona wobec cesarza Ottona I, w tym jednak przypadku wybór miał już być 
dokonywany przez „duchowieństwo i lud”, a nie przez władcę; niemniej, 
także w tym akcie papież uznawał, że konsekracja hierarchy winna być 
poprzedzona zatwierdzeniem i inwestyturą władcy świeckiego. Zauważa
jąc, że w dalszej części Dialogu Ockham przedstawia przypadki udziału 
w elekcji hierarchów Kościoła partykularnych królów, dodajmy, że przy
woływany fragment dzieła kończy on takimi uwagami: „Wydaje się, że także 
przez prawo naturalne cesarz nie jest wykluczany od wybierania najwyż
szego biskupa, albowiem nie wydaje się to przeczyć żadnej zasadzie przy
rodzonego rozumu. Nie jest wykluczany przez żadne nieodwołalne i nie
zmienne prawo ludzkie, gdyż każde prawo ludzkie, które odsuwa go od tego 
aktu jest [prawem] kanonicznym albo cywilnym, a każde z nich jest prze
cież odwołalne i zmienne; [skoro tak, to] uprawnienie do wyboru najwyż
szego biskupa może należeć do cesarza " (tamże).

*6 A Short Discourse, iv.4—5, s. 112-114.
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skoro nie mówił „Oto ustanawiam Cezara jako cesarza” albo „Daję 
mu jakąś jurysdykcję”, ale raczej „Oddajcie Cezarowi, co cesar
skie” z mocy prawa ludzkiego. Chrystus nie dał tedy Cezarowi 
żadnej jurysdykcji ni władzy, w jakiś jednak szczególny sposób 
uznał jurysdykcję i władzę daną mu z mocy ludzkiego ustanowie
nia i nadania oznajmiając, że jest on władcą legitymowanym, a nie 
uzurpatorem lub tyranem, nie nadając władcy żadnego nowego 
uprawnienia87.

87 Tamże, iv.7, s. 115.
88 Tamże, iv.8, s. 117.
"’Tamże, iv.6, s. 114-115.

Tamże, iv.8, s. 121.

Wedle Ockhama władza ustanawiana jest zatem przez Boga za 
pośrednictwem ludzi „dobrowolnie podporządkowujących się ce
sarzowi i oddających mu jurysdykcję i władzę nad sobą, niemniej 
po ustanowieniu w następstwie ludzkiej decyzji, cesarz zazwyczaj 
nie ma żadnego doczesnego zwierzchnika, lecz podlega jedynie 
Bogu, choć w pewnych przypadkach zwierzchnika mieć może”88. 
O ile bezpośredni akt Boga jest „okazjonalnym źródłem” władzy 
cesarza, o tyle Bóg pozostaje jego „stałym zwierzchnikiem”; o ile 
lud jest „stałym” źródłem jego władztwa (choć nie tak, iż każde
mu nowemu władcy świadomie je przekazuje, lecz jedynie tak, że 
„milcząco” honoruje jego zwierzchnictwo), to bywa jedynie „oka
zjonalnie” jego zwierzchnikiem. Lud, zwykle podległy władcy 
i niezdolny korygować jego poczynań, władny jest niekiedy użyć 
przeciw niemu nawet siły, podobnie jak niewolnik w uprawniony 
sposób używa siły przeciw panu, gdy ten próbuje np. targnąć się 
na swoje życie8’. Takim zwierzchnikiem nie może być „z własne
go tytułu” papież: powiada wręcz Ockham, że chrześcijański ce
sarz, który dobrowolnym aktem podporządkowuje się zwierzch
nikowi Kościoła, traci cesarstwo, wyrzeka się tytułu, bo neguje 
pozycję należną prawemu dziedzicowi przedchrześcijańskich ce
sarzy rzymskich. Wyrzekając się uprawnień poprzedników, nisz
cząc to, co oddane mu zostało jako godne ochrony i zachowania 
bytu, przestaje być ich „rzeczywistym sukcesorem” i nie jest już 
królem, lecz niewolnikiem uzurpatora raczej niż rzeczywistego 
zwierzchnika, którym - gdy idzie o „plan polityczny” - stale po
zostaje jedynie Bóg i którym niekiedy bywa lud90.

Odrzucając tezę, jakoby cesarstwo pogańskie pozbawione było 
legitymacji i podobne było „bandzie zbójców” z przywoływanych 
przez Ockhama fragmentów św. Augustyna, angielski myśliciel 
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wskazuje, że choć Cesarstwo Rzymskie ustanowili ludzie stosują
cy przemoc, przecież już papież Jan VIII mówił, iż powstało ono 
za sprawą Boga. Pojawiło się ono tedy nie z Jego „dopuszczenia”, 
lecz z Jego „ustanowienia”’1, „pochodziło od Niego jak królestwa 
Asyryjczyków, Medejczyków i inne”, ale też pochodziło „nie tyl
ko od Boga: raczej Cesarstwo Rzymskie jest od Boga, jak wszyst
kie legitymowane i świeckie władze są od Boga”; ale „jest ono od 
Boga tak, że jest od ludu, który je ustanowił”, o czym ma świad
czyć zapis Instytucji Justyniana głoszący, że „cesarz otrzymał ju
rysdykcję od ludu”91 92. Cesarstwo, którego uosobieniem był Ludwik 
Bawarski93, zawdzięcza istnienie „ustanowieniu Boga i ludu”, 
z pewnością nie papieża jako namiestnika Boga9'’; i choć niektóre 
jego ziemie przyłączone zostały w następstwie dobrowolnego od
dania się zwyciężonych zwycięzcom, inne zaś w wyniku wojen 
sprawiedliwych, to nawet terytoria, do których zwierzchnictwo 
Rzymianie sobie uzurpowali, w końcu uznały ich legitymację do 
sprawowania władzy, kierując się jedynie partykularną użyteczno
ścią95. Cesarstwo Ludwika kontynuowało tradycje polityczne pań
stwa będącego ostatecznie tworem ludzi i to świeckich niechrze
ścijan96. Bóg nie wyposażał w tym państwie piastuna władzy ani 
wprost, ani za pośrednictwem papieża; choć bez wątpienia pozo
stawał On ostatecznym źródłem jego władzy przedmiotowej, prze
cież działał poprzez wolę członków rodzącej się wspólnoty, godzą
cych się podlegać ustanawianemu przez siebie władcy nie jak u Ja
na z Salisbury lub Fortescue przedświadomie lub spontanicznie 
(przez skłonność do życia we wspólnocie i poddawania się tym, 

91 Tamże, iii. 13, s. 97-98 (tamże o darowiźnie Konstantyna i istnie
niu „prawdziwej doczesnej jurysdykcji mogącej istnieć także poza Ko
ściołem”).

92 Tamże, iv.3, s. 111.
93 Pomijamy w tym miejscu problematyczność zarówno takiej ciągło

ści, istotną w okresie sporów papiestwa z cesarstwem w X-X11 w., jak 
i tytułu wspomnianego władcy związaną z jego elekcją.

94 Ockham zwraca uwagę, że nawet jeśli wybór cesarza dokonywał 
się w obecności papieża, nie oznaczało to, że biskup Rzymu miał upraw
nienie do zatwierdzania elekcji ani przenoszenia na wybranego kandy
data cesarskiej godności, skoro kandydat „stawał się rzeczywistym cesa
rzem przez sam fakt wyboru” (III Dial., 2.3.3).

95 A Short Discourse, iv. 10, s. 124-125.
96 O. von Gierke twierdzi nawet, że cesarstwo stanowiło Uniwersal

ną Monarchię, której istnienie było konieczne z punktu widzenia dobra 
wspólnego ludzkości, a spełniało się dlatego, że takie było chcenie więk
szości (Political Theories of the Middle Ages, Cambridge 1987, s. 40).
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którzy są najbardziej godni sprawować nad nią władztwo), ale kie
rując się użytecznością oraz wolą Boga uznaną za własną. Cesarz 
nie posiadał legitymacji analogicznej do św. Piotra, bo nie miał jej 
wprost od Boga. Nie posiadał również legitymacji podobnej do tej, 
jaką dysponowali Piotrowi następcy, bo działał nie we wspólno
cie, której zwierzchnikiem jest Chrystus, ale we wspólnocie docze
snej, „czysto ludzkiej”, ponosząc odpowiedzialność zajej trwanie 
i „dobre bycie” przed Bogiem oraz-w wyjątkowych przypadkach 
i w ograniczonym zakresie - przed wspólnotą97. Jak w wielu innych 
przypadkach, także w tym względzie Ockham formułował zastrze
żenia: choć twierdził, że cesarstwo, podobnie jak wszystkie króle
stwa, nie jest od papieża, skoro Głowa Kościoła nie może detroni- 
zować cesarza, bo nie posiada większej władzy wobec niego niż 
wobec innych władców, przecież odnosiło się to jedynie do jego 
możności jako zwierzchnika Kościoła. Jako zwierzchnik Kościo
ła papież z pewnością nie był zwierzchnikiem politycznym cesa
rza i królów, nie miał też względem nich „własnej jurysdykcji” 
(choćby z nadania Chrystusa), jednak „okazjonalnie” mógł on 
uczestniczyć w detronizacji władcy świeckiego; jego możność 
w tym przypadku była jednak pochodna i to nie z powodu bliskiej 
więzi z Bogiem, ale z racji relacji względem ludu, „źródłowego 
zwierzchnika cesarzy” w planie doczesnym, następującym po 
upadku; ludu, który „okazjonalnie” mógł sięgać po zwierzchnic
two.

97 E. Lewis, dz. cyt., s. 606 i n..

Papież nie mógł detronizować władcy nawet w razie popełnie
nia przez niego „zbrodni herezji”; skoro bowiem racje detronizacji 
związane były z nieużytecznością władcy dla wspólnoty politycz
nej, to jedynie powołując się na nie mógł papież działać w zastęp
stwie ludu. To był pierwszy warunek, spełniany tylko wówczas, gdy 
władca stale popełniał występek przeciw świeckiemu ładowi albo 
popełniał występek skierowany wprost przeciwko religii chrześci
jańskiej; w razie występku pierwszego rodzaju dyskutować nad 
odpowiedzialnością władcy i osądzać go mogli poddani mu Rzymia
nie, dokładniej ci, którzy dokonali jego elekcji, pełniący rolę odpo
wiadającą senatowi w antycznym Rzymie, działający z upoważnie
nia ludu jako ostatecznego depozytariusza władztwa i źródła także 
ich upoważnienia do działania albo - jak w przypadku cesarstwa 
Ludwika IV - z upoważnienia samego cesarza honorującego upraw
nienia elektorów w tym względzie, bo korzystającego przecież nie 
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z dziedzicznego tytułu, lecz z nadanego mu przez nich w imieniu 
ludu jako źródła „ostatecznego zwierzchnictwa”98. Skoro jednak 
biskup Rzymu zalicza się teraz do Rzymian, dopowiadał Ockham, 
to - choć nie może uczestniczyć w detronizacji cesarza sam ani 
wespół z kolegium kardynalskim lub rzymskim duchowieństwem, 
bo nie otrzymał w tym względzie uprawnień od Chrystusa - Rzy
mianie mogli mu przecież nadać stosowne pełnomocnictwa na stałe 
lub tylko „okazjonalnie”. Choć tedy nie wywodził on „stałej” moż
ności detronizowania władców świeckich „z prawa Bożego”, mógł 
ją jednak posiąść przez pozytywny akt Rzymian, udzielających mu 
przywileju działania „w wyjątkowych wypadkach” na swoją rzecz 
przeciwko występnemu władcy. Papieska możność nie była zatem 
- wbrew hierokratom - „stała”, lecz „okazjonalna”, i nie pochodzi
ła nawet jako taka - wbrew papalistom - z prawa Bożego, lecz 
z udzielonego przez Rzymian przywileju, w następstwie czego sta
wał się „instrumentem Rzymian”. W drugim przypadku, występku 
przeciwko religii chrześcijańskiej (herezji), cesarz także mógł być 
detronizowany, również jednak ostatecznie przez senat lub tych, 
którzy współcześnie pełnili analogiczną funkcję, albo „przez lud 
rzymski, w skład którego liczony jest również papież jako członek 
owego ludu i jego głowa w sprawach duchowych (jednak nie stale 
w sprawach doczesnych, a szczególnie nie na mocy prawa Bożego)”; 
także w tym przypadku papież nie działał z mocy prawa Bożego, lecz 
z racji „przekazania mu przez lud” jego uprawnienia do detronizo
wania władców i wyznaczania ich następców dokonywanego po to, 
by uczynić detronizację i elekcję bardziej znaczącymi99.

98 A Short Discourse, vi.2, s. 158-160. Zdaniem Ockhama, przela
nie w czasach antycznych władztwa przez lud rzymski na cesarza obej
mowało również uprawnienie do wskazywania sukcesora; wprawdzie 
każdy kolejny cesarz pochodził tedy z „elekcji”, to bywała to często elek
cja dokonywana przez poprzedniego cesarza, a nie przez elektorów- 
baronów lub książąt, którzy dokonywali wyboru nie „z własnego tytu
łu”, a jedynie na mocy upoważnienia danego im przez cesarzy raczej 
(przenoszących na nich własne uprawnienie elekcyjne) niż przez wspól
notę, która w pierwotnym akcie przeniosła swe uprawnienie na cesarza 
(Octo questiones, iv.7-9, s. 143).

99 A Short Discourse, vi.2, s. 161-162.
'“Tamże, iv,4, s. 112-113.

Odpowiedzialność władcy wiązała się z jego zwierzchnictwem 
względem poddanych i ich względem niego posłuszeństwem co do 
„zasady”; ze stałym zwierzchnictwem władcy oraz „okazjonalnym” 
i wyjątkowym zwierzchnictwem wspólnoty100, od której wywodził 
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on swój tytuł101 i która mogła orzekać o jego występności na pod
stawie prawa narodów102, z możliwościąprzelania uprawnienia na 
elektorów albo na papieża. Podobnie jak w ustroju Kościoła naj
właściwszą formą wspólnoty była monarchia, nie wskazana jed
nak - jak w tamtym przypadku - przez Chrystusa, lecz będąca 
najbardziej użyteczną formą spośród znalezionych przez człowie
ka po jego upadku. Monarchia była tedy ustrojem najbardziej uży
tecznym nie tylko dla cesarstwa, ale i dla składających się na nie, 
względnie niezależnych krajów chrześcijańskich. Wprawdzie także 
w przypadku cesarstwa, stanowiącego „federację quasi-autono- 
micznych wspólnot”, możliwe były wyjątkowe rozwiązania, a na
wet cesja zasadniczo nieodwołalnych uprawnień na partykularnych 
władców, które w wypadkach wyjątkowych (np. występności 
władców niższego rzędu lub z uwagi na wymagania dobra wspól
nego uniwersalnej wspólnoty) mogły wrócić do cesarza103. Nie 
tylko zwierzchnictwo polityczne udzielone partykularnym wład
com, ale również jego zwierzchnictwo nie było „wszechmocne”, 
jak nie była „wszechmocna pełnia władzy papieża”: cesarz miał nie 
tylko korygować w wyjątkowych przypadkach władców zasadni
czo niezależnych od niego, ale i (także w wyjątkowych przypad

101 Uznając za nierozumną, błędną i heretycką naukę Jana XXII o usta
nowieniu władania i właścicielstwa w porządku doczesnym, bo eksponu
jącą bezpośredniość Boskiej ingerencji i rolę papieża jako pośrednika 
między Bogiem oraz wszystkimi władcami i właścicielami, Ockham wy
jaśniał: „władza stanowienia ludzkich praw i uprawnień wpierw i zasad
niczo pozostawała przy ludzie; lud przeniósł jednak władzę stanowienia 
prawa na cesarza. Dlatego też lud, tak Rzymianie, jak inni, przeniósł wła
dzę stanowienia prawa na innych: królów albo innych władców o niższej 
i mniejszej godności i władzy” (4 Short Discourse, iii. 14, s. 99).

102 Contra Benedictum, 318.11-14.
103 Rozróżnienie między potestas absoluta i potestas ordinaria decy

dowało nie tylko o różnicach między teorią i praktyką władzy; określało 
także różnice między władzą de iure władcy uniwersalnego cesarstwa 
i władzę de facto sprawowaną w poszczególnych królestwach należących 
do owego cesarstwa. Zgodnie z tą konstrukcją cesarskie miano dominas 
mundi nie łączyło się już z negacją niezależnej pozycji władców partyku
larnych krajów (M. Wilks, The Problem..., wyd. cyt., s. 441). Cesarz za
chowywał jedynie „warunkowe uprawnienie do detronizowania” podle
gających mu władców, przy czym warunek ten związany był z wymaga
niami dobra wspólnego „federacyjnego cesarstwa” i jako taki mógł zna
leźć się w konflikcie z wymaganiami dobra wspólnego partykularnego 
królestwa (tamże, s. 447-450). Ewentualność takiego konfliktu pojawia
ła się w doktrynie Ockhama i uzupełniała analogiczną ewentualność kon
fliktu uprawnień składowych zarówno wewnątrz Kościoła, jak i partyku
larnych monarchii.
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kach) mógł być detronizowany przez poddanych tylko z „najbar
dziej zasadniczych racji”, skoro „daleko łatwiej tworzyć władz
two niż je niszczyć”104. O ile w ujęciu papalistów „władza zwal
niająca” papieża pozostawała w związku z ładem normatywnym 
obowiązującym wszystkich chrześcijan, a sam papież uchodził za 
„sędziego prawości”, władnego w razie pogwałcenia ładu stwier
dzić, że popełniając grzech władca dobrowolnie zerwał komunię 
ze wspólnotą wierzących respektujących ów ład i nie jest już 
w stanie nią kierować, to analogiczna „władza zwalniająca” zo
stała przekazana przez Ockhama tym, którzy pozostawali „zasad
niczo uległymi”. Ale choć podobnie jak w poprzednim przypad
ku możność poddanych dotyczyłajedynie sytuacji wyjątkowych, 
wiązała się już z odmiennym kontekstem normatywnym niż ten, 
o którym prawili hierokraci; odmiennym niż ten, który znał wolę 
uniwersalnego zwierzchnika (orzekającego o użyteczności dane
go władcy), pętanąjedynie przez normy prawa Bożego i natural
nego, nie ograniczaną natomiast przez zwyczajowe uprawnienia 
i wolności oraz normy stanowione lub ustalane w porozumieniu 
ludu z władcą. Nowy kontekst nie był już tym, który wskazywał 
uniwersalnie ważne i niezmienne miary prawości, rozpoznawa
ne przez bezinteresownego, funkcjonalnie przygotowanego do ich 
rozpoznawania zwierzchnika Kościoła świadczącego o tożsamo
ści ludzi związanych z Bogiem. Kontekst ten znał raczej miary 
„użyteczności politycznej”, rozpoznawane nie przez głowę Ko
ścioła, lecz przez członków wspólnoty różnej od Kościoła. Mu
siał się on już wiązać nie z jednymi miarami dla wspólnot wpi
sanych w ogólniejszy ład, pozbawionych własnego „dobra” (o ile 
sprzecznego z dobrem wszechrzeczy chronionym przez ów ład), 
ale z miarami właściwymi z jednej strony partykularnym wspól
notom niejako mimo innych wspólnot, z drugiej, również „z osob
na”, każdej poszczególnej jednostce niejako mimo innych, tak 
w związku ze „stanami koniecznymi”, wyznaczanymi przez sa- 
mozachowanie, jak i w związku z uprawnieniami właścicielski
mi będącymi z prawa ludzkiego, w każdym razie wiązanymi z po
czuciem użyteczności partykularnych wspólnot lub jednostek105. 
„Nowymi” zatem miarami, które wyznaczały negatywny kres 
poczynań władców i innych jednostek, uzasadniając tezę, iż „rzą
dzący wedle swej woli władca winien się powstrzymywać przed 
naruszaniem życia i dóbr swych poddanych”, chronionych już nie 

104 A Short Discourse, iv. 13, s. 128.
105 Octo questiones, iii.9-12 i 3.34-39; iv.4.115-123; viii.4.276-284.



246 WILHELM Z OCKHAM

tylko przez uprawnienia zwyczajowe, ale także przez uprawnienia 
mające inny walor106.

106 J. Dunbabin, Government, [w:] J. H. Bums (ed.), dz. cyt., s. 511.
107 Wilks zdaje się jednak skłaniać ku interpretacji przeciwnej, zwra

cając uwagę na pokrewieństwo stanowisk Ockhama i Engelberta z Admont 
i nie formułując licznych zastrzeżeń, o których wspominamy w tekście co 
do kontraktualnego waloru cesarstwa (The Problem..., wyd. cyt., s. 95).

IO" Octo ąuestiones, iv.6.161-195; iv.9.50-66; viii.218-236.
109 Contra Benedictum, vi.2.5; A Short Discourse, iv i v.
11011I-2 Dial., iii.3-7.

Akt ustanowienia cesarza, o którego treść spierał się Jan XXII 
z Ludwikiem, odnoszony był przez Ockhama do dziedzictwa rzym
skiego. Teza, zgodnie z którą legitymowana władza cesarska ist
niała dzięki „uznaniu” jej przez Rzymian wobec Oktawiana Au
gusta, służyła mu jako racja nie tylko elekcyjności tronu cesarskie
go, ale także jako uzasadnienie aktu wyposażania cesarza przez jego 
elektorów w pełnię władztwa; pełnię nie wymagającą papieskie
go potwierdzenia elekcji ani koronacji kandydata przez papieża. 
Nie oznacza to, by władza cesarza pochodzić miała jedynie z nada
nia ludu, by Ockham był kontraktualistą nowożytnego typu107. 
Z pewnością władza nie pochodziła od papieża, lecz miała prowe
niencję Boską, ostatecznie bowiem to elektorzy raczej niż lud jako 
zbiór wszystkich potencjalnych obywateli, elektorzy jednak repre
zentujący Rzymian, tj. rzymskich chrześcijan, zastępowali papie
ża w roli pośrednika między Bogiem i kandydatem108. Jak antycz
ne cesarstwo zostało ustanowione przez lud, a jego władcy otrzy
mywali tytuł różnymi drogami, był to jednak tytuł mający ostatecz
ne źródło w dobrowolnym akcie uznania zwierzchnictwa przez 
ogół poddanych, którzy w jakiejś mierze byli zdolni świadomie 
orzec o użyteczności istnienia władzy i sprawowaniajej przez daną 
osobę109. Po przyjęciu chrześcijaństwa Rzymianie dozwolili na 
interwencję zwierzchników Kościoła w sprawy cesarstwa, zysku
jąc zarazem dla swych władców możliwość ingerowania w spra
wy Kościoła. Racje w obu przypadkach były analogiczne: koniecz
ność dbania o dobro wspólne każdej z istniejących obok siebie 
wspólnot; w imię tego dobra ich zwierzchnicy mogli podejmować 
działania z własnego tytułu we właściwej im dziedzinie albo w za
stępstwie biernych organów, które winny działać w niezależnych 
sferach w wyjątkowych przypadkach110. W ten sposób nie tylko 
powinna forma ustroju powszechnego Kościoła i uniwersalnego 
cesarstwa chrześcijańskiego upodabniały się; podobne były też 
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ograniczenia ciążące na zwierzchnikach obu wspólnot, wyznaczane 
z jednej strony przez wymagania dobra wspólnego, z drugiej przez 
uprawnienia wolnych poddanych oparte na prawie naturalnym lub 
cywilnym. Jak w „sprawach duchowych” papież posiadać miał 
„pełnię władzy”, nie rozciągającą się jednak na możność gwałce
nia norm prawa Bożego lub naturalnego ani na możność wkracza
nia w dziedzinę wolności i uprawnień piastunów dominium', wła
ścicieli i władców, tak w analogicznych granicach „pełnię władzy” 
w „sprawach doczesnych” sprawować miał cesarz, nie korzysta
jący z możności narzucania treści wiary ani nie gwałcący upraw
nień poddanych. W obu jednak przypadkach poddani nie mogli 
stawać się niewolnikami: w „sprawach duchowych” mieli mieć 
zapewnioną niejaką swobodę uczestniczenia w orzekaniu o treści 
wiary, w „sprawach świeckich” mieli cieszyć się niezależnością 
w zakresie posiadanych uprawnień, osobliwie właścicielskich, tych 
zatem, które - rozszerzając krąg norm wiążących cesarza - znaj
dowały oparcie w prawie narodów, wiążąc władców świeckich 
i duchowych1".

Koncepcja wypracowana przez Ockhama, mająca wielkie zna
czenie dla rozwoju kontynentalnej refleksji o Kościele i cesarstwie, 
wolności i prawie, poza uwagami dotyczącymi konieczności re
spektowania przez władców uprawnień posiadanych przez człon
ków wspólnoty politycznej, nie zyskała szerszego uznania w An
glii. Dzieła franciszkanina, nawet te, w których usprawiedliwiał 
uprawnienia władcy do nakładania podatków lub konfiskowania 
„w razie konieczności” dóbr Kościoła, prawdopodobnie nie były 
znane Edwardowi III. Król skłonny był raczej przyjąć współcze
sne uzasadnienie swych pretensji pochodzące od Marsyliusza z Pa
dwy albo późniejsze usprawiedliwienie Wyclifa, nie uwzględnia
jącego już w takim stopniu jak Ockham dualizmu zwierzchnictw 
politycznego i duchowego ani dwóch typów jurysdykcji. Bez wąt
pienia bliższa była angielskim władcom opcja, której twórca - 
przypisując im uprawnienia ziemskie - nie pozostawiał już papie
stwu żadnej władzy jurysdykcyjnej. Ockham nie naruszał bowiem 
systemu sądów królewskich istniejących w rodzinnym kraju, ale 
też nie osłabiał papieskiego uprawnienia do obsadzania stanowisk 
biskupich i innych beneficjów, mimo że właśnie problem jurysdyk
cji kwestionował Edward III, przez 40 lat regularnie nakładający 
podatki na dobra kościelne i negujący uprawnienia papieża do

1,1 III-2 Dial.. ii.26-28. 
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oddziaływania na hierarchów angielskich bez przyzwolenia kró
la, wymagając nawet jego zgody na publikację listów zwierzchni
ka Kościoła powszechnego. Król ograniczał również daniny na 
rzecz papiestwa i możliwość odwoływania się do biskupa Rzymu 
(np. w statucie Praemunire z 1353 r.), konfiskował beneficja po
siadane przez zagranicznych prałatów (1337,1346), a w Statute of 
Provisors z 1351 r. stwierdzał, że Święty Kościół Anglii został 
założony przez poprzedników króla, wyposażany był przez baro
nów i szlachtę królestwa po to, by ich i ich poddanych nauczał 
prawa Bożego i zasad prawego postępowania. Rozważania Ockha- 
ma zawarte w Krótkim traktacie mogły być istotne dla władców 
świeckich, skoro dowodziły, że nawet poganie i występni chrze
ścijanie posiadają uprawnienia właścicielskie i nie tracą ich w na
stępstwie grzechu. Dawne ziemie Anglii mogły być chrystianizo- 
wane, nie stając się przez ten akt własnością Kościoła jako po
wszechnej korporacji, lecz pozostając we władaniu dawnych po
siadaczy, mających niezależny i skuteczny prawnie tytuł. Edward 
potrzebowałjednak nie tyle biblijnego usprawiedliwienia własności 
ziemskiej i politycznego władztwa, czego dostarczał Ockham, ale 
biblijnego uzasadnienia zwierzchnictwa względem Kościoła an
gielskiego. Takie usprawiedliwienie dał mu Wyclif12, czyniący 

112 Jan Wyclif (Wycliffe, Wiclef, Wiklcff, Wyclif, Wiklef), pochodzą
cy z Yorkshire, a żyjący w latach 1329-1384 teolog i reformator religij
ny, od 1356 r. wykładowca oksfordzkiego Balliol College, od 1372 r. doktor 
teologii, który w sporze króla Edwarda III z papieżem Urbanem V (1365) 
stanął po stronie władcy świeckiego, negował stanowisko papiestwa i hie
rarchiczną strukturę Kościoła, uznając Kościół za niewidzialną wspólno
tę predestynowanych, a Pismo Święte za jedyne źródło Objawienia, od
rzucał też doktrynę katolicką o realnej obecności Chrystusa w Euchary
stii, spowiedź, celibat, kult świętych, religii i obrazów. Mimo potępienia 
niektórych jego tez przez papieża Grzegorza XII (1377) głosił nadal swe 
poglądy także przez grupy lollardów. Do koncepcji Wyclifa nawiązywali 
Jan Hus i Marcin Luter. Sobór w Konstancji uznał wiele jego tez za here
tyckie (1415), a parlament angielski nakazał ekshumację i spalenie jego 
zwłok w 1427 r. Zdaniem Ch. Dawsona, Wyclif „był pod wieloma wzglę
dami typową postacią późnego okresu rozwoju scholastyki w Oksfordzie, 
gdzie był zwierzchnikiem Balliol College w 1360 r. Uzyskał rozgłos jako 
rzecznik krzywd doznanych przez Anglików od papiestwa. Jako główny 
wśród duchowieństwa rzecznik antyklerykalnej polityki Jana z Gandawy 
popadł w konflikt z biskupami, a wreszcie z papiestwem, które potępiło 
jego poglądy w 1377 r. Mimo to w dalszym ciągu cieszy! się poparciem 
Jana z Gandawy aż do swej śmierci w 1384 r., i dzięki temu mógł nadal 
propagować swe idee, które stawały się coraz bardziej bezkompromiso
we i nieortodoksyjne. Przed śmiercią całkowicie zerwał z katolicyzmem
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Biblię „księgą angielskiego żywota” {liber vitae anglicanae), An
glików ludem wybranym, a ich kraj „nowym Jeruzalem”113, jak 300 
lat później Cromwell.

i zaopatrzył swych zwolenników, ubogich kaznodziejów, w cały arsenał 
zasad heretyckich, które mieli w następnych latach jeszcze rozwinąć. 
Wycliffe negował supremacją papiestwa, Boskie pochodzenie władzy hie
rarchii kościelnej, ponieważ prawdziwym Kościołem jest zgromadzenie 
predestynowanych, a nikt nie może wiedzieć z pewnością, którzy ludzie 
sąjego członkami. Utrzymywał, że jedyne prawdziwe zasady wiary moż
na znaleźć w Piśmie świętym, które każdy musi interpretować sam i któ
re powinno być dostępne wszystkim ludziom w ich własnym języku. 
Wycliffe kładł nacisk na to, że doktryna o przeistoczeniu nie ma podsta
wy w Piśmie świętym i że ofiara mszy św. nie była ustanowiona przez 
Boga. Przede wszystkim zaś, i to był punkt wyjściowy jego doktryny, 
Kościół nie ma prawa posiadać majątku, a władza świecka ma prawo przy
właszczyć go sobie i karać kler za przestępstwa” (Podział chrześcijaństwa 
na Zachodzie, tł. L. Bieńkowski, Warszawa 1967, s. 25-26).

Zob. np. posiłkujące się argumentami Wyclifa, mowy kanclerza 
Adama Houghtona, który z nadania królewskiego posiadał biskupstwo Św. 
Dawida, i szambelana Roberta Ashtona (obaj przez długi okres związani 
byli z Janem z Gaunt i prowadzili negocjacje z legatem papieskim w Brugii 
na temat papieskich podatków w Anglii) w parlamencie r. 1377, ostatnim 
parlamencie Edwarda III, na którym Ryszard (11) ustanowiony został jego 
następcą. W tym czasie Wyclif stale nauczał w Londynie, występując prze
ciwko formułowanym przez papieża Grzegorza IX żądaniom jurysdykcji 
nad Anglią. W związku z zaczynającą się wojną z Francją, Houghton jął 
wskazywać świetne zwycięstwa Anglików w przeszłości dowodząc, że 
działo się to dzięki Boskiej opiece, że osobliwie za czasów Edwarda III 
Bóg faworyzuje Anglię, że wreszcie stała się ona prawdziwą Ziemią Świętą 
prawdziwym haereditas Dei, niezależnym od papieży awiniońskicłi i fran
cuskich królów.

Ockham ujmował Boga jako arbitralnego władcę, „suwerena 
wszechrzeczy”, znajdując w Nim dwie władze: absolutną i rzą
dzącą; jego filozofia polityczna nie traktowała jednak zasadniczo 
o władcy „podobnym Bogu”. Ani cesarz i papież, ani król party
kularnego państwa nie mógł korzystać z arbitralnej władzy sta
nowienia prawa wedle własnej woli lub własnego upodobania, ani 
nie mógł w oparciu o nie sprawować bieżącego zarządu pań
stwem. W odróżnieniu od Idziego Rzymianina i Augustinusa 
Triumphusa z Ankony, uchodzących za twórców podstaw kon
cepcji suwerenności istotnej dla późniejszych doktryn absoluty- 
stycznych, a reprezentujących kierunek hierokratyczny, krytyku
jący papiestwo Ockham wydawał się zmierzać w przeciwnym 
kierunku, w opinii wielu współczesnych nam badaczy zasługu
jąc wręcz na miano jednego z „ojców nowożytnej myśli konsty- 
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tucyjnej”lN. Wyclif, eksponujący śladem woluntarystów wolę 
jako główną cechę Boga, uznawał - wbrew Ockhamowi - że wola 
Boga determinowała raz na zawsze Jego decyzje. Bóg stworzył 
wszystkie rzeczy i istoty jako rodzaje i gatunki o niezmiennych 
naturach, dlatego świat stworzony może być taki tylko, jakim 
został stworzony i nie może ulegać zmianom. Wszelka władza 
w porządku doczesnym pochodziła również od Boga i w rzeczy 
samej była jakąś Jego częścią, dlatego jej sprawowanie, korzy
stanie przez człowieka z tego, co zwane jest już wprost dominium, 
jest w istocie służbą Bogu, a ten, kto korzysta z Jego władzy 
winien Mu „osobistą prawość w bogobojnym życiu”. Władza tak 
pojmowana różniła się od własności, bo o ile pierwsza była od 
Boga, druga pojawiała się - jak u Ockhama - w następstwie grze
chu i istnieje w świecie grzesznych ludzi, skoro Chrystus i apo
stołowie nie znali własności prywatnej. Kościół nie miał więc 
prawa do dóbr doczesnych, miał je natomiast władca świecki 
korzystający z władztwa o Boskiej proweniencji wobec grzesz
nych ludzi. Stąd, wywodził Wyclif, jako piastun władzy i właści
ciel, władca może, a w pewnych przypadkach powinien, pozba
wiać Kościół praw do dóbr doczesnych, o ile jest to konieczne 
dla spełnienia celów wyznaczanych jedynie w planie docze
snym"5.

Wyclif zmierzał jednak w odmiennym kierunku niż Ockham; 
w jego przekonaniu król władał ludem wybranym, a angielski 
Kościół-państwo był ziemią obiecaną Nowego Izraela; i on od
woływał się do czasów sprzed przyjścia Chrystusa, gdy nie było 
Piotra i jego następców roszczących pretensje do sprawowania 
jurysdykcji nad właścicielami i ich dobrami, nie pretendujących 
też do zwierzchnictwa nad partykularnymi Kościołami, których 
korzenie sięgają czasów Chrystusa i których zwierzchnicy odpo
wiadają starotestamentowym królom (korzystającym, jak Dawid

1" Zob. szerzej K. Walsh, dz. cyt., s. 57-74, i B. Smalley, English Friars 
and Antiquity in the Early Fourteenth Century, Oxford 1960, s. 30-32.

115 Historyk zwraca uwagę, że w słynnym Tractatus de officio regis 
Wyclifa, pochodzącym z późnego okresu jego aktywności twórczej, od
najdujemy koncepcję, która zapowiada „teokratyczne państwo protestanc
kie. Monarcha to wikariusz Boga na ziemi, a wszelki opór wobec władzy 
świeckiej jest grzechem. Biskupi otrzymują władzę z rąk króla, gdyż wła
dza monarchy na tym świecie jest większa, jako że rozporządza on rów
nież własnością prywatną. Stąd też prawo Korony do ingerencj i i kontroli 
w sprawach kościelnych” (J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do roku 1485, 
Wrocław 1966, s. 467^ł68).
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i Salomon, z uprawnień do sprawowania liturgii i ustanawiania 
hierarchów we wspólnocie ludu wybranego). Nie odwołując się 
do prawa rzymskiego ani naturalnych uprawnień, jak Marsyliusz 
i Ockham, lecz zrównując Edwarda 111 ze starotestamentowym 
królem116, Wyclif przekraczał ich stanowisko, czyniąc władcę 
panem ziemi obiecanej i landlordem królestwa, jedyną osobą, od 
której duchowieństwo angielskie może wywodzić swe uprawnie
nia właścicielskie i jurysdykcję; osobę, która na podobieństwo 
Salomona posiadała władzę ustanawiania i usuwania hierarchów 
duchownych. Skoro kapłani nie mieli uprawnień właścicielskich 
w Izraelu, mając jedynie Boga za dziedzictwo, a apostołowie nie 
potrzebowali niczego więcej ponad to, co Chrystus miał na krzy
żu117, tedy kapłani chrześcijańscy nie powinni pretendować do 
uprawnień, których nie posiadał Bóg-Człowiek, pozostających 
w dyspozycji władcy świeckiego118.

Por. L. J. Dały, The Political Theory ofjohn IVyciif, Chicago 1962, 
s. 97 i n.

"7 De Ecclesiae, s. 214-15.
118 Wyclif, tłumacz Nowego Testamentu i prekursor lollardów, pytał 

też, czy „prawa cywilne, zmuszające do dziedzicznego poddaństwa, są 
zgodne z prawem Chrystusa?” Odpowiadając negatywnie, przywoływał 
nie tylko racje biblijne, skoro wskazywał, że państwo raczej niż prawo Boże 
ustanowiło poddaństwo, że „żądza posiadania i zaniedbanie prawa boże
go” doprowadziły do uznania za „sprawiedliwe i naturalne” przekonania, 
jakoby „rzesze niewolników były przykute do możnych poddaństwem 
przez państwo” (Tractatus de civili dominio, i.48, red. R. Lane Poole i J. 
Loserth, London 1887).

Doktryna Wyclifa wpisywała się, zdaniem historyków, w ten
dencję obserwowaną w Anglii XIV w. Ówczesna „teologia poli
tyczna”, rozwijana pod patronatem króla, umacniała związek mię
dzy Kościołem i ziemią, uzasadniając narodową wspólnotę i gło
sząc ideę partykularnego Kościoła jako Ecclesia terrae Angliae. 
Stało się to w następstwie zaadaptowania tych fragmentów Sta
rego Testamentu, w których omawiana jest teoria królestwa usta
nowionego przez Boga na rzecz narodu wybranego panującego 
nad ziemią obiecaną. Jak Izraelici postrzegali fizyczne zajęcie 
ziemi obiecanej jako gwarancję tytułu do zbawienia, tak Angli
cy drugiej połowy XIV w. postrzegali siebie jako sól ziemskiego 
Kościoła, współpracowników Chrystusa na zielonych polach 
Anglii, panów jako pracowników na tych polach, stale przywo
łując starotestamentową symbolikę rolniczą, czyniąc to samo, co 
Żydzi postrzegający ziemię obiecaną jako istotną cechę ustano
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wionego przez Boga charakteru narodu wybranego. Owa „dok
tryna terytorialna”, blisko związana z żydowskim ujęciem Bo
skiego wyboru, odnoszona z reguły przez chrześcijan do ziemi 
jako takiej albo do całego świata jako cesarstwa rzymskiego, 
wiązana z pojęciem Nieba jako prawdziwej ojczyzny, korespon
dująca ze słowami Chrystusa negującego doczesne królestwa jako 
prawdziwe ojczyzny jego wyznawców, wiązała się z ujęciem, 
którego charakterystyczną cechą było uznanie starotestamento- 
wego nauczania o Kościele jako terytorialnej całości. Próby ada
ptacji zasady żydowskiej w odniesieniu do Kościoła pojawiły się 
u schyłku średniowiecza, gdy Kościół chrześcijański zaczęto 
rozpatrywać w kontekście zasady narodowej suwerenności, rów
nając go z przestrzennym terytorium, z partykularnym obszarem 
geograficznym. W ciągu XIV i XV w. zwyczaj identyfikowania 
ecclesia i terra, Kościoła i ziemi, stał się oczywisty w wielu kra
jach europejskich, chociaż pewne jego elementy były już obec
ne w teoriach głoszonych we Francji Kapetyngów, głównie zaś 
w doktrynach gallikańskich formułowanych za czasów Filipa 
Pięknego, a następnie Karola V. W następstwie przyjęcia zasady 
terytorialnej Kościoła reformacja stała się nieunikniona, skoro 
Kościół zaczynał być postrzegany jako zbiór „ziem”, niezależ
nych Izraelów. I ta nowa, albo raczej bardzo stara, koncepcja 
Kościoła jako terytorium, określonej geograficznej przestrzeni, 
wiązała niemal wszystkie ówczesne wystąpienia antypapieskie. 
Ponieważ papiestwo nadal trwało przy tradycyjnie rzymskim 
oglądzie najlepszej wspólnoty chrześcijańskiej jako uniwersal
nego cesarstwa, podzielonego na prowincje będące fragmentami 
większej całości, konflikt był nieunikniony. Doktryna terytorial
na generowała bowiem ogląd Kościoła nie jako cosmopolis, ale 
bardziej jako federacji królestw; nie jako jedną wielką i scentra
lizowaną wspólnotę, ale jako zbiór „eklezjalnych wspólnot” rów
nież o politycznym wymiarze119.

119 De Ecclesiae, s. 55-56.

Federacyjna struktura Kościoła powszechnego jako zbioru 
oddzielnych ziem i Kościołów znalazła wyraz nie tyle w pismach 
Ockhama, eksponującego jeszcze znaczenie papiestwa i cesar
stwa, lecz w pracach Wyclifa. Dla niego Kościół był jednością 
spajaną miłością do Chrystusa, intelektualnąjednią różnorodnych 
części, zbiorem oddzielnych jednostek terytorialnych, zdolnych 
istnieć niezależnie od pozostałych, pokrywających się z istnieją
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cymi jednostkami politycznymi. Papież był dlań tylko głową par
tykularnego Kościoła rzymskiego, jednego z wielu Kościołów 
i nie był zwierzchnikiem wszystkich chrześcijan ani nie sprawo
wał jurysdykcji nad członkami innych Kościołów120. Niemożli
wa już była uniwersalna jurysdykcja w Kościele złożonym z par
tykularnych Kościołów, ale niemożliwa była także dualistyczna 
wizja św. Gelazego, tak przecież bliska Ockhamowi i zwolenni
kom pretensji świeckich rządów w XIII i XIV w., opierającym się 
na tezie, iż królewskie prawa do zwierzchnictwa w sprawach 
doczesnych odpowiadają papieskim prawom w sprawach ducho
wych, i dopuszczającym podział jurysdykcji albo lepiej dwie 
jurysdykcje: duchową i świecką. Wyclif zwracał się tedy nie tyl
ko przeciwko monistycznym pretensjom papalistów i hierokra- 
tów, z którymi spierał się Ockham; zwracał się także przeciw 
tendencji dualistycznej, na którą powoływali się najpierw kryty
cy monizmu Wilhelma I Zdobywcy i jego następców, a następ
nie krytycy wspomnianych pretensji papieskich. Koncepcja 
zwierzchnictwa dwóch głów: papieża i świeckiego władcy, za
wsze natrafiająca na trudny teoretyczny problem podziału sfer 
jurysdykcji, z powodzeniem służyła tak różnym myślicielom, jak 
Akwinata i Ockham. Inspirowany Arystotelesem argument, iż 
chrześcijanie są członkami dwóch wspólnot: uniwersalnego Ko
ścioła i doczesnego królestwa, że w sprawach duchowych jurys
dykcję sprawuje Kościół, w sprawach świeckich zaś król i jego 
sędziowie, dawał dualizmowi intelektualną podstawę, niezależ
ną od sposobu ujmowania królestwa jako narodowo suwerenne
go albo nie. „Angielski nacjonalizm” XIV w. osłabiał ten argu
ment nade wszystko eksponując słabość intelektualną człowieka 
i konieczność sięgania przezeń do niższego od rozumności i bar
dziej związanego z jego materialnością poczucia użyteczności. 
Dopóki, jak u Ockhama, owo poczucie mogło się realizować na 
różne sposoby w obu wspólnotach, tendencja dualistyczna mo
gła być utrzymywana. Jednak wraz z potęgowaniem się namysłu 
nad kategorią dominium, problematyzującym właścicielskie 
uprawnienia i używanie dóbr w sytuacjach koniecznych przez 
potrzebujących, pozbawionych takiego tytułu, coraz wyraźniej 
odnoszono użyteczność głównie do sfery materialnej, spychając 
zarazem namysł nad sferą duchową do „wnętrza człowieka”. To, 
co zapowiadał Ockham, konsekwentnie rozwijał Wyclif, już nie 

120 Tamże, s. 282.
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tylko partykularyzując relację między człowiekiem i Bogiem, ale 
także relację między Kościołem i suwerennym królestwem, któ
re miało obejmować również aspekt duchowo-kościelny. W tym 
ujęciu nie było już miejsca na podwójną i podzieloną jurysdyk
cję: wspólnota angielska miała być w istocie ujmowana tak samo, 
jak w teorii hierokratów ujmowany był uniwersalny Kościół-ce- 
sarstwo. Jeśli każdy partykularny Kościół stanowił całość odrębną 
i integralną, niepodobna było już usprawiedliwić nadrzędności 
któregoś z Kościołów partykularnych, nawet jedynie w dziedzi
nie duchowej.

Rodziło to jednak kolejny problem: teoria podwójnej jurys
dykcji - podziału między miecz duchowy i materialny - akcep
towana była w Anglii od dwóch stuleci. Wbrew wielu interpre
tacjom Wyclif głosił, że dualizm uzasadniał nie tyle defensywną 
postawę królów i cesarzy wobec rozrostu papieskich pretensji 
w XI i XII w. (Henryk IV, Fryderyk Barbarossa, Henryk II angiel
ski), co rozrost owych pretensji po stronie kurii rzymskiej do 
panowania nad dziedzinami duchową i doczesną; pretensji przed
stawionych przez Innocentego III, znamionujących proces upad
ku papiestwa, zwieńczonego w dobie pontyfikatu Bonifacego 
VIII121. Podziałjurysdykcji, wiążący się z tą koncepcją, mimo że 
nie miał uzasadnienia biblijnego, dopuszczony był jego zdaniem 
przez władców europejskich powodowanych chęcią utrzymania 
pokoju w Kościele powszechnym. Ów akt nie powinien się już 
powtarzać: skoro pretensje papieskie są niebezpieczne i dla trwa
nia partykularnych królestw, i dla porządku w Kościele, w któ
rym narzucający swe nieomylne zwierzchnictwo papież stawał 
się tyranem i uzurpatorem122, zniewalając sumienia i ciała pod-

121 Wyclif podkreślał bowiem, że stan Kościoła był z pewnością naj
lepszy wówczas, gdy trwał on w świecie pogańskim i nikogo do niczego 
nie zmuszał, wspierając się jedynie na prawie biblijnym i nie uzurpując 
sobie charakteru świeckiego, korzystając tedy tylko z drugiego rodzaju 
władzy. Gdy jednak zaczął on formułować normy, sięgając po władzę 
absolutną, oraz wspierać je sankcjami właściwymi „ziemskiemu prawu”, 
żądając opieki ze strony władców świeckich, przyjął on cechy wspólnoty 
politycznej i stał się nie tyle Kościołem wierzących, co uniwersalnym 
Kościołem-państwem albo raczej zbiorem „narodowych Kościołów”, 
będących w istocie królestwami. Kościołem, który jako uniwersalne pań
stwa zastrzegał dla siebie władzę absolutną i zwykłą, potestas absoluta et 
ordinata, sprzeniewierzając się w ten sposób posłannictwu ustanowione
mu dlań przez Chrystusa.

122 De civili dominio, ii, s. 112.
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danych chrześcijan. Ów akt nie mógł być ponawiany także przez 
króla Anglii, który winien odmówić prawa jurysdykcji papieżo
wi i pozbawić go praw właścicielskich wobec dóbr (i pobieranych 
z nich pożytków) położonych w jego kraju. Skoro istniejący 
ustrój Kościoła nie ma usprawiedliwienia biblijnego i nie godzi 
się z ewangeliczną wizją wspólnoty wiernych, król winien był 
wrócić do pierwotnej wizji Kościoła, właściwej mu nauki o ju
rysdykcji, zakorzenionej w Starym i Nowym Testamencie, nie 
znających aspiracji zwierzchników duchowych do ingerencji 
w plan doczesny; władca Anglii winien był wrócić do stanu ży
dowskiego kościoła lokalnego (ecclesia terrae), będącego Ko
ściołem królewskim (ecclesia regis)'23, skoro nie było żadnej 
dziedziny nie podlegającej staraniu monarchy o trwanie pokoju 
w królestwie (pax regis jako pax Christi). Winien on był przepro
wadzić re-formatio, wielką przebudowę kościelnej struktury, by 
Kościół angielski mógł zostać ponownie oczyszczony i wrócić do 
tożsamości Kościoła pierwotnego.

123 Tractatus de ojjicio regis, red. A. W. Pollard i C. Sayle, London 
1890, s. 37.

124 Tamże, s. 110, oraz De Eucharistiae, s. 319-21, i De civili domi
nio, ii, s. 152. Zob. E. Doyle, Wiiliam Woodford’s „Dedominio civili cle- 
ricorum " against John Wyclif, „Archivum Franciscanum Historicum”, 
66, s. 67-95.

Podstawę owej przemiany wyznaczało ścisłe oddzielenie po
rządków perswazji i przemocy, wiary chrześcijańskiej i zmusza
nia do respektowania pewnych norm. Porządków, których sko
jarzenie przypisywano zwykle św. Augustynowi i jego naśladow
com i które Wyclif starał się wyraźnie oddzielić przez negowa
nie możności wpływania tych, którzy uciekają się jedynie do 
perswazji na sferę, która z konieczności łączy się ze stosowaniem 
przymusu, na prawo kojarzone z przymusem i jurisdictio łączo
ne z vis coerciva. W oparciu o takie skojarzenie można było 
wyjaśniać, że aktywność w sferze politycznej, w której stosowany 
jest przymus, podejmować mogą wyłącznie świeccy; że jej 
zwierzchnikiem może być jedynie król, łączący rządzenie i jurys
dykcję, stanowienie i wykonywanie prawa należące do dziedzi
ny regnum, obejmującej dominium i jurisdictio. „Kościół widzial
ny”, działający w dziedzinie politycznej, stając się elementem tej 
dziedziny, podlegać miał jej zwierzchnikowi, jako że stawał się 
Kościołem królestwa rządzonego przez ludzi świeckich (eccle
sia laicalis albo saecularis)'24. * *
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Wyclif przywoływał nawet dystynkcję znaną Anonimowi 
z Yorku lub Rouen: papież jest wikariuszem Chrystusa jako czło- 
wieka-kapłana, natomiast król jest wikariuszem Chrystusa-Boga 
o majestacie twórcy i władcy wszechrzeczy125, kimś, kto uosabia 
„boskość” starotestamentowego władcy „ludu wybranego”. 
Mimo krytycznych uwag o wpływie norm prawa rzymskiego na 
angielski system prawny także u niego odnaleźć można formułę 
zaczerpniętą z kodyfikacji Justyniańskiej o upodobaniu władcy 
jako źródle norm prawnych; pojawia się ona jednak wówczas, gdy 
angielski myśliciel pragnie wskazać posiadanie przez cesarza 
przygotowania funkcjonalnego do stanowienia prawa dla chrze
ścijan126, prawa porządkującego ich zachowania zewnętrzne127. 
Wyposażając władców świeckich w zdolność, którą zwolennicy 
papalizmu przypisywali jedynie bezinteresownym kapłanom, 

125 De officio regis, s. 137. Zauważmy, że stanowisko Wyclifa różniło 
się jednak radykalnie od zaprezentowanej na przełomie XI i XII w. opcji 
Anonima z Yorku lub Rouen: o ile doktryna Wyclifa umacniała wpraw
dzie pozycję władcy świeckiego, to nie przeciwstawiała się odśrodkowym 
tendencjom i powiększaniu przywilejów panów feudalnych kosztem Ko
ścioła, to stanowisko Anonima, także eksponującego znaczenie króla jako 
ziemskiego wyobrażenia Chrystusa-Boga i Władcy, nie zmierzało do osła
bienia stanowiska hierarchów Kościoła, lecz do zniesienia niezależności 
episkopatu i wykorzystania go dla umocnienia pozycji władcy politycz
nego, będącego wszak w pewnym sensie również kapłanem.

126 Wskazówki Wyclifa w tym względzie stały się orężem angielskich 
rojalistów w drugiej połowie XIV w.. Augustianin Tomasz Ashbum wy
różnia się spośród nich, argumentując na początku lat 1370. na dworze (być 
może na sesji parlamentu), że duchowieństwo winno zostać opodatkowa
ne i pozbawione bogactwa, odrzucając zarazem pogląd, jakoby Anglia była 
papieskim lennem i głosząc, że papież nie może być panem feudalnym, 
skoro taka pozycja zastrzeżona jest dla świeckich. Papież, głosił Ashbum, 
jest jedynie wikariuszem św. Piotra, do jego obowiązków należy głosze
nie doktryny i wysłuchiwanie spowiedzi, król natomiast jest wikariuszem 
św. Pawła, który dał mu miecz i polecił, by nie nosił go na próżno, nada
jąc mu tym samym zdolność do zajmowania pozycji władcy i właścicie
la. Tezę, że św. Paweł jest równy, a nawet wyższy od św. Piotra, głosił także 
Wyclif (De potestatepapae, s. 75-79).

127 Dystynkcja: król dysponujący władzą rządzenia w przeciwieństwie 
do kapłana instruującego co do wiary była już w tym czasie powszechnie 
przyjęta; w r. 1388 Tomasz z Wimbledon kazał w Londynie na temat róż
nicy między dwoma zwierzchnikami wyposażonymi w miecze sobie wła
ściwe: król dysponował mieczem fizycznym, przy pomocy którego wcie
lał w życie prawo Boże karząc czyniących zło i broniąc królestwa; kapłan 
miał jedynie miecz umożliwiający zwalczanie fałszywych doktryn, nie
skuteczny w planie politycznym (Wimbledon s Sermon: Redde radonem 
vi!licationis, red. 1. K. Knight, Pittsburgh 1967, s. 63-64).
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a zwłaszcza ich zwierzchnikowi, oraz wzywając króla Anglii do 
zreformowania Kościoła, Wyclif przejmował dystynkcję stoso
waną co najmniej od przełomu XII/XIII w. choćby przez Rufi- 
nusa i Alanusa Anglicusa (kanonistę pochodzącego z Wyspy, 
działającego głównie w Paryżu), władzy zarządzającej ducho
wieństwa (np. do udzielania sakramentów) i władzy absolutnej 
świeckich (np. do ustalania norm obowiązujących w partykular
nym państwie-Kościele), jednoczonych w osobie papieża przez 
Innocentego III, Hostiensisa i hierokratów128. Wzmacniając za- 
uważalnąjuż u Ockhama tendencję do niejakiego „uwsobniania 
Kościoła przez jednostki”, na których sumienie kładł niezmier
ny nacisk, zarazem kreśląc koncepcję kapłaństwa każdej osoby 
świeckiej129, rozchodził się jednak z autorem A Short Discourse 
w wielu momentach: Ockham negował uprawnienia króla do 
opodatkowywania i konfiskowania dóbr należących do Kościo
ła, o ile służyły celom charytatywnym i jako takie należały do 
biednych raczej niż do duchowieństwa, wzywanego do niekorzy- 
stania z praw właścicielskich. Za Arystotelesem i Cyceronem do
dawał zastrzeżenie co do starań o dobro wspólnoty obejmującej 
bogatych i biednych; Wyclif natomiast powiadał, że biedni win
ni być ujmowani w sensie biblijnym - jako wybrańcy tworzący 
Kościół w Niebie, prawdziwe zaś dominium, władanie i panowa
nie, pozostawać ma przy tych, nad którymi panuje na ziemi król 
będący wikariuszem Boga, władny rozdzielać łaskę ustanawia
jąc lub uznając prawa właścicielskie. Dominium i łaska składa
ne były w ten sposób w ręce króla: nikt nie mógł posiadać wła
dzy i praw właścicielskich do nieruchomości jak tylko ten, na 
którym spoczęła łaska władcy-właściciela130. Spoglądając z tej 
perspektywy Wyclif, który zdaniem angielskiego historyka „zna
lazł lekarstwo na utrapienia Anglii i stworzył to, czego dotych
czas brakowało - teoretyczną podstawę do odrzucenia władzy 

128 K. Pennington, art. cyt., s. 450-451.
129 Zdaniem większej części historyków tendencja ta uchroniła go 

przed przyjęciem opcji erastiańskiej, która zapanuje półtora wieku po jego 
śmierci w związku z aktami Henryka VIII i jego parlamentów, znajdując 
uzasadnienie nie tyle u Wyclifa, co u Marsyliusza z Padwy (np. G. M. 
Trevelyan, Historia Anglii, Warszawa 1967, s. 306). Stosunek Henryka 
VIII i Tomasza Cromwella do dziedzictwa Wyclifa i Marsyliusza omawia 
G. R. Elton, The Political Creed of Thomas Cromwell, „Transactions of 
the Royal Historical Society”, 5th séries, t. 6, s. 69-92.

1,0 Zob. M. Wilks, Prédestination, Property and Power, „Studies in 
Church History”, 2 (1965), s. 220-236.
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papieskiej”131, istotnie uzasadniał regalne uprawnienia króla 
wzglądem posiadłości kościelnych: do odwoływania beneficjów, 
wyposażania biskupów, nakładania podatków na duchowieństwo, 
a nawet pozbawiania ich dóbr przez innych traktowanych jako na
leżące do Kościoła powszechnego. Królewska powinność stano
wienia prawa regulującego nie tylko relacje między poddanymi 
świeckimi, ale także kapłaństwo i zdolność karania występnych 
duchownych uzupełniała jego właścicielską możność odbierania 
rzeczy należących do Kościoła „w razie potrzeby wspólnoty po
litycznej”. Wszystkie cechy systemu tradycyjnie właścicielskie
go Kościoła przypisał w ten sposób królowi, który stawał się 
w jakimś sensie głową Kościoła w królestwie, łącząc w sobie dwa 
sensy dominium i pełnięjurisdictio, które hierokraci przypisywali 
papieżowi, czyniąc go uniwersalnym źródłem uprawnień właści
cielskich i władczych.

131 G. M. Trevelyan, dz. cyt., s. 305. „Jest godne uwagi” - piszę tenże 
autor - „że akademik, którego metody myślenia i wyrażania się tkwiły 
w technicznych labiryntach późnej filozofii średniowiecznej, przewidział 
tak dokładnie wiele ogólnych kierunków rozwojowych, po jakich kroczyć 
miała Anglia w sto kilkadziesiąt lat po jego śmierci [tj. za czasów Henry
ka VIII]. Poglądy anglikańskie, laickie i protestanckie, wszystkie one 
występują wyraźnie w nauce Wiklefa, a właśnie dzięki zmieszaniu tych 
trzech różnych punktów widzenia zostały na nowo i ostatecznie uregulo
wane sprawy kościoła i państwa w Anglii” (tamże, s. 305-306).

Mimo zastrzeżeń związanych z eksponowaniem przez Wycli- 
fa znaczenia indywidualnego sumienia, zasadna wydaje się teza 
tych historyków, którzy utrzymują, że odbiegając od dualisty 
Ockhama tworzył on „angielski model cezaropapizmu” lub raczej 
„królopapizmu”, abstrahując od koncepcji myślicieli aktywnych na 
dworze Ludwika Bawarskiego. Rozważał on bowiem pozycję 
władcy partykularnego królestwa raczej niż uniwersalnego cesar
stwa odwołując się do tradycyjnego ujęcia wikariusza Boga na 
ziemi, które było przecież znane angielskiej tradycji common law, 
choćby z wypowiedzi Bractona. Świecki wikariusz Wyclifa odbie
gał jednak nie tylko od zależnego od ludu, a w pewnych przypad
kach (prawda, skrajnych i dobrowolnie ustalanych przez lud) tak
że od papieża, uniwersalnego władcy Ockhama, ale także od króla 
Bractona, podlegającego zwyczajom i nie czyniącego arbitralnej 
woli źródłem powszechnie obowiązującego prawa. 1 Ockham, 
i Bracton, podobnie zresztą jak Lanfranc i Jan z Salisbury, Gros
seteste i późniejszy od Wyclifa Fortescue, sięgali raczej do trady
cji dualistycznej; tylko Wyclif w zdecydowany sposób zbliżał się 
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do monizmu, wiążąc go jednak nie tyle z uniwersalną, co z party
kularną wspólnotą i to wspólnotą w pierwszym rzędzie politycz
ną, w przypadku angielskim w jakiejś mierze osłabiając znaczenie 
zwyczaju mimo niechęci do trendu dominującego wśród kontynen
talnych cywilistów i kanonistów. I chociaż, jak zauważył Pollard, 
w sposobie traktowania króla powstrzymywał się on od nazywa
nia go „zwierzchnikiem Kościoła partykularnego”, przecież zmie
rzał w kierunku ustalenia takiej jego pozycji, przyznając mu na
wet uprawnienia w zakresie reformowania ustroju „Kościoła wi
dzialnego”132. Niektórzy historycy zwracają jednak uwagę, że 
Wyclif głosił koncepcję „wikariatu Chrystusowego” po stronie 
„wszystkich chrześcijan” należących do Kościoła, a nie - jak 
Ockham - wikariatu Kościoła jako korporacji, niezdolnej błądzić 
i stracić wiary; że - inaczej niż arystotelicy chrześcijańscy, którzy 
śladem św. Tomasza kładli nacisk na ośrodkową rolę Boga wszech
rzeczy - wraz z krytykami Akwinaty jął wyprowadzać radykalne 
wnioski czyniąc wszystkich ludzi (a coraz bardziej każdego z nich 
z osobna) swoistymi wikariuszami Boga na ziemi, otrzymującymi 
wprost od Niego uprawnienia np. do władania innymi i właściciel- 
stwa względem rzeczy133.

132 We wstępie do De officio regis Wyclifa (s. xxvii).
133 M. Maccarrone, Picarius Christi, Roma 1952, s. 213-214. „Czło

wiek, a nie Bóg” - piszę Wilks - „znalazł się teraz w centrum rzeczywi
stości, a co za tym idzie jego potrzeby i uprawnienia stały się też najważ
niejszymi kryteriami decydującymi o poprawności władania. W filozofii 
Ockhama społeczeństwo chrześcijańskie zostało związane z ziemią i za
tomizowane; takie były polityczne implikacje jego filozofii raczej niż myśli 
politycznej, które uczyniły go najpoważniejszym bodaj wrogiem papie
skiego systemu rządzenia” (The Problem..., wyd. cyt., s. 95-96).

134 J. Dunbabin, art. cyt., s. 488 i 494.

Zapowiedź tego stanowiska, jakże ważnego dla rozwoju euro
pejskiej refleksji politycznej, mogliśmy odnaleźć u Ockhama. Ule
ga ono pogłębieniu u Wyclifa, wiążącego jednak władcę świeckie
go z poddanymi, a nie separującego go od nich; nie zbliżającego 
monarchy do Boga, ale raczej - z racji odwrócenia właściwego jego 
czasom ku temu, co właściwe ułomnemu człowiekowi, temu, co 
materialne - uzależnianego od poczucia „indywidualizowanej uży
teczności”, choćby miała ona być ograniczana do użyteczności 
mierzonej przez jednostki tylko w związku z pogwałceniem pra
wa Bożego134. Wyclif przybył na studia do Oksfordu w czasie, gdy 
FitzRalph rozwijał swoją koncepcję dominium w kazaniach gło
szonych w Londynie; gdy myśliciel ten był już znanym także 
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w mieście uniwersyteckim autorem Depauperiesalvatoris, w któ
rym zawarł podstawowe dystynkcje wykorzystywane także przez 
Wyclifa i w którym podjął polemikę z hierokratycznymi tendencja
mi franciszkanów rodzaju Pechama, zarazem przyczyniając się 
w wielkiej mierze do powiązania dominium, realizującym się w pla
nie doczesnym, z łaską Boga jako jedynowładcy stworzenia i unie
zależnienia go od źródłowej roli papieża jako Jego pośrednika. Nie 
budzi zastrzeżeń w literaturze teza, że Wyclif czerpał od FitzRal- 
pha także w tym względzie, w którym jego poprzednik czynił po
średnikiem między Bogiem a właścicielami i władcami doczesny
mi króla miast papieża; króla, który pełnił z łaski Boga rolę Jego 
wikariusza i źródła władczych i właścicielskich uprawnień zarów
no świeckich, jak i duchownych poddanych. FitzRalph jednak 
zaznaczał zarazem, tworząc - zdaniem Coleman - nową koncep
cję dominium, że wszelkie władanie i właścicielstwo jest w isto
cie Bożą łaską darowaną jednostce jedynie przy pośrednictwie 
króla, łaską darowaną indywidualnej duszy; że tedy ten, kto grze
szy i traci łaskę, traci również uprawnienia władcze i właściciel
skie, pozbawia się dominium niezależnie od tego, czy jest duchow
nym czy świeckim członkiem wspólnoty politycznej, choć nie może 
być pozbawiany tych praw aktem żadnego organu władzy. W tym 
właśnie punkcie Wyclif przekroczył stanowisko FitzRalpha: tak
że on uznawał, że dominium łączy się z łaską Boga, że istotna jest 
relacja między jednostką i Bogiem nie zapośredniczona przez 
Kościół, lecz tylko przez wspólnotę polityczną z jej prawami po
rządkującymi korzystanie z praw właścicielskich i z władzy, uzu
pełniającymi jedynie prawo Boże, jednak nie zestawianymi z nor
mami kanonicznymi, nie wiążącymi w tym względzie. Nie tylko 
uznał on bowiem, że z racji posłannictwa duchowieństwo nie ko
rzysta z praw właścicielskich (o czym wspominał już Ockham), ale 
i że racja wspólnego dobra wspólnoty politycznej może uzasadniać 
przejmowanie dóbr Kościoła lub zarządu nad nimi (co zaaprobo
wał parlament, uznając w 1371 r. legalność takiego przejęcia 
w przypadku wojny i możność zawieszenia opłat na rzecz papie
stwa).

W 1378 r. Wyclif, wielekroć powołujący się na FitzRalpha, 
wypracował ostateczną wersję swej koncepcji dominium, obejmu
jącej z jednej strony tezę o pochodzeniu wszelkiego władztwa 
i uprawnień właścicielskich z łaski Boga, z drugiej o jedynym 
pośrednictwie króla, z trzeciej o korzystaniu w planie doczesnym 
jedynie przez świeckich z tego rodzaju uprawnień, które nie były 
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same w sobie złe, lecz nie mogły przynależeć do duchowieństwa 
z racji jego posłannictwa wykraczającego poza ów plan. Wszyst
kie tezy Wyclifa zmierzały w istocie do wykazania, że jedynie król 
jest gwarantem prawości wspólnoty, że jego orzeczenia są ostatecz
ne, że nawet gdy działa niesprawiedliwie korzysta z niekwestio- 
nowalnego posłuszeństwa poddanych, w tym duchownych będą
cych jego „politycznymi poddanymi”. W każdym przypadku po
zostawał on bowiem wikariuszem Boga i jako taki stał ponad nor
mami prawa ludzkiego, także tymi, które porządkowały tradycyj
ny ustrój Kościoła, mógł tedy przy użyciu norm stanowionych przez 
siebie zmusić duchownych do przyjęcia ideału apostolskiego ubó
stwa135.

135 M. Wilks, Wyclif. Political Ideas and Practice, Oxford 2000, s. 78-94.

Jak się wydaje, celem Wyclifa było wykazanie, że duchowień
stwo nie jest funkcjonalnie przygotowane do uczestniczenia w usta
laniu treści norm w planie doczesnym, że w imię bezinteresowno
ści wymaganej w głoszeniu Słowa nie powinno ono korzystać 
z uprawnień władczych ani właścicielskich. Nie było nim natomiast 
wykazanie nieistnienia uprawnień po stronie świeckich; przeciw
nie, tego rodzaju uprawnienia świeccy mogli posiadać za sprawą 
łaski Bożej, prawda - nie przy pośrednictwie papieża, lecz wład
cy, ale też władcy, który użyteczność miał mierzyć nie własnymi 
miarami, ale miarami poddanych; winien był honorować ich upraw
nienia i wolności świadom, że każdy ma niejako „dwie strony”: 
jedną, która kieruje ich ku sobie samym i wymaga samopoznania 
i samoopanowania, i drugą, która „otwiera” je na wspólnotę i do
maga się podejmowania starań na jej rzecz. Szczególnie pierwsza 
z nich, wskazana już przez Ockhama wbrew wielu jego francisz
kańskim współbraciom, połączona przezeń z ideą samozachowa- 
nia, rozwinięta teraz w innej nieco perspektywie, miała znaczenie 
dla dalszego rozwoju refleksji o relacji jednostki względem pra
wa przedmiotowego i wspólnoty politycznej. Zwracała bowiem 
uwagę na istnienie zdolności albo możności po stronie jednostki, 
które wyprzedzały wszelkie prawo przedmiotowe, jako że pocho
dziły wprost z łaski Boga i nie mogły być kwestionowane ani przez 
twórców norm kanonicznych, ani przez stanowiących prawo cha
rakterystyczne dla poszczególnych wspólnot politycznych z racji 
swego pochodzenia i faktu, iż istniały niejako mimo woli takich 
twórców/autorów. W końcu XIV w., także za sprawą FitzRalpha, 
Ockhama i Wyclifa, dominium zostało ostatecznie złączone z Jus 
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in re, z uprawnieniem, które mogła posiadać każdajednostka-tak 
wierząca, jak i niewierząca - wobec rzeczy materialnych i korzy
stać z nich z wyłączeniem wszystkich innych osób, a nawet bro
nić go mimo pretensji innych, tak papieża, jak i władców świec
kich. W ten sposób, jak zauważa Coleman, rodził się „nowy czło
wiek”: odpowiedzialny za materialną i duchową stronę swej egzy
stencji, domagający się niepodległości od wpływu niezależnych od 
niego ośrodków władania i właścicielstwa, odwołujący się do przy
pisanego mu dominium'36.1 choć wymienieni myśliciele angielscy 
nie głosili jeszcze pełnej wizji takiego człowieka, to wprowadzali 
refleksję swego kraju na tę drogę; drogę, w której udział zaznaczył 
także Jan Fortescue, dając w pewnej mierze uzasadnienie zadaw
nionego istnienia uprawnień i wolności jednostek i korporacji 
w monarchii polityczno-regalnej, jaką miała być Anglia XV w.; 
drogę w końcu, która określiła podstawowe problemy i propozy
cje doby renesansu i nowożytności, a o której Gierke pisał, że 
wychodziła z „uzasadniającego indywidualizm myślenia o wolno
ści właściwego światu chrześcijańsko-germańskiemu”, i łączyła się 
z nowym ujęciem suwerenności państwa jako swoistej korpora-

136 J. Coleman, Property and poverty, wyd. cyt., s. 643-648; zob. nadto 
tejże „Dominium"..., s. 94-99, i J. Dunbabin, art. cyt., s. 505.

137 Dz. cyt., s. 87-88.
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Jan Fortescue1 uchodzi za najznakomitszego kontynuatora 
Henryka Bractona i jednego z najważniejszych angielskich „konsty
tucjonalistów”, który nie tylko przyczynił się do sformułowania istot
nego w XVII w. „argumentu wigowskiego” o zwierzchnictwie par
lamentu1 2, ale i uczestniczył w ważnych wydarzeniach epoki. Język 
i styl argumentacji autora trzech znaczących dzieł: Opusculum de 

1 Fortescue urodził się ok. 1385 r. w Norris (koło South Brent, Somer
set; w najnowszej literaturze pojawia się coraz częściej data około 1394 
r.) w starej rodzinie szlacheckiej z Devon. Kształcił się w Exeter College 
w Oksfordzie, za czasów Henryka VI Lancastera powołany został na sta
nowisko zarządcy Lincoln s Inn, kilkakroć był członkiem parlamentu, a w 
1442 r. został głównym sędzią Sądu Ławy Królewskiej (Kings Bench}, 
zachowując ten urząd do końca panowania Henryka, którego zaufaniem 
się cieszył za nadzwyczajną wiedzę i uczciwość. Po rozpoczęciu Wojny 
Dwóch Róż i przejęciu władzy przez Edwarda IV, udał się na wygnanie 
do Szkocji z pozbawionym tronu monarchą z odsuniętej dynastii Lanca- 
strów, który prawdopodobnie uczynił go wówczas kanclerzem. Przez dwa 
lata przebywał w Szkocji, utrzymując kontakt z dworem francuskim, a w 
1463 r. towarzysząc księżnej Małgorzacie w wyprawie do Flandrii. Wów
czas napisał główne dzieło, które dedykował młodemu księciu Edwardo
wi; negocjował układ Małgorzaty z księciem Warwick, dzięki operacjom 
którego, po restauracji Lancastrów, mógł wrócić na Wyspę wiosną 1471 
r.. Walczył w armii Lancastrów, ale po bitwie pod Tewkesbury, w której 
poległ książę Edward, Fortescue został uwięziony; po ostatecznym upad
ku Lancasterów, podporządkował się Edwardowi IV, z laski którego otrzy
mał przebaczenie w końcu 1471 r.. Zmarł między 1476 i 1479 r. w Ebring- 
ton (Gloucester).

2 Zob. zwłaszcza C. A. J. Skeel, The Influence of the Writings ofSir 
John Fortescue, „Transactions of the Royal Historical Society”, seria III, 
X, s. 77-114, oraz uwaga F. Gilberta, iż „pisma Fortescue zyskały wielki 
autorytet wśród wigów, którzy bardzo często używali ich w walce z pre
tensjami absolutyzmu królewskiego” (Sir John Fortescue s 'dominium 
regale et politicum „Medievalia et Humanística”, 2 (1943), s. 88). Gil
bert zauważa jednak, że argumenty Fortescue nie są już wykorzystywane 
przez współczesne ugrupowania angielskie, stały się jedynie częściąprze- 
brzmiałej koncepcji teoretycznej i jako takie mogą być znów osadzane we 
właściwym kontekście późnośredniowiecznej refleksji politycznej. Do 
ostatniej tezy dodajmy, że badania pozbawione kontekstu politycznego
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natura legis nature et de eius censura in successione regnorum su- 
prema, De laudibus legum Angliae* i The Governance of England 
otherwise called the difference between an absolute and a limited

wszczął w odniesieniu do Fortescue Ch. H. McIlwain (The Growth of 
Political Theory in the West, New York 1932, s. 355 i n.), a jego śladem 
podążyli M. A. Shepard (The Political and Constitutional Theory of Sir 
John Fortescue, [w:] Essays in History and Political Theory in Honor of 
Ch. H. McIlwain, Cambridge, Mass. 1936), S. B. Chrimes (Introduction, 
[w:] Sir John Fortescue, De laudibus legum Angliae, Cambridge 1942) 
i Gilbert.

3 De laudibus, dzieło napisane w latach 1461-1463 lub ok. 1469 r., 
w każdym razie nie później niż w kwietniu 1471 r. (najczęściej podawany 
jest okres 1468-70), jest łacińskim dialogiem przebywających w wię
zieniu następcy tronu angielskiego, księcia Walii Edwarda (syna Hen
ryka VI i królowej Małgorzaty) i lorda kanclerza Anglii, w strukturze 
przypominającym późniejszy o sto lat dialog ułożony przez Christophera 
St Germana. Kanclerz gani księcia za trwonienie sił na ćwiczenia fizycz
ne, poucza go, że pierwszym obowiązkiem urzędu, który wkrótce obej
mie jest realizacja sprawiedliwości za pośrednictwem prawa, przekonu
jąc głównie przy pomocy argumentów czerpanych z Pisma Sw., od Ary
stotelesa i Bruniego (i-iv). Wskazuje dalej, że polityczno-regalne kró
lestwo angielskie i takież prawo jego państwa jest lepsze od „czysto 
regalnego” panowania właściwego królom Francji i przewyższa system 
prawa cywilnego właściwy krajom kontynentalnym, daje bowiem lep
szą obronę przeciw tyranii i gwarantuje dominację sprawiedliwości (ix, 
xii—xiv); pokazuje też księciu, że prawa angielskie są najlepsze jako 
najbardziej dopasowane do właściwości królestwa (xv, xix), którym 
odpowiada również regalno-polityczny ustrój Anglii. De laudibus jest 
bardziej pracą krytyczną niż opisową, a zarzuty, że opis dany przez 
Fortescue nie jest adekwatny, są chybione, traktuje on bowiem raczej 
o powinnym stanie prawa i ustroju Anglii, tworzy wyidealizowaną wi
zję, przerzucając pomost między aktualnym i idealnym zapewne po to, 
by przekonać o potrzebie podjęcia reform (S. Lockwood, Introduction, 
[w:J John Fortescue, On the Laws and Governance of England, Cambrid
ge 1997, s. xxv). De laudibus wydane zostało po raz pierwszy w Lon
dynie w 1537 lub 1545-1546 przez Edwarda Whitechurche’a (kolejne 
wydania w latach 1567, 1616 - przez Jana Seldena, 1737, 1825, 1869 - 
przez Lorda Clermonta, w Cambridge w r. 1942 pojawiło się wydanie 
krytyczne pod red. S.B. Chrimesa (z którego korzystamy w dalszym 
ciągu), wreszcie w 1997, również w Cambridge, wydanie pod red. S. 
Lockwooda. Oprócz przywoływanych w tekście wypowiedzi Fortescue 
na temat porządku dziedziczenia korony w Anglii, warto wspomnieć rów
nież o jego pracy De dominio regale et politico (w: The Works of Sir John 
Fortescue, now first Collected and Arranged, red. Th. Fortescue, 2 t., 
London 1869), memorandum z 1470 r. o sytuacji politycznej, programie 
dla odrestaurowanego rządu Lancastrów (w imieniu księcia Edwarda) 
z lat 1470-71 oraz dialogu o relacji między rozumem i wiarą z końca 
1471 i Declaration upon Certain Writings z lat 1471-73. 
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monarchy*, odnajduje się w licznych dokumentach, a jego analizę 
angielskiego systemu politycznego doby Lancasterów oraz środki 
zaradcze proponowane dla wzmocnienia Korony i osłabienia wpły
wu możnych rodów czyni się zaczątkiem procesu, który doprowa
dził do wykształcenia fundamentów Nowej Monarchii4 5. Mawia się 
też niekiedy, że Fortescue był pierwszym myślicielem angielskim 
późnych wieków średnich traktującym raczej o „konstytucji w dzia
łaniu” niż komentującym dzieła autorów minionych wieków, usta
lającym własną wizję powinnej formy realizowania się wspólnoty 
politycznej bez podawania uniwersalnie ważnej propozycji ustrojo
wej. Zwraca się w końcu uwagę, że angielski prawnik wpisywał się 
w tendencję szczególnie bliską Wyclifowi, odwodzącą od myślenia 
w kategoriach właściwych wiekom średnim i wprowadzającą kate
gorie nowe, które stały się charakterystyczne dla kolejnych wieków: 
Fortescue miał się stać reformatorem angielskiej myśli prawniczej, 
podejmując wątek obecny u Wyclifa, eksponujący wyższość party
kularnego ustroju wobec projektów właściwych ówczesnej Europie 
kontynentalnej i wyższość partykularnej tradycji prawnej wobec 
„dwóch kosmopolitycznych systemów prawnych” dominujących na 
kontynencie, sięgających po dziedzictwo polityczne Rzymu albo po 
kanony Kościoła rzymskiego6.

4 Praca ta wydana po raz pierwszy jako The Governance of England: 
otherwise calleci the difference between an absolute and a limited monar
chy by Sir John Fortescue, Kt., sometime Chief Justice of the King s Bench 
przez Sir Johna Fortescue-Alanda w 1714 r., po raz drugi zaś przez Ch. 
Plummera (Oxford 1926, z tego wydania korzystamy w niniejszej pracy).

5 H. A. Myers zwraca uwagę, że Fortescue wpisywał się w pewnej 
mierze w tendencję zakorzenioną w tezach prawników nawiązujących do 
tradycji rzymskiej, przeniesionej do Anglii przez bolońskiego jurystę 
Vacariusa, a kontynuowaną przez jego uczniów, zmierzającą do ześrod- 
kowania władzy w królu, świadomym konieczności respektowania prawa 
uznanego przez jego poddanych, korzystania tylko z podatków, na które 
oni przyzwolili, współdziałającego nie tyle z arystokracją lub rozbudowa
nym ciałem przedstawicielskim, ile z 24—osobową stałą radą pozbawioną 
funkcji władczych (Medieval Kingship, Chicago 1982, s. 289-291).

6 H. D. Hazeltine, General Preface, [w:] Sir John Fortescue, De Laudi- 
bus Legum Angliae, Cambridge 1949, s. xvii. Zdaniem Hazeltine’a „Wyclif 
i Fortescue są reprezentantami wczesnego etapu ogólnego trendu europej
skiej refleksji prawniczej, który eksponował znaczenie germańskich i innych 
partykularnych elementów w prawie świeckim przeciwstawianych elemen
tom wyprowadzanym z rzymskich systemów prawnych, zarówno cywilne
go, jak i kanonicznego. W istocie, idee Wyclifa i Fortescue dotyczące nie
zależnego miejsca prawa angielskiego były znakiem potęgującego się du
cha nacjonalizmu w zachodniej cywilizacji, który z czasem znacząco oddzia- 
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Teoretyczna refleksja zakorzeniona w doktrynach wieków minio
nych istotnie pełniła u Fortescue mniejszą rolę niż obserwacja. Nie 
oznacza to jednak, że stronił on od argumentów znanych od wieków 
i od zagadnień dyskutowanych dawniej. Lektura podstawowych jego 
prac przekonuje nie tylko o niepospolitej erudycji autora, ale i o tym, 
że źródłem inspiracji były dlań De regimineprincipum św. Tomasza 
z Akwinu i noszące ten sam tytuł dzieło hierokraty Idziego Rzymia
nina, o którym wspominaliśmy w poprzednim szkicu. Obok tych prac 
oraz Pisma Świętego Fortescue sięgał do dzieł Arystotelesa, Cycero
na, św. Augustyna, Bractona oraz licznych kontynentalnych autorów 
współczesnych lub niemal współczesnych, jak Leonardo Bruni, Pog- 
gio Bracciolini, Jean de Terre Vermeille, Alain Chartier (którego tłu
maczył) i mniej znani współczesnym badaczom: Wincenty z Beau
vais, autor De morali principum institutione, i Roger z Waltham, 
twórca Compendium morale. Korzystający z tak różnych źródeł For
tescue nie reprezentował już dominującej w angielskiej refleksji po
przednich wieków moralistycznej tradycji „zwierciadła książąt”, bli
skiej choćby Janowi z Salisbury, skoncentrowanej niemal wyłącznie 
na analizie wykształcenia władcy i jego moralnych powinności. Po
dejmując istotny wątek ładu instytucjonalnego, jeszcze mocniej niż 
np. Bracton eksponował normatywny kontekst władania (governan
ce) „rządcy”, wieńczącego strukturę wspólnoty i sterującego nią niby 
nawą ku właściwemu jej portowi (zgodnie z teleologicznymi koncep
cjami Arystotelesa, Jana z Salisbury i św. Tomasza7), wedle wyma
gań prawa mającego podstawę nie w czyjejkolwiek woli, lecz w zwy
czaju; prawa czyniącego władcę przewodnikiem wiodącym wspól
notę ku szczęściu przez zapewnianie jej członkom warunków aktu
alizacji ich możności wedle wymagań natury rozumnej, odzwiercie
dlającej prawo wieczne, z którym korespondowały normy zwycza
jowe właściwe danej wspólnocie politycznej. U Fortescue, jak 
u wspomnianych myślicieli, rządzenie ułatwiało w pierwszym rzędzie 
dążenie do celu spełnianego w porządku doczesnym, celu niższego 
rzędu niż ten, którym swą doktrynę dopełniał Akwinata, a którego nie 

lal zarówno na systemy instytucjonalne i prawne, jak i na myśl prawno
polityczną Europy” (tamże, s. xvii-xviii). Ustalona w literaturze opinia głosi, 
że o ile Wyclif bronił common law przed próbami normowania przez pra
wo cywilne (rzymskie) i kanoniczne sfer porządkowanych dotąd przez prawo 
precedensowe, to dopiero Fortescue wyjaskrawił odmienność prawa swe
go kraju od kontynentalnego prawa cywilnego.

7 Św. Tomasz z Akwinu, De regimineprincipium, I.xiv.73 (pt. De re
gno - O władzy opubl. we fragmentach w języku polskim w przekł. J. Salija 
[w:] Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, Kęty 1999, s. 225-258)
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znał w takim samym sensie Stagirytą, mianowicie zbawienia jako 
ostatecznego celu życia ludzkiego. Środkami, jakimi dysponował 
rządzący, ułatwiającymi osiąganie pierwszego celu, a przez to rów
nież ostatecznego, były władza i prawo, realizowane i ustalane dzię
ki światłu przyrodzonego rozumu człowieka, władnego rozpoznać cel, 
ku któremu dąży każda istota rozumna i skłonności ku niemu prowa
dzące; władnego również ustalić normy chroniące przyrodzone (i z tej 
racji dobre, bo odzwierciedlające to, co w człowieku jest z prawa 
wiecznego) skłonności, a przez to porządkujące drogę wiodącą do 
celów bliższego i ostatecznego. Przyrodzony rozum, nie odwołują
cy się do treści Objawienia, rozjaśniał wolę człowieka i kierował go 
do właściwego celu8, a używany przez rządzącego i odzwierciedla
ny w normach stanowionych wzmacniał owo dążenie.

“ Tamże, I.i.3. Pisał Fortescue: „wszelkie prawo ludzkie, niezależnie 
od tego, czy jest to zwyczaj, ius gentium, statut, prawo cywilne czy też 
prawo króla wywodzone jest z prawa natury i pozostaje z nim w związ
ku” (De natura, i.v, s. 67). Podobnie jak normy prawa kanonicznego nie 
miały waloru prawa o ile przeczyły prawu naturalnemu, również działa
jący w parlamencie król nie mógł łamać „fundamentalnego prawa własno
ści i zasady wykluczającej kobiety od tronu” ani gwałcić zgodnych z pra
wem naturalnym norm Wielkiej Karty Swobód (tamże, s. 82). Van Bau- 
mer zwraca uwagę, że Fortescue zerwał ze stanowiskiem św. Tomasza 
i Ockhama, wedle których własność pojawiła się po upadku człowieka, 
uznając ją za instytucję naturalną, znaną Pierwszym Rodzicom (The Ear- 
ly Tudor Theory ofKingship, New Haven-London 1940, s. 10), Shepard 
zaś twierdzi wprost, że antycypował on stanowisko Locke’a (art. cyt.).

9 „Prawo - stanowione, ludzkie prawo - może przyjąć zarówno formę 
zwyczajowego, jak i statutowego” - piszę J.H. Burns analizując stanowi
sko Fortescue. „Jeśli przyjmuje ono drugą formę, w zależności od rodzaju 
dominium, w jakim jest tworzone, ustanawiane jest przez króla, przez oby
wateli albo wspólnie przez króla i wspólnotę. Niezależnie od tego, z jakim 
systemem mamy do czynienia, prawa winny być dostosowane do zasad 
prawa naturalnego, które (podobnie jak same zwyczaje i statuty) są gatun
kami rodzaju jus. Justitia sama w sobie jest w końcu judex optimus, a doty
czy to nie tylko szczególnego problemu następstwa tronu (ta kwestia była 
wprost wiązana przez Fortescue z prawem naturalnym - przyp. B. Sz.), ale 
całego orbis terratum, w którym dominium, regimen lub principatus wyko
nywane są dla dobra wspólnego całego ciała politycznego” (Fortescue and 
the Political Theory ojdominium. „Historical Journal”, 28 (1985), s. 793).

Bez wątpienia dzieła Akwinaty, wielekroć przywoływane przez 
Fortescue, miały wielki wpływ na główne jego tezy z zakresu filo
zofii prawa i filozofii politycznej, wyznaczając podstawyjego reflek
sji o celach istnienia władzy i powinnych działaniach władcy, dba
jącego o niesprzeczność norm stanowionych z normami rozpozna
wanymi przez rozum przyrodzony zasadami prawa naturalnego9. 
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Kwestia swobody działania prawodawcy zaprzątała bowiem uwa
gę Fortescue w stopniu nie mniejszym niż Akwinaty, obaj też usta
lali pokrewne kryteria „prawości rządzenia”, wiążąc je nie tylko z ro
zumnością, ale i z działaniem na rzecz dobra wspólnego, ujmowa
nego jako dobro całości, a nie suma lub wypadkowa „dóbr” składo
wych wspólnoty. Obaj mogli twierdzić, że to „król dany jest króle
stwu, a nie królestwo jemu”, że „wszelka władza króla (potestas 
regis) winna być stosowana dla dobra królestwa”, winna obejmo
wać „obronę przeciw inwazji zewnętrznej” oraz „ochronę królestwa 
i dóbr poddanych od niesprawiedliwości i naruszeń ze strony współ
obywateli” nie z racji posiadanych przez nich abstrakcyjnych upraw
nień, lecz z racji wymagań stawianych przez prawo przedmiotowe, 
charakterystyczne dla całego stworzenia, danego gatunku i danej 
wspólnoty politycznej10. Król, który nie zapewniał podobnej ochro
ny był przez obu myślicieli uznawany za niezdolnego do władania, 

10 De laudibus, xxxvii, s. 89 z przywołaniem fragmentu De regimine 
principium Akwinaty. Na pokrewieństwo stanowiska Fortescue i św. To
masza Akwinaty, osobliwie gdy idzie o koncepcje dominium regale i do
minium politicum, zwracają uwagę C. H. Mcllwain (dz. cyt., s. 359) i A. 
F. Passevin d’Entreves (San Tommaso d 'Aquino e la Constituzione Ingle
se nell’opera di Sir John Fortescue, „Atti della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino”, 62 (1927), s. 261-285), osłabiający sąd Clermonta, iż 
Fortescue miał się posiłkować tylko „doświadczeniem rządu istniejącego 
w Anglii” (Life and Works ofSir John Fortescue, 1.1, London 1869, s. 126). 
Stanowisko Mcllwaina i d’Entrevesa, mimo zastrzeżeń, a nawet wahań, 
podzielają Chrimes i Gilbert, który słusznie zwraca uwagę, że Fortescue 
mógł odnaleźć u Tomasza koncepcje regimen politicum i regimen regale 
oraz dominium imperiale w zestawieniu z dominium regale (władca jako 
najwyższy sędzia cesarstwa lub królestwa uprawniony do samodzielnego 
stanowienia prawa i nakładania podatków) i z dominium politicum (władca 
cesarstwa lub królestwa włada nie z dziedzicznego tytułu, ale na mocy 
elekcji lub nawet uzurpacji, ale za przyzwoleniem ludu). Wedle Gilberta, 
Fortescue zmienia jednak tezy Akwinaty, inaczej ujmując nie tylko sens 
polityczności i regalności, ale także problem dominium. Uwaga ta jest 
o tyle istotna, że stanowi zaczątek rozwijających się w ostatnich dwóch 
dekadach badań nad zagadnieniem dominium, wskazuje, że istotą „poli
tyczności” staje się u Fortescue nie tyle inny niż dziedziczność tytuł do 
władania, lecz stanowienie prawa w porozumieniu z reprezentacją wspól
noty wedle intentio populi, istotą zaś regalności dziedziczny tytuł, a nie 
stanowienie prawa samodzielnie przez władcę, w obu przypadkach ina
czej niż u Akwinaty, a nawet odwrotnie niż w jego propozycji (art. cyt., s. 
90-93). W kluczowej dystynkcji Fortescue definiował poszczególne ele
menty bardziej w duchu Idziego Rzymianina, na co zwraca uwagę C. Plum- 
mer, Introduction, [w:] Sir John Fortescue, The Governance of England, 
Oxford 1885, s. 109.
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bo niezdolnego do realizacji dobra wspólnego. Jeszcze bardziej kry
tycznie oceniali obaj króla nie powodującego się rozumem, lecz na
miętnościami, choćby wynikającymi z jego materialnej nędzy, nie
zdolnego do powstrzymania się przed naruszaniem dóbr poddanych. 
Taki władca byłby uznany nie tylko za niezdolnego do władania, ale 
wręcz za wyzbywającego się zdolności do władania własnym dzia
łaniem, bo tracącego konieczną wolność, kojarzoną z prymatem 
rozumu wobec emocji; „nierozumny władca” stawał się żądny wła
dzy i majętności, wyrzekając się cech decydujących o tym, co po
wszechne, co upodabnia go do pozostałych ludzi, a w dalszej kolej
ności o istocie władania, nieodmiennie wiązanej z rozumnością i dą
żeniem do utwierdzania dobra wspólnego przez abstrahowanie od 
partykularyzmów, także związanych z indywidualną wolą. Tylko 
król zdolny ochronić lud przed opresją, działający tedy dla dobra 
wspólnego, a zarazem poddający się dyktatowi rozumu, mógł być 
zarazem wolny i pełen władzy, głosił Fortescue za św. Tomaszem, 
wraz z którym mógł był zadać znaczące pytanie: „któż bowiem jest 
potężniejszy i bardziej wolny od tego, który jest w stanie sam ogra
niczyć nie tylko innych, ale i siebie”, który rządząc politycznie jest 
nie tylko najpotężniejszy, ale i najbardziej wolny11. *

" De laudibus, xxxvii, s. 91. W tym kontekście kryzys rządu w poło
wie wieku miał za przyczynę nieudolność Henryka VI, wyrażającą się 
w jego nierozumności lub nieroztropności; teza ta wypowiadana przez 
kanclerza do przyszłego Edwarda IV brzmiała jak ostrzeżenie. Przywo
łajmy, gwoli uzupełnienia wyjaśnień dotyczących waloru rozumności, 
ustalenia J. G. A. Pococka dotyczące pojmowania przez Fortescue „wie
dzy racjonalnej”, mocno związanego z arystotelesowskim zabarwieniem 
jego stanowiska: „wszelka racjonalna wiedza” - piszę Pocock o „filozo
fii Fortescue”, Jest z istoty swej dedukcyjna. Wiedza każdego rodzaju 
budowana jest w oparciu o uznane za oczywiste założenia, z których pewne 
są przesłankami wszelkiej wiedzy, inne natomiast jedynie założeniami 
danej dziedziny wiedzy. Racjonalny wywód polega tedy na wyprowadza
niu koniecznych wniosków logicznych z danego założenia albo na kom
binacji założeń (...). Rozum w ścisłym tego słowa znaczeniu jest tedy po 
prostu władzą dedukowania wniosków z założeń ”, nie dostarcza on jed
nak wiedzy o założeniach, ta bowiem pochodzić może jedynie z intuicji. 
Przywołujemy wywód Pococka, by wskazać za nim niejaką problematycz- 
ność tez Fortescue dotyczących prawa angielskiego: skoro bowiem rozum 
zdolny jest z uniwersalnych założeń wywieść li tylko konieczne wnioski, 
będą to wnioski również o charakterze uniwersalnym; jeśli tedy prawo 
angielskie miałoby być przedmiotem studiów racjonalnych, musiałoby 
zawierać pewne, nie wywodzone z innych przesłanek założenia uniwer
salnie ważne oraz wyprowadzane z nich wnioski, stosujące się do każde
go przypadku w jednaki sposób, a ponadto w każdym miejscu i czasie, 
zatem nie tylko w Anglii, w niej zaś zawsze tak samo. Kłopot ten zaprzą-
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Stwierdzenie to, oddające naszym zdaniem istotę stanowiska 
Fortescue, jest problematyczne z punktu widzenia czytelnika prze
łomu XX/XX1 w. Okazuje się bowiem, że „władanie polityczne”, 
wzbudzające wiele kontrowersji wśród badaczy ostatnich pokoleń, 
z których ustaleń zdamy relację w dalszej części szkicu, kojarzo
ne bywa zazwyczaj z wyłącznością w zakresie stanowienia prawa, 
rozkazywania zatem, z konieczności łączącego się z arbitralnością 
raczej niż z porządkowaniem woli rozkazodawcy przez wymaga
nia rozumu i dobra wspólnego. Nie idzie jedynie o to, że Fortescue 
zbliżał się do scholastyków, dostrzegających zbiór niesprzecznych 
norm prawnych dla uniwersalnej korporacji chrześcijan, o sile kie
runkującej i zmuszającej zarazem, porządkujących na dwa sposo
by wolę (nastawienie takie znajdowaliśmy już u Jana z Salisbury 
i Bractona). Idzie także o to, że Fortescue, świadom procesu zbli
żania konotacji pojęć dominium i jus tak w odniesieniu do właści
cieli rzeczy, jak i władców jako swego rodzaju „właścicieli rzeczy 
publicznej”, zmierzał do ustalenia podstaw innego rodzaju włada
nia niż „regalne” (dominium regale), które arbitralną wolę jedy
nowładcy istotnie czyni wyłącznym źródłem prawa. W swych 
poszukiwaniach sięgał on nie tylko do wspominanych już autory
tetów, ale również do racji głoszonych przez tych legistów, którzy 
nie akceptowali podobnej identyfikacji, nie uznawali władcy za 
„inkamację prawa” ani nie wyposażali go w „prawy rozum” po
zbawiony głębszego zakorzenienia, jak Azo, ważny także dla Brac
tona. Sięganie do tej samej tradycji przez dwóch wielkich angiel
skich myślicieli: Fortescue i Bractona, decydowało o wspólnym dla 
nich podejściu do analizy kształtu monarchii, o łączeniu wizji rzym- 

tał uwagę księcia dyskutującego z kanclerzem w De laudibus i doprowa
dził do dyskusji na temat prawa rzymskiego jako bardziej uniwersalnego 
systemu norm w porównaniu z partykularnym wszak prawem angielskim. 
Stąd, jak sugeruje Pocock (i co wykażemy w dalszym ciągu), zwrot For
tescue w kierunku refleksji o prawie naturalnym jako zbiorze uniwersal
nych założeń normatywnych, na których nabudowywane są normy party
kularnych systemów prawnych; ów zwrot z pewnością nie rozwiązuje atoli 
kwestii jednoznaczności wniosków wywodzonych z uniwersalnych prze
słanek (Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlan
tic Republican Tradition, Princeton 1975, s. 9-12; tamże ogólniejsza dys
kusja, stosująca się również do opcji Fortescue, na temat zmiennej prze
cież koncepcji Platona, czysto dedukcyjnego wywodu z pojęć-idei albo 
uogólnień doświadczenia, i hołdującego raczej drugiemu nastawieniu 
Arystotelesa, od którego czerpać mieli tak św. Tomasz, jak i - przecząc 
przyjętej „filozofii rozumowania z przesłanek wprzód przyjętych” - For
tescue (s. 21-25).
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skiego princepsa z koncepcją angielskiego władcy, który uosabia 
Koronę-królestwo i pełni urząd uznając prymat prawa wiążącego 
jego i poddanych, opartego nie na woli człowieka, lecz na głębszym 
fundamencie rozpoznawanym nie tylko przez władcę, ale również 
przez innych. To jednak, co zapowiadał Bracton, wspominając 
o roli rady i przyzwolenia magnatów, zostało przez Fortescue 
wyjaskrawione. Zasadnie twierdzi bowiem Burns, wnikliwy badacz 
myśli politycznej XV-XVI w., że zwłaszcza w Anglii prawo wią
zało w tym czasie władców na tyle mocno, iż królowie nie mogli 
bez przyzwolenia reprezentacji stanów zmieniać go, sędziowie nie 
mogli wyrokować wbrew niemu nawet na polecenie władcy, tak
że reprezentacja stanów nie mogła czynić tego, co niedostępne 
monarsze, skoro nie mogło o niczym decydować mimo jego wła
dzy (sine regis auctoritate). Burns wspomina o tym, zwracając 
uwagę na znaczenie zwyczaju jako podstawy owej „głębszej struk
tury normatywnej”, decydującej o treści decyzji podejmowanych 
przez króla, reprezentantów stanu i sędziów12.

12 J. H. Bums, art. cyt., s. 780. Fortescue podnosi w The Governance, 
że król może działać wbrew prawu kiedy zechce; teza ta, prawdopodob
nie sformułowana na użytek Edwarda IV, w istocie załamywała całą jego 
konstrukcję. Warto jednak zwrócić uwagę, że autor wypowiadał ją ironicz
nie, a wymowa całego dzieła jest inna: król przedkładając swą partyku
larną wolę nad interes publiczny działałby wbrew intentio populi. Najważ
niejsze spostrzeżenie dotyczy właściwego ukierunkowania woli króla, 
zgodnego z chceniem ludu; Fortescue idzie bowiem tak daleko, że akcen
tuje znaczenie rady i zgody ludu; czyniąc to jednak nie kreśli wizji „po
działu władzy”, ale raczej akcentuje zależność procedur reprezentacji (choć 
nie samej reprezentacji) od woli króla wskazując, że reprezentanci pod
danych nie mogą uczestniczyć w rządzeniu o ile nie są przezeń zebrani, 
by dać wyraz swej woli.

13 Przypomnijmy, na podstawie opisu pozostawionego w Rocznikach 
spisanych przez Rogera z Hoveden, że do koronacji w Westminsterze 
władcę prowadził pochód, na czele którego kroczyli biskupi, opaci i inni 
przedstawiciele duchowieństwa poprzedzani przez krzyż, między nimi 

Teza eksponująca pokrewieństwo stanowiska Fortescue oraz 
św. Tomasza i Bractona zachowuje wagę mimo że myśliciel XV 
w. był świadom zmian dokonujących się w Anglii, że wiedział, iż 
ustalenia autorów XIII w., nie w pełni odpowiadają współczesnej 
mu rzeczywistości; że ustrój jego kraju uległ w ciągu dwóch stu
leci zmianom, choćby w następstwie dodania do przysięgi koro
nacyjnej klauzuli zobowiązującej króla do przestrzegania praw 
ustalonych przez niego wespół z przedstawicielami wspólnoty, 
która znakomicie wzmacniała rolę reprezentacji13. Klauzula ta i ro
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snąca rola przedstawicielstwa będą stałym elementem polemik XV 
w. Ich uczestnicy często odwoływali się do dziedzictwa rzymskie
go, zwłaszcza do podanego przez Cycerona określenia państwa jako 
„rzeczy publicznej” (res publica), rzeczy ludu spajanego z jednej 
strony sprawiedliwym (bo nie przeczącym wymaganiom rozum
ności) prawem, z drugiej zaś pożytkiem wynikającym ze wspól
nego bytowania. Określenie to nie zawsze ujmowano jednak 
w swoistej dla tradycji arystotelesowsko-tomistycznej perspekty
wie teleologicznej (wyznaczającej istotę późnośredniowiecznej 
angielskiej myśli politycznej14), nie zawsze eksponowano prymat 

podążali czterej baronowie; za duchowieństwem podążali inni książęta 
i baronowie wiodący księcia do ołtarza, przed którym ten przyklękał, na 
którym zaś spoczywała Święta Ewangelia i w którym „znajdowało się 
wiele relikwi świętych; przed nim, wedle zwyczaju, książę przysięgał, że 
każdego dnia swego życia strzec będzie pokoju, honoru i szanować bę
dzie Boga, Świętego Kościoła i jego obrzędy. Przysięgał też, że stosow
nie do wymagań prawdziwej sprawiedliwości i słuszności działać będzie 
względem ludu. Przysięgał również, że usuwać będzie złe prawa i niespra
wiedliwe zwyczaje, o ile wprowadzone będą takie w jego królestwie, usta
nawiać będzie dobre prawa i szanować je, nie poddając się złości ni złym 
intencjom”. Po złożeniu przysięgi, arcybiskup Canterbury dokonywał 
namaszczenia świętym olejem trzech miejsc na jego ciele (głowa, piersi, 
ramiona), wkładał mu na głowę koronę, którą do ołtarza przynosił nie 
duchowny, lecz jeden z książąt, następnie wręczając mu „miecz rządze
nia”, przy pomocy którego miał niszczyć czyniących zło przeciwko Ko
ściołowi (The Order ofCoronation of Richard 1, 1189; za: Roger ofHove- 
den, The Annals, comprising The History of England and of Other Coun- 
tries of Europę from AD 782 to AD 1201, trans. H.T. Riley, New York 1968, 
t. 2, s. 117-19).

14 Felix Raab i Robert Eccleshall zwracają uwagę, że w angielskiej 
myśli politycznej problem ładu stworzenia oraz jego stosunku do ustroju 
politycznego postrzegany był analogicznie jak na kontynencie. Także tu
taj w wiekach średnich natura postrzegana była z perspektywy celu, a ład 
miał strukturę teleologicznie zorientowaną. Mądrość Boga przenoszona 
była do rzeczywistości społecznej, której miejsce odnajdywano w porząd
ku stworzenia: hierarchiczna struktura społeczna stanowiła fragment hie
rarchicznej struktury bytu, odzwierciedlając hierarchiczny porządek świata 
ustanowionego aktem Boga. O ile ów świat, i - konsekwentnie - rzeczy
wistość społeczna uporządkowana była normatywnie, to funkcje spełnia
ne w świecie i w społecznej rzeczywistości przez poszczególne byty znaj
dowały normatywne granice, a co za tym idzie władcę kierującego wspól
notą polityczną postrzegano nade wszystko z perspektywy wymiaru spra
wiedliwości, a nie stanowienia norm, z perspektywy gwaranta istnienia 
ładu, a nie jego twórcy. Dopiero dokonana na przełomie XVI/XVII w. przez 
Francisa Bacona nowa konceptualizacja natury, pozbawionej już orienta
cji teleologicznej, doprowadziła do zniszczenia ujęcia tradycyjnego; na
tura stała się teraz dziedziną rozpoznawalną w rezultacie badań i podda
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dobra wspólnego wszechrzeczy lub stworzenia, niekiedy bowiem 
akcentowano - jak Ockham i Wyclif - moment partykularnego 
dobra danej wspólnoty, nie dostrzegając albo świadomie pomija
jąc związek przypominany przez Fortescue za Akwinatą tego, co 
partykularne, z tym, co uniwersalne, decydujący o relacji dobra 
pierwszego do decydującego o nim dobra większej całości. Postę
pując w ten sposób, eksponowano pożytek jednostek i danej wspól
noty, wyjaskrawiając nieobecne u Fortescue zagrożenie pojawie
nia się władców i norm niezależnych od wymagań uniwersalnych, 
a z uwagi na szczególną konstrukcję zwyczaju właściwą myślicie
lom angielskim w pewnym sensie pierwszych wobec „przyzwole
nia przez stale powtarzane czyny”. Wzgląd na partykularny „po
żytek wspólnoty” mógł uzasadniać „tworzenie czegoś nowego” 
przez piastuna władzy, a nie tylko wymierzanie przezeń sprawie
dliwości, której miary nie podlegały woli króla ani żadnego inne
go organu15. Dla Fortescue jednak, jak dla Jana z Salisbury, dobro 
partykularne nie tylko relacjonowane być miało do dobra uniwer

jącą się kontroli i zmianom stosownie do ludzkich potrzeb. W konsekwen
cji zmianie uległ sposób ujmowania funkcji władcy politycznego, coraz 
wyraźniej traktowanego jako źródło ładu społecznego, a nie gwarant jego 
trwania, jako suweren-prawodawca raczej niżjako sędzia stosujący mia
ry sprawiedliwości od niego niezależne. Z konieczności, łączona z trady
cyjnym oglądem obrona angielskiego ustroju mieszanego, podejmowana 
w dalszym ciągu przez Johna Aylmera (An Harborowe for Faithfull and 
Trewe Subiectes, Strasbourg 1559, sig. M. 3), Thomasa Starkeya, Richar
da Hookera i Sir Edwarda Coke’a, nawiązujących w wielkiej mierze do 
tradycji znaczonej również imieniem Fortescue, traciła znaczenie. Odrzu
cano tezę Aylmera, iż na człowieku ciąży powinność akomodacji do nie
zmiennych i oczywistych, bo posiadających proweniencję Boską, struk
tur politycznych; zapominano o uwadze Starkeya, iż natura odbija Boski 
majestat i nieskończone bogactwo Boskiej potęgi stwórczej. Niezmienny, 
Boski ład przestawał być zasadą, z którą porządek polityczny winien ko
respondować, nie był już symetrycznym wzorcem, w którym wszystkie 
byty miały sobie właściwe miejsce, a hierarchia prowadziła od rzeczy 
materialnych ku duchowym (zob. F. Raab, The English Face of Machia
velli. A Changing interpretation 1500-1700, London 1964, oraz R. Ecc- 
leshall, Order and Reason in Politics. Theories of Absolute and Limited 
Monarchy in Early Modern England, Oxford 1978).

15 Teza ta odnosi się, zdaniem Bumsa, do władców regalnych, poli
tycznych i regalno-politycznych jako piastunów dominium opartego na 
prawie naturalnym, lecz nie dotyczy władców dominium despoticum, róż
nego od dominium regale. Określenie to stosuje Fortescue do Nimroda jako 
tyrana i uzurpatora, który gwałtem (przez podbój) zdobył władzę i nie 
respektował żadnych praw, równając swą wolę z normami prawnymi (art. 
cyt., s. 785-787).
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salnego, ale i kojarzone ze wspólnotąjako swoistego rodzaju kor
poracją, w żadnym zaś razie ze zbiorem „partykularnych pożytków 
partykularnych składowych”. Jest to racja, na którą przeciw Chri- 
mesowi zwraca uwagę Burns, decydująca o sposobie ujmowania 
przez Fortescue reprezentacji niejako przedstawicielstwa jedno
stek lub ich zbiorowości, ale wspólnoty jako całości; reprezenta
cji, która winna być świadoma racji istnienia wspólnoty i jej miej
sca w porządku wszechrzeczy, która - podobnie jak król - nie pia
stowała władzy przelanej przez jednostki lub inne składowe, ale 
spełniała funkcję organu korporacyjnej wspólnoty. W ujęciu For
tescue ani jednostki, ani inne części królestwa (np. stany, cechy czy 
gildie) nie są w żadnym razie kierującymi się własnym pożytkiem 
pierwotnymi piastunami władzy, którą miałyby przenosić na róż
nie ujmowane własne organy, a przez to nadawać legitymację pia- 
stunom władzy pozbawionym innego tytułu, jak ten, który one mu 
nadają16.

16 Polemikę dotyczącą tezy Fortescue, iż dominium jest plurium di- 
spensatione regulatum, ogniskującą się wokół znaczenia terminu dispen- 
satione, toczy J.H. Burns (art. cyt., s. 780 i n.) z S. B. Chrimesem (English 
Constitutional ldeas in the Fifteenth Century, Cambridge 1936, s. 310). 
Zauważmy na marginesie, że także we francuskiej myśli politycznej XV- 
XVI w. znajduje się zazwyczaj trzy główne nurty: absolutystyczny, kon
stytucyjny i sceptyczny, co o tyle wiąże się z poruszanym tematem, że 
jeszcze w XVI w. dwa pierwsze nurty wcale się nie wykluczały, że zwo
lennik „konstytucyjnego uporządkowania woli króla” mógł jednocześnie 
uznawać (i zwykle uznawał), iż żadna instytucja w państwie nie może 
hamować poczynań władcy, zupełnie jak Fortescue, przynajmniej w in
terpretacji Burnsa. Dodajmy także, że - zwłaszcza zdaniem J. G. A. Po- 
cocka - Fortescue nie dostrzegał równie wnikliwie jak niemal mu współ
cześni myśliciele florenccy i weneccy napięcia między kształtującą się 
„terytorialną koncepcją monarchii” i pozycją aktywnej jednostki; że nie 
przyjmował jeszcze, jak wiek po nim Bodin i jego naśladowcy w wielu 
krajach, koncepcji uprawnień właścicielskich przeciwstawianych przez 
poddanych uprawnieniom monarchy, uprawnień umożliwiających prowa
dzenie aktywnego życia przez obywateli państwa i wymagających ochrony 
ze strony władcy, nie wpisanych w szerszą strukturę całościowej wizji, 
o której treści decydowały w pierwszej kolejności wspólnotowe zwycza
je; słowem, że Fortescue nie był jeszcze zwolennikiem indywidualistycz
nego, by nie rzecz atomistycznego, spojrzenia na wspólnotę polityczną, 
zapowiadanego przez Ockhama, i choć wprowadzał elementy namysłu nad 
„ustrojem mieszanym” nie był gotów zastosować go do właściwego póź
niejszym myślicielom systemu reprezentacyjnego (dz. cyt., s. 333-335).

Liczne zarysowane wyżej zagadnienia rozświetlają rozważa
nia Fortescue o rozumnych władcach działających dla dobra wspól
nego, realizujących dobro partykularnej wspólnoty w sposób nie- 
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sprzeczny z dobrem całości najszerszej; władcach, których istnie
nie warunkuje istnienie ciała politycznego jako swoistej całości, 
a nie zbioru jednostek wyposażonych w uprawnienia lub mierzą
cych prawo własnym poczuciem użyteczności. Sięgając po tezy 
Akwinaty i Arystotelesa, Fortescue twierdził bowiem, że głównym 
elementem ciała jest serce, działające dla dobra całego organizmu, 
rozprowadzające krew do wszystkich jego członków, nawet do 
głowy. Poruszane w ten sposób członki są zależne od serca, dzia
łając wraz z nim dla dobra organizmu, wspomagając je w dziele 
prowadzenia wspólnoty ku właściwego celu, „kierunkując” się ku 
temu celowi i będąc ku niemu „kierowane” dzięki sercu; sercu, 
które u Fortescue, jak u św. Tomasza, „chcieć będzie tego, czego 
chce organizm jako całość”17, wskazując głowie i wszystkim innym 
członkom wspólnoty treść właściwych im poruszeń. Teza św. To
masza jest o tyle ważna, że przygotowuje do należytego ujęcia 
kluczowej w doktrynie Fortescue koncepcji serca jako „chcenia 
ludu” (intentiopopuli). Na tezie tej opiera bowiem Akwinata dys
tynkcję intencji lub chcenia i woli, zwracając uwagę, że chcenie 
oznacza dążenie do czegoś i może ujawnić się jako działanie do
piero po wskazaniu przez rozum środków wiodących do „chcia
nego celu”. To rozum poznaje cel i określa środki do niego wiodą
ce, czyni to jednak „chcąc” już czegoś; ów cel i środki wskazane 
przez rozum stają się następnie przedmiotem chcenia i dopiero po 
jego uchwyceniu następuje akt woli, będący niejako „podwójnie 
uwarunkowany”: przez chcenie i rozum, które poprzedzają akt woli 
i następujące po nim działanie18. UH. Jat*

17 Św. Tomasz z Akwinu, De regimine principium, I.i. I.ii.4 i 7, oraz 
l.v.2 i 13.

18 Tenże, Suma teologiczna, 1-2, q. 12 i 19. Zob. szerzej J. G. A. Po- 
cock, dz. cyt., s. 24 i n.

Jeśli uwzględnimy te ustalenia, zbliżymy się, jak się wydaje, do 
należytego ujęcia intentio populi, o którym wspomina Fortescue 
i które tłumaczyć można jako chcenie ludu lub wspólnoty, w każ
dym jednak razie jako chcenie pewnej całości. Mogłoby się bowiem 
wydawać, że chcenie jest pierwotnym motywem ustanowienia 
wspólnoty politycznej, skoro serce, którym owo chcenie jest dla 
całego ciała, porusza i nadaje życie ciału. Podobnie jak w fizycznym 
ciele, ciało polityczne powodowane przez chcenie działałoby przez 
wolę. W procesie przeistoczenia jakiejś zbiorowości we wspólno
tową całość, w lud albo swoiste ciało polityczne serce-chcenie mia
łoby poprzedzać ustanowienie króla w taki sposób, w jaki głowa 
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wyrasta z ciała. Na pytanie, kto miałby wyrażać wolę przed wska
zaniem piastuna władzy, Fortescue nie odpowiada wprost; mogło
by się wydawać, i rzeczywiście istnieją takie interpretacje, że chce
nie wspólnoty jako takiej jest poprzedzane chceniem poszczególnych 
jednostek, składających się na przyszłe chcenie wspólnotowe. An
gielski myśliciel, wiele zawdzięczający tradycji arystotelesowsko- 
tomistycznej, zdaje się jednak uznawać, że chcenie jednostek bar
dziej niż ze świadomą ich wolą związane jest z ich przedświadomą 
skłonnością do życia we wspólnocie, rodzącej się spontanicznie, 
w jakiś sposób wzrastającej, aktualizującej się, zaczynającej czegoś 
chcieć jako wspólnota niejako mimo decyzji poszczególnych jedno
stek, odróżniającej się w swym chceniu od chcenia składowych. 
Można by rzec, że przedświadome w istocie chcenie jednostek 
współkonstytuuje chcenie wspólnoty jedynie w akcie włączenia się 
do życia wspólnotowego, później jednak (a rzecz dotyczy nie tylko 
tych, którzy zrazu takie chcenie-skłonność przejawiali) każdy włą
cza się do istniejącej już wspólnoty w „rzeczy wspólnej, pospolitej 
lub publicznej”, nie odróżniając swego chcenia od jej chcenia. I choć 
nadal chcenie powoduje wolą, w tym zakresie jest to jednak chce
nie wspólnoty jako całości, a nie chcenie jednostek na nią się skła
dających. Identyfikowane w ten sposób wspólnotowe chcenie wa
runkuje wolę, przez którą działa wspólnota, warunkując także wolę 
jej organów. Chcenie to jednak kojarzone jest z rozumnym charak
terem przedświadomych skłonności, prowadzących do spontanicz
nego tworzenia więzi z innymi, tak, że „rozumne chcenie” staje się 
treścią woli jednostek i wspólnoty. Nie jest to zatem „chcenie arbi
tralne” ludu ani chcenie odpowiadające aktualnemu poczuciu uży
teczności jednostkowej, lecz ma ono głębszy podkład, jest niejako 
z konieczności rozumne i dlatego rzeczywiste, odpowiadające ro
zumności szerszej struktury metafizycznej. W taki sposób chcenie 
ludu, będące podstawą woli, przez którą działa wspólnota politycz
na, ma za ostateczną podstawę rozumność stworzenia.

Wróćmy do definicji Cycerona, przywoływanej przez Fortescue 
za św. Augustynem, określającej państwo jako „rzecz ludu” spa
janego powszechnie akceptowanym prawem i „pożytkiem wyni
kającym ze wspólnego bytowania”. Wedle niektórych autorów 
współczesnych Fortescue19, w definicji tej istotny jest nie tyle 

19 Nastawienie to odnaleźć można nie tylko w pracach Fortescue, ale 
także w dziełach współczesnych mu autorów, np. w Boke of Noblesse 
z 1449 r. i późniejszym o 10 lat, a przypisywanym ongiś analizowanemu 
myślicielowi, Somnium Yigilantis.
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pierwszy, ile drugi element wiążący jednostki w lud, mający za 
„swoją rzecz” państwo; w ich ujęciu „wspólny pożytek” stanowił 
podstawowe znamię państwa, pojmowane jednak - wbrew defini
cji - niejako pożytek wspólnoty jako całości, ale jako pożytek jej 
partykularnych składowych20. Taką interpretację określenia Cyce- 
rona-Augustyna dostrzegł Fortescue u wykładowcy oksfordzkie- 
go Oriel College i biskupa Chichester, Reginalda Pecocka (1395?— 
1460), uznającego za konstytutywny moment państwa pożytek 
mierzony miarami poddanych, panów feudalnych lub korporacji 
cieszących się przywilejami i immunitetami, a nie pożytek byto
wania wspólnoty jako całości. Uwagę tę winniśmy zachować w pa
mięci, jeśli pragniemy pojąć jej problematyczność z punktu widze
nia wypracowanej przez Fortescue koncepcji prawa rozwijające
go się w długim okresie czasu; koncepcji, która nie przewidywała 
„zgody” lub „przyzwolenia” zbiorowiska jednostek lub innych 
składowych jako koniecznego elementu procesu przeistaczania 
propozycji w normę prawną, ani nie wiązała „prawa ludzkiego” ze 
źródłowym charakterem woli partykularnych składowych, lecz 
kojarząc rozum i chcenie i czyniąc je przesłankami decyzji woli 
znosiły możność jej określania przez arbitralnie ustalany pożytek 
lub emocje władcy działającego nawet wespół z ciałem przedsta
wicielskim. Wszystkie wymienione zagrożenia, wynikające z przy
jęcia błędnej, bo indywidualistycznej, interpretacji określenia 
Cycerona, znajdował Fortescue u Pecocka, dla którego król miał 
kierować poddanymi uznającymi świadomie powinności zawarte 
w normach prawnych i świadomie godzącymi się na posłuszeństwo 
władcy21.

20 S. Lockwood, art. cyt., s. xxi.
21 Koncepcją tą rozwijał Pecock wpięciu traktatach teologicznych, 

napisanych w latach 1443-1456: The Reule of Crysten Religioun (1443, 
gdzie dyskutuje naturą Boga, prawo Boże i powinności człowieka wzglę
dem innych), The Donet (1443-49, gdzie omawia główne prawdy wiary) 
wraz z suplementem pt. The Folower to the Donet (1453, gdzie przedsta
wia cnoty moralne i intelektualne), The Book of Faith (1456, gdzie anali
zuje relacje między rozumem i wiarą) oraz w najbardziej znanym The 
Repressor of Over Much Blaming of the Clergy (1456, gdzie obala zarzu
ty formułowane przez lollardów pod adresem duchowieństwa); zob. sze
rzej N. Doe, Fifteenth-Century Concepts of Law: Fortescue and Pecock, 
„History of Political Thought”, 10 (1989), s. 257-280.

Fortescue obca była taka interpretacja; traciła ona bowiem 
z oczu „moment wspólnotowy”, wyznaczany przez wspólnoto
we chcenie poprzedzające wolę jednostek i wyznaczające gra



280 JAN FORTESCUE

nice subiektywnego pożytku pożytkiem wynikającym ze wspól
nego bytowania oraz respektem dla powszechnego prawa złożo
nego z norm ustalających się spontanicznie i w długim okresie 
czasu; norm z pewnością nie mierzonych pożytkiem danej ge
neracji lub aktualnymi okolicznościami; norm nie ustalanych 
wedle aktualnej a partykularnej woli przez władcę nawet współ
działającego z przedstawicielami królestwa. Ujęcie indywiduali
styczne pomijało jeszcze jeden ważny aspekt: skupiając uwagę 
na kwestii pożytku władcy, jednostek lub innych składowych 
gubiło wzgląd na istnienie fundamentu normatywnego, którego 
moc wiążąca zasadzała się na pożytku wspólnoty jako całości, 
mierzonym zasadą bytu, jak u Jana z Salisbury, albo skłonnościa
mi przyrodzonymi jak u św. Tomasza i licznych jego angielskich 
naśladowców, w tym - jak się wydaje - Fortescue. Fundament 
ten określał treść norm, które zrazu nie były wprawdzie opatrzone 
ludzką sankcją, ale przecież wiązały ludzką wolę po rozpozna
niu jego treści przez rozum i wskazaniu opartych na nim norm 
jako norm towarzyszących chceniu warunkującemu wolę; wolę, 
która jedynie poza zakresem normowanym przez ten fundament 
mogła się powodować miarami partykularnej użyteczności. Roz
wiązanie proponowane przez Fortescue uchylało napięcie mię
dzy pożytkiem partykularnym i podstawą normatywną, na któ
rej wspierało się życie wspólnotowe. Znajdowało królestwo jako 
wspólnotę polityczną, a nie zbiorowisko partykularnych jedno
stek i innych składowych, wspólnotę ześrodkowaną wokół kró
la mającego dziedziczny tytuł, stanowiącego prawo po konsul
tacji z przedstawicielami wspólnoty na rzecz i w interesie całej 
wspólnoty; króla zarządzającego nią, powodującego się jednak 
nie osobistym, dlatego partykularnym i arbitralnym chceniem, 
ale właśnie chceniem wspólnoty, nie będącym sumą lub wypad
kową partykularnych i dowolnych chceń, ale rozumnym chce
niem mistycznego ciała o charakterze korporacyjnym (universi- 
tas), wznioślejszym niż znany prostej koncepcji organicystycz- 
nej ciała i członków, bo odsuwającym na dalszy plan jej zróżni
cowanie i złożoność.

Dokonane ustalenia potwierdzają rozważania Fortescue po
święcone genezie wspólnoty politycznej, w których - zdaniem 
wielu historyków - myśliciel ten wyznaczał główny kierunek an
gielskiego konstytucjonalizmu późnych wieków średnich, a w 
każdym razie ustalał treść koncepcji na zawsze złączonej z jego 
imieniem: dominium politicum et regale, władania opartego na 
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prawie politycznym, które wyraża chcenie ludu lub wspólnoty22. 
Korzystając z ustaleń Arystotelesa, Cycerona oraz świętych Au
gustyna i Tomasza Fortescue twierdził bowiem, że lud nie stano
wi ciała póki nie posiada głowy. Gdy jego „rozumne chcenie” 
domaga się przekształcenia w ciało polityczne (corpuspoliticum), 
musi się pojawić jedna osoba rządząca ciałem, zwana zwykle kró
lem23, która „wyrasta” z powstającej, bo „chcącej się rozumnie 
rozwijać” całości, jak głowa wyrasta z „chcącego się rozumnie 
rozwijać” każdego innego organizmu lub jak serce, które jest przy
czyną sprawczą jego poruszeń i wzrostu. W analizowanej przez 
Fortescue analogii embrio i regnum, dynamicznego, regulowane
go przez głowę procesu rozwoju ciała fizycznego i podobnego 
procesu rozwoju ciała politycznego porządkowanego przez króla- 
głowę, królestwo „bije z ludu” (expopulo erumpit regnum) i przyj
muje postać ciała mistycznego, co jednak wcale nie oznacza, że jego 
głowa i serce są „tworem” istniejącego uprzednio ciała-ludu, lecz 
raczej że są one jego „naturalnymi wykwitami”. Królestwo Anglii, 
polityczne i regalne zarazem, miało początek nie w akcie podboju 
lub świadomym ustanowieniu decyzją kalkulujących jednostek, ale 
w pozaświadomym przyzwoleniu, będącym następstwem chcenia 
spełnienia rozumnej i naturalnej skłonności do przeistoczenia zbio
rowości we wspólnotę2“. Owo przeistoczenie dokonało się w cza
sach legendarnego Brutusa25, gdy „chcenie” kształtującej się wspól
noty organicznej znalazło dopełnienie w ustanowieniu widzialnej 
głowy-władcy. Wraz z Brutusem pojawiło się w Anglii władanie, 
aktualizując zbiorowość w królestwo jako wspólnotę nową, okre
śloną i organiczną, wymaganą przez rozumny ład stworzenia26. 
Brutus stał się głową kierującą wspólnotą, która dzięki jego wła
daniu mogła się zjednoczyć i stać politycznym ciałem zwanym 
królestwem. W akcie połączenia, ustanowienia instytucji i zjedno
czenia w królestwo, przeistaczająca się we wspólnotę zbiorowość, 
powodowana „chceniem przeprowadzenia tego, co możliwe w to, 
co spełnione”, „przedświadomie przyzwalała” lub „ustanawiała” 
głowę i króla. W ten sposób przekształcała się ona we wspólnotę- 
królestwo, które - powstałe z rozumnego i dlatego sprawiedliwe
go chcenia - miało być porządkowane sprawiedliwie przez prawa 

22 De laudibus, ix, s. 25.
23 Tamże, xii, s. 29.
24 The Governance, ii, s. 87.
25 De laudibus, xiii, s. 31.
26 S. Lockwood, art. cyt., s. xxvi.
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honorowane przez wszystkich27, odzwierciedlające wspólnotowe 
już „rozumne chcenie’”. Prawa, które niejako z konieczności były 
„polityczne i regalne” zarazem, bo odpowiadały chceniu wspólnoty 
i jako takie „zarządzane (ministraré) były przez króla”; prawa nie 
ustanawiane arbitralnie, ale odpowiadające chceniu wspólnoty i za
rządzane przez tego, który działał jako narzędzie Boga (minister 
Dei), powodując się sercem lub chceniem wspólnoty.

27 The Governance, 2, s. 86; De laudibus, xxxiv, s. 81.
28 English Constitutional History, London 1958, s. 117-119. Zwróć

my uwagę, że Le Van Baumer, uznający Fortescue za przedstawiciela 
„przedtudoriańskich konstytucjonalistów angielskich” i podnoszący ich 
zasługi zbudowania podstaw ograniczonej Nowej Monarchii, gotów był 
wiązać wprowadzone przez Fortescue uwarunkowania władzy nie tyle ze 

Czy powszechne przyzwolenie na Brutusa-głowę było w isto
cie świadomie zawieraną umową o ustanowienie piastuna władzy 
przedmiotowej jako zespołu uprawnień władczych przenoszonych 
przez istniejącą już, zatem zaktualizowaną, władzę? Czy władza 
przedmiotowa mogła istnieć przed wskazaniem głowy i należeć do 
zbiorowiska jako całości, poszczególnych jednostek lub szerszych 
składowych zbiorowiska? Czy bez piastuna władza ta trwała jedy
nie w stanie potencjalnym i mogła zostać zaktualizowana dopiero 
przez wskazanie głowy? Z poczynionych ustaleń należałoby wno
sić, że Fortescue pozytywnie odpowiedziałby na ostatnie pytanie; 
z pewnością odnosił „przyzwolenie” tylko do aktu ufundowania 
wspólnoty, nie rozciągając go na wskazywanie każdoczesnego 
władcy, stale ponawianą zgodę wspólnoty lub jej reprezentantów 
na działania władcy ani tym bardziej na sprawowanie przez nich 
stałej kontroli jego poczynań. Wydaje się też, że Brutus - jako 
„pierwsza głowa” nowo powstającej wspólnoty - był zarazem 
pierwszym piastunem władzy i jako taki korzystał z tytułu nieza
leżnego od cesji jakiegoś poprzedniego jego piastuna. O zasadno
ści tej odpowiedzi przekonują nas uwagi Fortescue na temat czer
pania legitymacji przez władcę z dziedzicznego tytułu, a nie 
z udzielanych przez wspólnotę lub jej przedstawicieli pełnomoc
nictw, oraz teza o braku kontroli jego aktów ze strony jakiejkol
wiek ludzkiej instancji. Odpowiedź odmienna czyniłaby głową 
i zwierzchnikiem politycznym władcy lud-wspólnotę lub jej przed
stawicielstwo, zgodnie z interpretacją bliską wielu współczesnym 
badaczom, „przenoszącym” kategorie właściwe ich czasom na 
czasy jakże odległe. Trudno tedy przypisać Fortescue, choćby śla
dem Chrimesa28, tezę o „kontraktualnym” charakterze wspólnoty, 
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skoro dla myśliciela XV w. raczej intentio niż voluntaspopuli sta
wało się racją rozwoju, a nawet istnienia wspólnoty politycznej 
i podstawą władzy w niej sprawowanej. Intentio, rozumność ser
ca miłującego to, co podlega rozwojowi spontanicznemu i poprze
dzającemu świadomość, decydowało w ujęciu angielskiego praw
nika nie tylko o powstaniu wspólnoty, ale i ojej trwaniu. Owego 
chcenia niepodobna zaś identyfikować z implikującą wolę króla 
wolą ludu, ale - idąc raczej za Lockwoodem niż za Chrimesem29 
i za pierwszym uwypuklając znaczenie terminów stosowanych 
przez Fortescue - z chceniem wzrastającego spontanicznie ciała 
politycznego. Tylko taka interpretacja pozwala uchwycić rzeczy
wistą relację między chceniem ciała-ludu i władcy oraz ich wolą; 
chcenie znajdowało bowiem przejaw w woli, jednak ono, a nie 
wola, było racją pojawienia się królestwa angielskiego. Wola po
wodowana rozumnym chceniem „przystała” na jego aktualizację 
i ustanowienie ciała politycznego, w którym chcenie nadal trwa 
i nadal pozostaje racją woli, nie tyle jednak niezdeterminowanej 
woli wspólnoty, co woli rozpoznającego jej chcenie władcy, radzą
cego się jej przedstawicieli. W ciele politycznym, zdaje się suge
rować Fortescue, to raczej wola władcy niż wola ludu ujawnia 

stroną instytucjonalną lub „pozytywnym przyzwoleniem” ze strony pod
danych lub ich reprezentantów, co z koniecznością wyprowadzania pra
wa przez monarchę z prawa wiecznego, naturalnego i zwyczajowego, 
powstrzymywania się przezeń od stanowienia norm w sferze duchowej, 
regulowanej przez uniwersalne kanony i prawo papieskie, oraz w wyjąt
kowych przypadkach (w deklarowaniu norm common law i nakładaniu 
nadzwyczajnych podatków) współdziałania w parlamencie z przedstawi
cielami lordów i gmin. W ujęciu ówczesnych konstytucjonalistów, zatem 
i Fortescue, król był odpowiedzialny jedynie przed Bogiem za „dobre 
bycie” swoich poddanych, przed ludem ponosząc jedynie odpowiedzial
ność moralną, wskutek czego niepodobna odnaleźć u nich wyraźnie wy
artykułowanej doktryny oporu, mimo że jej zalążki (przy pewnej interpre
tacji, którą odrzucamy) odnaleźć przecież można (dz. cyt., s. 5 i 10-13).

29 Zwróćmy uwagę, że już Hazeltine formułował zastrzeżenia pod 
adresem interpretacji czyniącej „wolę ludu” wyrażaną za pośrednictwem 
ciała przedstawicielskiego „źródłem prawa” u Fortescue; źródłem, które 
nie tylko wiąże władcę, ale wręcz bije z organu uosabiającego wspólnotę 
polityczną. „Fortescue twierdzi” - pisał Hazeltine - „że angielskie królo
wanie jest ograniczone przez zgodę parlamentu”; jego stanowisko różni
ło się jednak od tego, jakie zajmie w kolejnym stuleciu Tomasz Smith, 
uznawany za poprzednika Hobbesa; nie Fortescue, lecz Smith, czołowy 
przedstawiciel angielskiego konstytucjonalizmu XVI w., przyjmie bowiem, 
że władza parlamentu jest najwyższąi absolutną władzą królestwa Anglii, 
parlament zaś reprezentuje i dzierży władzę całego królestwa, i obejmuje 
zarówno jego głowę, jak i ciało (art. cyt., s. xxxviii).
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chcenie wspólnoty; to raczej wola ludu ma się tedy identyfikować 
ze zdeterminowaną chceniem wspólnoty wolą władcy niż wola 
władcy z wolną od takiej determinacji wolą ludu. Albo inaczej: 
w ciele politycznym, o ile obie wole zdeterminowane są chceniem 
wspólnoty, wola ludu i wola władcy powinny się utożsamiać. Obie 
one, o ile zdeterminowane chceniem wspólnoty jako całości, chce
niem z konieczności powszechnym, zdolne są przekroczyć party- 
kulamość woli zbiorowości lub woli władcy jako jednostki, dać się 
powodować rozumności chcenia i zapewnić realizację postulatu 
bezinteresowności prawodawcy i rządcy, tak ważnego dla całej 
tradycji określającej stanowisko Fortescue. Tradycji broniącej ro
zumności i dobra wspólnego jako kryteriów prawego władania, 
zwracającej się głównie przeciwko partykulamości, sprowadzanej 
nieodmiennie przez rządy woli niezdeterminowanej „rozumnymi 
poruszeniami” serca-chcenia wspólnotowego lub powszechnego.

Gdy uwzględnimy te uwagi, stwierdzimy, że Fortescue koja
rzył chcenie z powszechną skłonnością ludzi do życia wspólnoto
wego i bycia rządzonym, nakierowaną na analogiczny cel wszyst
kich skłonnością ułatwiającą wszystkim dążenie do analogiczne
go celu i chceniem powszechnym, nie będącym zbiorem lub wy
padkową chceń partykularnych. W przeciwnym razie przewidywał
by on bowiem istnienie szeregu oddzielnych „serc” ożywiających 
organy wspólnoty, w tym głowę, przez którą wspólnota działa, a nie 
mówiłby o sercu wspólnoty jako jednym, powszechnym, wspól
notowym chceniu. Przyjęcie interpretacji nominalistycznej, nie 
tylko wymagającej uznania, że każdy członek wspólnoty zdolny 
jest świadomie artykułować intencję, ale także wiążącej się często 
z wezwaniem władcy do ochrony jego indywidualnych, przyrodzo
nych albo zadawnionych uprawnień, sprawia, że niektórzy bada
cze (nie tylko Chrimes, ale i w pewnym zakresie Lockwood) iden
tyfikują utilitas publicum z ochroną indywidualnych osób i dóbr, 
zbliżając się do uznania tak ujmowanej użyteczności publicznej za 
jedyną miarę chcenia sprawiedliwości i dobrobytu wspólnoty do 
oddawania każdemu co jego (uprawnienia) i dobrobytu jako swo
bodnego korzystania z tego, co jednostki posiadają niejako mimo 
wspólnoty, a nie dzięki niej. Tendencja ta, choć nie usuwana zu
pełnie poza namysł Fortescue, może prowadzić do tezy, iż król nie 
tylko ma się powodować intentiopopuli o treści nominalistyczno- 
indywidualistycznej, ale wręcz że otrzymuje on władzę od ludu jako 
zbiorowiska jednostek, wymagających od niego podejmowania 
działań z uwagi na publiczną użyteczność mierzoną pożytkiem 
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indywidualnym; działań nie tyle dla wspólnoty jako całości lub 
jedni organicznej i mistycznej, ile dla jednostek lub ich zbioru30, 
wbrew właściwemu Fortescue myśleniu bardziej całościami niż 
składowymi. Tymczasem, jak się wydaje, jedynie uwzględnienie 
bronionej przez nas interpretacji pozwala pojąć znaczenie kluczo
wego dlań problemu władania, sprawowanego zgodnie z porusze
niami serca, zatem wedle chcenia ludu, nie mającego nic wspól
nego z „indywidualną interesownością” (jak mniema Chrimes31), 
niewiele z realizowaniem uprawnień jednostek lub woli ludu jako 
wypadkowej woli partykularnych (jak głosi Lockwood), wiążącej 
się natomiast z chceniem ciała jako wspólnoty dążącej ku jedne
mu celowi.

30 Liczni badacze dzieła Fortescue podkreślają, że myśliciel ten wręcz 
„nie dopuszczał myśli o republice” (C. H. Mcłlwain, dz. cyt., przyp. 1 na 
s. 359); inni, jak Burns, zwracają uwagę, że dokonany przez Chrimesa 
przekład De laudihus znacznie się przyczynił do nieporozumień interpre
tacyjnych jako że był z ducha kontraktualny i wypaczał „neutralność” 
wypowiedzi Fortescue (art. cyt., s. 788).

31 Sam Chrimes, niejako przecząc własnej interpretacji „indywiduali
stycznej”, pisał, że Fortescue przekraczał stanowisko charakterystyczne 
dla angielskiej myśli wieków średnich wprowadzając parlament jako cia
ło współuczestniczące nie tyle w arbitralnym kreowaniu nowych norm, co 
w deklarowaniu norm mających oparcie w zwyczajach wspólnotowych. 
Także fundament uprawnień samego parlamentu znajdował w zwyczajach 
kształtujących się co najmniej „od czasów Bractona”: „Parlament stał się 
zwyczajowy” - powiada Chrimes. „Jego zgoda na opodatkowanie i sta
nowienie prawa stała się zwyczajowa; wręcz żadne więzi w porządku 
doczesnym nie wiązały tak mocno Anglików, jak zwyczaj, o czym żaden 
parlament nie mógł był zapomnieć. Otwarta prezentacja tego przeświad
czenia, kluczowa dla dalszego rozwoju angielskiego ustroju, decyduje 
o tym, że Fortescue zasługuje nie tylko na rangę jednego z najoryginal
niejszych myślicieli angielskiego konstytucjonalizmu, ale i na zaliczenie 
do grona nieśmiertelnych” (Introduction, wyd. cyt., s. cii).

Jedynie przyjmując taką interpretację można też pojąć znacze
nie innej tezy Fortescue: o uczestnictwie wielu we władzy jednego; 
tezy, w której brak opozycji lub „podwójności”, skoro bowiem cia
ło polityczne jest organizmem, wszystkie jego składowe biorą udział 
w ustalaniu treści jego chcenia raczej niż woli nie tyle przez aktyw
ny udział w obradach, jak w ustalających treść woli w swobodnej 
dyskusji obywateli starożytnych miastach-państwach, ile przez 
„udział w chceniu” poprzedzającym i warunkującym tę wolę i „do
pasowywaniu” jej treści do owego chcenia. Uwaga ta jest o tyle 
ważna, iż decyduje w końcu o sposobie ujmowania przez Fortescue 
„rządów prawa”. Prawo, które nie tylko ma odzwierciedlać chcenie, 
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ale i wskazywać drogę ucieczki odzła3-, jest w istocie zbiorem norm 
porządkujących wspólną i korporacyjną akcję, nie manifestującą się 
w działaniu mimo króla-głowy ani w złożeniu jednostkowych 
uprawnień, ale w realizacji chcenia ludu32 33 i „ogłaszaniu przez czło
wieka dekretu Boga”34. Wspólnota, zyskująca polityczny walor dzię
ki pojawieniu się głowy, jest ciałem, w którym realizuje się włada
nie polityczne, dominium politicum w szerokim tego słowa znacze
niu. Władanie to może objawiać się w różnych formach: jako domi
nium politicum w znaczeniu węższym (gdy władca rządzi wedle 
prawa ustanowionego przez lud lub jego przedstawicieli), dominium 
regale (gdy rządzi wedle prawa ustanawianego jedynie przez siebie), 
dominium regale et politicum albo politicum et regale (gdy włada 
w oparciu o prawo ustanawiane przez siebie za przyzwoleniem kró
lestwa). Każdy z tych rodzajów różni się bowiem od dominium de- 
spoticum, w którym panuje arbitralna wola władcy, nie wsłuchu
jącego się w chcenie wspólnoty. Szersza konotacja dominium poli
ticum, przejęta - wraz z innymi elementami - z tradycji arystotele- 
sowsko-tomistycznej, eksponuje wspólnotowy charakter jednostki 
i korporacyjny walor wspólnoty o własnym dobru. Konotacja węż
sza tego terminu staje się natomiast znamieniem najdogodniejszej 
formy realizowania „rządów prawa”; prawa, które wypływa ze swo-

32 De laudibus, I, s. 7.
33 Jak się wydaje nieporozumienia są często następstwem nie dostrze

gania przez badaczy odmienności opcji Fortescue z wczesnej De natura 
i późniejszych De laudibus i The Governance, w których brak już wyraź
nego przeciwstawienia „politycznego” momentu królestwa momentowi 
„regalnemu”, tezy o posiadaniu przez lud (a nie króla) uprawnienia do 
ustanawiania prawa i jego zmieniania, a nie tylko do wyrażania przez 
przedstawicieli przyzwolenia na opodatkowanie i zmianę norm prawnych. 
Ta zmiana nastawienia Fortescue skutkować miała w szczególności po
rzuceniem przezeń rozważań na temat trzech form rządów: regalnego, 
politycznego i regalno-politycznego, i koncentracją uwagi na ostatnim, 
„mieszanym”, jak mówi Gilbert. Na marginesie warto zauważyć, że róż
nice między pierwszym z wymienionych dzieł i dwoma kolejnymi mają 
również polityczny podtekst: De natura podejmowała polemikę z przeciw
nikami Lancastrów, kwestionującymi ich dziedziczny tytuł do władania 
oparty na prawie naturalnym, a nie tylko na statutach i przyzwoleniu re
prezentacji (F. Gilbert, art. cyt., s. 94 i n., oraz E. F. Jacob, Sir John For
tescue and the Law of Nature, „Bulletin of the John Ryland’s Library”, 18 
(1934), s. 357-376).

34 De laudibus, iii, s. 9. Powiada bowiem Fortescue: „Skoro Apostoł 
rzekł, że »wszelka władza jest od Boga«, tedy wszelkie prawo ustanawia
ne przez człowieka, który w celu ich ogłaszania otrzymał władzę od Boga, 
także jest przecież formułowane przez Boga” (tamże).
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istego źródła, w pewnej mierze korespondującego ze źródłem po
wstania wspólnoty politycznej, skoro forma rządów istniejąca od 
niepamiętnych czasów, od początku istnienia danej wspólnoty poli
tycznej, ma analogiczny „walor genetyczny” jak obowiązujące w niej 
prawo, także kształtujące się „przez przyzwolenie” aktualizujące 
w treści norm to, co potencjalnie ma już walor prawny jako „wyra
stające” ze zwyczajów. Tam, gdzie mamy do czynienia z królestwem 
regalno-politycznym, treść chcenia wspólnoty ustala jej głowa wraz 
z jej przedstawicielami, ujawniając je poprzez wolę prawodawczą; 
tam, gdzie istnieje dominium regale treść tę odczytuje władca bez 
udziału przedstawicieli wspólnoty, ale też nie dowolnie, lecz - pod
kreślmy raz jeszcze, zauważając już teraz niebezpieczeństwa - po
siłkując się chceniem wspólnoty, nie tylko w swym partykularnym 
interesie, jak w dominium despoticum; tam, gdzie myli się chcenie 
wspólnoty z wolą ludu, treść chcenia -woli ustala sam lud lub jego 
przedstawiciele; tam wreszcie, gdzie chcenie ludu w ogóle nie jest 
uwzględniane, a jego istnienie wynika z „przymusowego spojenia” 
przez prawo narzucone z zewnątrz (i zmuszające jedynie, a nie kie
runkujące, o ile niezgodne z chceniem), gdzie przedstawicielstwo 
w ogóle nie jest potrzebne, bo normy są arbitralnymi rozkazami tego, 
którego chcenie wolne jest od kontekstu rozumności i wspólnoto
wego chcenia, pojawia się „władanie despotyczne”. W ten sposób 
Fortescue zestawiał formy w pewnym sensie „polityczne”, biorące 
pod uwagę chcenie ludu, uwzględniające współudział przedstawi
cielstwa, nie biorące go pod uwagę lub czyniące przedstawicielstwo 
głównym czynnikiem, oraz formę zdegenerowaną, bo partykularną 
wyłącznie, despocję, abstrahującą od względu na chcenie wspólno
ty. Cecha „polityczności” znajdowana była na dwóch niejako pozio
mach, na obu wiążąc się z wpływem „wielu” (pluralitas) na decy
zję wspólnoty jako całości. Na poziomie wyższym, odnoszącym się 
do „polityczności chcenia” wspólnoty jako całości, cechę tę spełniało 
tak władanie polityczne i polityczno-regalne (uwzględniające udział 
ludu lub jego reprezentacji w ustalaniu treści chcenia-woli lub chce
nia wspólnoty), jak i „czysto regalne” (nie uwzględniające podob
nego udziału reprezentacji), nie spełniało jej natomiast „nie-politycz- 
ne” władanie despotyczne. Na niższym poziomie, wymagającym 
uwzględniania czynnika „politycznego” w procesie rozpoznawania 
chcenia wspólnoty, ujawniania jej „polityczności”, już tylko dwa 
rodzaje władania mogły być brane pod uwagę, mianowicie włada
nie polityczne i regalno-polityczne. Nie wystarczało, by istniało 
jakieś zbiorowisko kierowane przez jednostkę; o ile powodowane 
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ono było przez władającego despotycznie, kierującego się jedynie 
partykularnym chceniem, zbiorowisko nie stawało się ciałem poli
tycznym, gdyż nie było kierowane chceniem Jedności zbiorowej”. 
Dla istnienia wspólnoty politycznej jako całości, jako swego rodza
ju „mistycznego ciała politycznego”, konieczna była dominacja 
wspólnotowego chcenia i jego aktualizacja wpierw przez zaistnie
nie nowej całości, następnie zaś przez jej trwanie odpowiednio do 
chcenia, umacniane przez prawo nie będące zbiorem norm ustala
nych arbitralnie, łatwo zmiennych lub dostosowywanych do wciąż 
nowych treści użyteczności sprawującego władzę, ale do stałego 
chcenia, wpisanego - jak wielekroć u arystotelików - w pewien ciąg 
chcenia trwania i rozwoju danego bytu. Tylko powodując się „kor
poracyjnym lub wspólnotowym chceniem”, nie znoszonym ani za
stępowanym przez partykularne chcenia składowych, ich większo
ści numerycznej lub arbitralnego jedynowładcę, wspólnota była 
w stanie rozwijać się jako ciało polityczne.

Teza ta dotyczyła nie tylko formy ustrojowej uwzględniającej 
momenty regalny i polityczny, ale także królestwa regalnego, któ
rego władca winien był uwzględniać intentio populi, o ile pragnął 
zachować „polityczny” charakter królestwa, mimo braku współdzia
łania w stanowieniu prawa z reprezentantami wspólnoty. Władca 
regalny, rex, jakim był monarcha francuski, o ile nie chciał przemie
nić swego królestwa w dominium despoticum, równie jak władca 
regalno-polityczny, rector, jakim był monarcha angielski, niezdol
ny bez zgody poddanych zmieniać praw ni nakładać powinności, 
był przecież wzywany do rządzenia przy pomocy praw pożądanych 
przez tych, którzy cieszą się ze swej własności i nie są niepokojeni 
ani przez swego króla, ani przez kogokolwiek innego35. Władcy 
regalny oraz regalny i polityczny dzierżyli jednakową władzę, choć 
sprawowali ją inaczej i najczęściej uzyskiwali tytuł w różnych oko

35 De laudibus, ix, s. 24. Analizując ten fragment Burns przeciwsta
wia dominium regale, spełniające tę paremię, i dominium politicum, dzia
łające w oparciu o „prawo polityczne” (lexpolitico), które to prawo - wedle 
Tomasza z Akwinu - rządziło ludźmi przed ich Upadkiem; Burns sugeru
je nadto, że Fortescue używa argumentu Marsyliusza z Padwy dla wyka
zania, że udział woli ludu w kreowaniu prawa gwarantuje, że nie będzie 
ono sprzeczne z jego chceniem. Zauważmy jednak, że zestawienie argu
mentów św. Tomasza i Marsyliusza jest co najmniej problematyczne, 
wiodą one bowiem w dwóch różnych kierunkach: racje podawane przez 
pierwszego z tych myślicieli mają charakter realistyczny, racje drugiego 
- nominalistyczny; w naszym przekonaniu raczej racje pierwszego niż 
drugiego decydują o rozumowaniach Fortescue (art. cyt., s. 784).
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licznościach. Pierwszy z nich bowiem opierał legitymację nawet na 
fakcie podboju, przewadze nad tymi, którzy poddali mu się ocze
kując z jego strony starań o trwanie pokoju w państwie i bezpieczeń
stwo posiadania36. Tego rodzaju władca w istocie uzurpował sobie 
miano króla, ale czyniąc władanie „czysto regalnym” mógł przecież 
spełniać naturalny cel rządzenia, realizując chcenie ludu; w ten spo
sób mógł on usprawiedliwić swój tytuł i zyskać przyzwolenie nie 
wyrażane wprost, ale kojarzone właśnie z relacją do intentio popu- 
li. Takimi byli liczni starotestamentowi władcy i niektórzy władcy 
Rzymu, „uzurpujący sobie rządy nad światem”. Izraelici, dopomi
nający się od Samuela ustanowienia króla regalnego, spotkali się nie 
tylko ze sprzeciwem proroka, ale i samego Jahwe, który - jak opi
suje zdaniem Fortescue Pierwsza Księga Królewska - dopuścił jed
nak jego panowanie wskazując, że w jego królestwie obowiązywać 
będzie jedynie prawo ustalane wedle chcenia władcy37; chcenia, któ
re -jak uczy przykład przywołany przez Fortescue - stało się wkrót
ce partykularne, jego podmiot stał się despotą i utracił władzę, jego 
następcy jednak zyskali przyzwolenie, bo ich regalne działania od
powiadały chceniu Boga i wspólnoty i nie przemieniały się w de
spotyczne rządy wedle partykularnej woli. W królestwie politycz- 
no-regalnym, będącym „mistycznym ciałem rządzonym przez jed
nego człowieka jako głowę”, poruszanym, podobnie jak wszystkie 
członki ciała, krwią przekazywaną z serca-chcenia wspólnoty, 
mającym prawo tworzone przez głowę wraz z reprezentantami 
wspólnoty, niebezpieczeństwo popadnięcia w despotyzm było 
znacznie mniejsze. Prawo, którego respektowanie zapewniał władca, 
gwarantując ochronę osób i dóbr poddanych, odzwierciedlało bo
wiem chcenie ludu, władca korzystał ze stałego przyzwolenia wspól
noty i mógł był powołać się na tytuł sięgający przez jego poprzed
ników „pierwotnego chcenia” istnienia zbiorowości-wspólnoty, 
a nie aktu podboju38.

36 Lockwood twierdzi, że brak w rozważaniach Fortescue analizy pod
boju dokonanego przez Normanów wynika właśnie z oparcia władzy Wil
helma Zdobywcy na źródle charakterystycznym dla królestwa czysto re
galnego (art. cyt., s. xxx).

37 De laudibus, xii, s. 29. Zob. na ten temat sprzeczne sądy F. Gilberta 
(art. cyt., s. 93-94) i J. H. Bumsa (art. cyt., s. 781-782).

38 De laudibus, xiii, s. 31-33. Zauważmy na marginesie, że Fortescue 
znajduje nie tylko Anglię od czasów Brutusa jako królestwo regalne i po
lityczne, ale i podaję inne przykłady takich królestw: Szkocję, Egipt, Etio
pię i Arabię, powołując się na sąd historyka starożytności Diodurusa Si- 
culusa (tamże, s. 33).
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Fortescue podkreślał za Bractonem, że prawo jest środkiem 
zapewniającym pokój i gwarantującym sprawiedliwość; wskazy
wał, że wiąże ono poddanych i władcę, dostarczając ostatniemu 
legitymacji, zwracając zarazem uwagę, że prymat prawa właści
wy jest nie dwóm, lecz trzem formom rządów. Oczywiście, nie 
istnieje on tam, gdzie włada despota, gdzie za prawo uchodzi akt 
jego arbitralnej, partykularnej i nie uwzględniającej chcenia wspól
noty woli; piymat prawa jest natomiast zachowany (lub może i po
winien być zachowany) zarówno w królestwach polityczno-regal- 
nych i regalnych, jak i „czysto politycznych”3’. Istnienie i honoro
wanie prawa wyznaczało istotę politycznej wspólnotowości nie
zależnie od tego, czy prawo pochodzi jedynie od głowy, od głowy 
działającej wespół z przedstawicielami wspólnoty czy od samej 
wspólnoty albo jej reprezentantów. W każdym przypadku włada
nie było „ilościowo analogiczne”39 40; niezależnie od formy określa
jącej sposób artykulacji chcenia wspólnoty, w każdym „królestwie 
politycznym” (w szerszym słowa znaczeniu, niekoniecznie „wła
danym politycznie” lub „regalno-politycznie”) rządzić miało pra
wo, a nie czyjakolwiek arbitralna wola. Problem jednak w tym, że 
„rządy prawa” najłatwiej się ustalają i trwają nie w „królestwach 
zrodzonych w sposób regalny”, ale w „królestwach zrodzonych 
w sposób polityczny”, jako że w pierwszych - zwykle powstają
cych w następstwie podboju - rządzącemu trudniej jest uznać, że 

39 Na analogię w tym względzie dwóch pierwszych rodzajów królestw 
zwraca uwagę Burns wskazując, że w obu przypadkach władza sprawowa
na jest secundum leges przez władcę; o ile jednak w dominium regale władca 
włada secundum leges quas ipsemet statuit et secundum arbitrium suum, 
w dominium politicum rządzi (dominatur) secundum leges quas cives sta- 
tuerunt (De laudibus, s. 152-153). Nawet jeśli zwrócimy uwagę za Forte
scue, że istnienie dominium regale może początkować akt podboju, to 
zwłaszcza w The Governance odnaleźć możemy ślad argumentu uzasadnia
jącego „legalną poprawność” prawa stanowionego jedynie przez wolę re- 
galnego władcy, zatem bez konsultacji (ale czy bez przyzwolenia?) repre
zentantów ludu; także ten władca dominium tantum regale, jak władcy „po
lityczny” i „regalno-polityczny”, może stanowić prawo sprawiedliwe i słu
żące dobru wspólnemu (zob. szerzej J. H. Bums, art. cyt., s. 778-779 oraz 
786 i n.). Nawiązując do ostatniej tezy zauważmy jednak, ze nie dość sta
rannie odróżniając tyranię od uzurpacji Bums dowodzi, że nawet tyran sta
nowiąc takie prawo może usprawiedliwić swe władanie; wydaje się jednak, 
że tego rodzaju usprawiedliwienie dotyczyć może jedynie uzurpatora, się
gającego po władzę mimo braku tytułu, nigdy zaś tyrana, władającego wbrew 
chceniu ludu i spychającego wspólnotę do rzędu zbiorowości poddanej 
władaniu despotycznemu i wstrętnym jego normom (tamże, s. 787).

40 De laudibus, XI, s. 27.
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prawo jest czymś od jego woli względnie niezależnym; w drugich 
królestwach natomiast prawo jest nie tylko czynnikiem, przez które 
grupa ludzi staje się ludem, ale i czynnikiem, dzięki któremu wspól
nota trwa jako całość. Czynnikiem, który „przypomina nerwy cia
ła fizycznego, [bo] podobnie jak ciało fizyczne połączone jest 
nerwami, tak ciało mistyczne łączone jest i jednoczone przez pra
wo, którego nazwa (lex) wywodzi się od ligando, zaś członkowie 
i dobra tego ciała, będące stałą podstawą trwałości wspólnoty, za
wdzięczają swe uprawnienia prawu, jak nerwom zawdzięcza swe 
poruszenia ciało naturalne”41. Prawo jest zatem więzią spajającą 
ciało polityczne, zapewniającą korzystanie z uprawnień przez jego 
członków; ono wyznacza istotę wspólnoty, kierując ją ku pewne
mu celowi, pozwalając płynąć wspólnotowej nawie ku portowi, 
czyniąc formę artykulacji fundamentalnego chcenia drugorzędną, 
jako że w tych rodzajach królestw charakter „prawa-nerwu” jest 
utrzymany. Niejako z konieczności prawo łączy się bowiem z prze
wodzeniem, gubernatio42, powierzanym komuś, kto jest w stanie 
chronić życie i dobra poddanych, kto zarządzając wspólnotą nie 
przeczy jej „kierunkowi żeglowania”, nie zmienia dowolnie wła
ściwych jej norm, nie „wykrzywia” nerwów i nie wypacza ciała 
politycznego, jak „wykrzywienie nerwów” wypacza wygląd orga
nizmu ludzkiego; komuś, kto w szczególności nie zakłóca po
wszechnych dążeń poddanych choćby przez zagarnianie tego, co 
do nich należy, bo korzysta z największych majętności i nie jest 
zainteresowany osłabianiem pozycji innych43.

41 De natura, xiii, oraz De laudibus, xiii, s. 31.
42 De natura, xxx. Zauważmy na marginesie, że Ch. Morris uznaje za 

mylącą dystynkcj^jurisdictio-gubernatio nie tylko w odniesieniu do For
tescue, odczytując jąjako rozróżnienie sędziowskiej funkcji władcy, w za
kresie której jest on ograniczony, i funkcji rządcy, w zakresie której w ża
den sposób nie mógł być ograniczony. Jego zdaniem, dystynkcja ta różni
cuje to, czego niepodobna odróżnić, skoro władca nie rządzi, a tylko spra
wuje jurysdykcję (Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 
1953, s. 12-13).

43 Na bogactwo króla jako konieczną przesłankę właściwego spełnia
nia przezeń zadania właściwego zarządu powierzoną mu wspólnotą poli
tyczną Fortescue zwracał szczególną uwagę zwłaszcza w związku z usta
leniami dotyczącymi możności utrzymywania armii koronnej, potężniej
szej niż te, które byliby w stanie zgromadzić najpotężniejsi możnowład- 
cy; rozważając tę kwestię nie dopuszczał wprawdzie dowolnego nakłada
nia przez króla podatków, uznając jednak, że zasobność Korony jest pierw
szym celem norm porządkujących opodatkowanie, radził królowi stoso
wanie veto wobec małżeństw wzmacniających pozycję największych ro
dów (zob. H. A. Myers, dz. cyt., s. 292-294).



292 JAN FORTESCUE

Pamiętając, że Fortescue odbiera władaniu despotycznemu 
cechę władania „politycznego” znajdowaną na wyższym poziomie 
i że zna trzy formy rządów, w których ten rodzaj polityczności może 
się realizować, winniśmy zwrócić uwagę na niejednoznaczny jego 
stosunek do tych form i ustalić racje decydujące o prymacie for
my właściwej konstytucji angielskiej, różnej i od typowo regalnej 
francuskiej, i od typowo politycznej italskich republik. Gdy idzie 
o formę „czysto polityczną” (na niższym, rzec by można, formal
nym poziomie, nie dotykającym chcenia, lecz jedynie sposobu jego 
odczytywania), nie znajdujemy w pismach Fortescue szerszych 
analiz. Jednak ten właśnie fakt oraz eksponowanie przez angiel
skiego prawnika regalno-politycznego waloru podziwianego prze
zeń ustroju jego kraju, skłania do wniosku, że nie darzył on uzna
niem „władania politycznego”, być może powodując się - nie 
wyrażonymi jednak w jego dziełach - Arystotelesowskimi argu
mentami przeciwko formie demokratycznej, równie narażonej na 
dominację partykularyzmów, jak forma „czysto regalna”, która 
mogła przecież utracić walor ponadpartykulamości z prostej racji 
poddania woli władcy jego stronniczym, osobistym namiętno
ściom. Jeśli wniosek ten jest słuszny, do krytyki władania czysto 
politycznego należałoby odnieść argumenty Fortescue skierowa
ne przeciwko władaniu czysto regalnemu, formułowane głównie 
w związku z ustaleniami co do „należytego ukształtowania” woli 
władcy. Problem ten, istotny gdy idzie o metodę kształtowania 
i treść wiedzy monarchy władającego regalnie, znacznie kompli
kował się gdy rzecz dotyczyła należytego ukształtowania władcy 
„czysto politycznego”, nie tylko wsłuchującego się w treść chce
nia wspólnoty, ale i respektującego „polityczny mechanizm” od
słaniania owego chcenia; nie tylko zatem uwzględniającego „głos 
serca-chcenia”, ale i wolę uzgadnianą przez zróżnicowanych 
przedstawicieli wspólnoty. Wspomniany problem przenosił się 
wszak w tym przypadku na należyte ukształtowanie nie tyle „czy
sto politycznego” monarchy, co na ukształtowanie ciała przedsta
wicielskiego i z powodu multiplikacji podmiotów, które winny były 
przekraczać partykularyzmy stawał się daleko trudniejszy do roz
wiązania niż problem władcy regalno-politycznego lub regalne- 
go-

Jak się wydaje, głównie racja epistemiczna skłaniała Fortescue 
do porzucenia projektów królestw opartych na władaniu czysto 
politycznym i czysto regalnym: w pierwszym przypadku nade 
wszystko z powodu trudności uwolnienia wielu od tendencji par- 



CZYLI O REGALNO-POLITYCZNYM USTROJU... 293

tykulamych, w drugim z powodu niedoskonałości intelektualnej 
i moralnej każdej jednostki, także zatem króla. Taka była również 
podstawowa racja, którą wzmacniały argumenty historyczne 
i prawnicze, łączenia jedynowładcy z ciałem przedstawicielskim 
w trudzie poszukiwania i rozpoznawania tego, co ukształtował 
zwyczaj, co należało honorować i ewentualnie przemieniać w nor
mę prawną w statutach króla współdziałającego z przedstawicie
lami ludu w dziele ujawniania chcenia wspólnoty. Dlatego Forte
scue poświęcał wiele miejsca z jednej strony ukazywaniu odmien
ności angielskiej konstytucji i systemu prawnego względem kra
jów kontynentalnych, opierających się albo na władaniu czysto 
regalnym albo na władaniu czysto politycznym, i dlatego też wzy
wał króla do podjęcia trudu badania treści obowiązujących w jego 
kraju norm prawnych mających podkład zwyczajowy i honorowa
nia ukształtowanych w spontanicznym procesie instytucjonalnych 
gwarancji poprawności jego orzeczeń, uniemożliwiających lub co 
najmniej utrudniających „wykrzywianie” przezeń „nerwów wspól
noty” tak w procesie zarządzania nią, jak i stanowienia nowych 
norm.

Groźba takich wypaczeń pojawiała się bowiem w każdym pań
stwie o ustroju różnym od angielskiego. Wprawdzie każde króle
stwo pozostawało „królestwem politycznym” w szerszym sensie, 
o ile panowało w nim prawo odpowiadające chceniu wspólnoty, 
jednak w królestwie, w którym wola króla miała moc prawa, brak 
było dostatecznie skutecznych „wędzideł” dla arbitralności tej woli 
i dostatecznie skutecznych gwarancji instytucjonalnych dla prze
twarzania chcenia wspólnoty w normy prawne. Nie znaczy to, że 
Francja, kraj oparty na władaniu czysto regalnym*"1, była z koniecz
ności skazana na zatratę królewskości, a co za tym idzie na porzu
cenie waloru politycznego w szerszym sensie. Nie znaczy to, że 
musiała się ona przemienić w zbiorowość rządzoną despotycznie, 
w której władca przestaje mieć wzgląd na chcenie wspólnoty i po
woduje się jedynie partykularnym interesem; nie znaczy w końcu, 
że straci ona polityczną formę władania. Znaczy to atoli, że w kró
lestwie takim jak Francja, podobnie jak w republikach rządzonych

The Governance, i, 83-4, a zwłaszcza De laudibus, gdzie w kolej
nych rozdziałach znajdujemy porównanie rzeczywistości francuskiej, nie 
tylko brzemiennej nieszczęściami, biedą, grabieżami i brakiem bezpie
czeństwa, ale i doświadczającej ich, oraz rzeczywistości angielskiej, za
wdzięczającej „rządom prawa politycznego” dobrobyt, pokój i pomyśl
ność (xxxv-xxxvi, s. 81-89).
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czysto politycznie, potęguje się niebezpieczeństwo ustalania się 
stanu niepolitycznego, w którym na miejsce ciała politycznego 
zjawia się zbiorowisko rządzone przez władcę narzucającego pod
danym zasady podziału łupów, niby „herszt bandy” św. Augusty
na, albo zbiorowisko zwalczających się partykularnych grup usta
lających treść chcenia w konsensie partykularnych interesów 
i identyfikujących chcenie z wolą aktualnej większości. Oznaki 
spełniania się tego zagrożenia obserwował Fortescue we współcze
snej Francji, spajanej już w jego przekonaniu głównie normami 
narzucanymi przez władcę wedle jego woli i doświadczającej nie
uczciwości urzędników królewskich. W kraju tym nikt nie był już 
bezpieczny nawet we własnej zagrodzie, nie honorowano zasad 
obrotu, a jedynym czynnikiem powstrzymującym poddanych przed 
wzajemną walką był strach przed karą'15; strach, a nie powszechna 
skłonność i wspólnotowe chcenie.

Niebezpieczeństwo upadku wspólnoty politycznej poddanej 
władaniu regalnemu, dostrzegane w końcu XV w. także przez au
torów francuskich, choćby Claude’a de Seyssel, znacznie malało 
w królestwach, w których -jak w Anglii - treść prawa ustalana była 
przez króla wespół z przedstawicielami wspólnoty. Ustalana, bo 
odczytywana raczej niż arbitralnie ustanawiana, i dzięki temu ko
respondująca z chceniem wspólnoty, znajdującym odzwierciedle
nie w zwyczajach, przenoszonych do statutów królewskich, o któ
rych Fortescue mówił, że nie przeczą prawu naturalnemu, gdyż 
stanowią deklaracje norm już istniejących, a aktualizujących się 
jedynie w aktach prawnych“16. Tam, gdzie - jak we Francji - król

Zob. zwłaszcza De laudibus, xxxvii, s. 91, gdzie Fortescue w związ
ku z analizą bezpieczeństwa, pomyślności i pewności spokojnego życia 
poddanych królestwa regalno-pol¡tycznego zwraca uwagę, że „władza 
króla rządzącego regalnie jest bardziej nieznośna w praktyce i mniej bez
pieczna zarówno dla samego władcy, jak i dla jego ludu, tak że byłoby 
nierozważnym dla roztropnego króla zmieniać polityczny zarząd na za
rząd czysto regalny”; Fortescue dodaje nawet, że św. Tomasz życzyłby 
sobie zapewne, by wszystkie królestwa na ziemi były rządzone politycz
nie.

ibDe laudibus, xxxiv, s. 81. Pisał Fortescue: „Prawa ludzkie są albo 
prawami natury albo zwyczajami, albo statutami, zwanymi również kon
stytucjami. Zwyczaje jednak i zasady prawa natury po tym, jak zostaną 
zredukowane do prawa pisanego i promulgowanego odpowiednią wła
dzą księcia oraz uznanego za obowiązujące, przemieniają się w konsty
tucje lub mają coś z natury statutów; na tej też podstawie zobowiązują 
one poddanych księcia pod poważniejszą sankcją kamą niż dotychczas, 
a to z racji ścisłości owego rozkazu” (tamże, xv, s. 37). O ile jednak, 
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samodzielnie ustalał prawo, narażając się na pokusy czynienia zła, 
zaprzeczając koniecznej dla trwania politycznego waloru w szer
szym sensie korespondencji woli z chceniem wspólnoty, trudno 
było liczyć na to, że władca nie będzie powiększać swego władz
twa i nie da się powodować tendencji właściwej każdemu upadłe
mu moralnie i intelektualnie przedstawicielowi gatunku ludzkie
go. Pokusy, które skłaniały do nieuczciwości (a za jego przykła
dem również poddanych), rzadziej były udziałem władcy królestwa 
politycznego i regalnego, o ile był on „należycie ukształtowany” 
i o ile respektował normy zwyczajowe niejako z „wewnętrznego 
nastawienia”, nie gwałcąc zwłaszcza uprawnień właścicielskich 
poddanych, wynagradzając im trud ponoszony na rzecz wspólno
ty, nie nakładając podatków bez ich zgody, płacąc im za udzieloną 
gościnę, a nawet zmieniając prawo tylko „za przyzwoleniem całe
go królestwa wyrażanym w parlamencie królestwa”47. Pokusy 
władcy królestwa regalnego nie były jednak udziałem władcy kró
lestwa regalno-politycznego nie dlatego, że konkurował on z in
nym organem władzy, że był hamowany i „równoważony” przez 
inne instytucje, ale z tego powodu, że znając prawo królestwa 
odzwierciedlające „chcenie ludu”, był on świadom jego mocy 
wiążącej, możliwości co najwyżej wprowadzania zmian do norm 
obowiązujących, a nie ich radykalnego odrzucania i wprowadza
nia norm nowych, choćby ustalanych wespół z przedstawicielami 
ludu. Był tedy świadom ograniczeń działalności prawotwórczej - 
dostosowywania prawa do wymagań zmieniających się zwycza
jów i nie zmieniającego się prawa naturalnego, prawa, które wi
nien był promulgować, sankcjonować i wymagać jego respekto
wania48 także od siebie i swych urzędników w procesie zarządza
nia krajem. Nie tyle relacje instytucjonalne, ile należyte ukształto
wanie władz poznawczych i woli króla stawało się po raz kolejny 
głównym czynnikiem myśli politycznej, kojarzonym ze szczegól
nym procesem ujawniania się chcenia wspólnoty w powszechnie 
uznawanych zwyczajach wspólnotowych, honorowanych przez 

zgodnie z ustaleniem Arystotelesa, prawo natury obowiązuje jednako 
wszystkich ludzi, w każdym miejscu i czasie, zwyczaje i konstytucje 
różnicują systemy prawne poszczególnych krajów, w każdym jednak 
razie - choć ostatnie mogą mieć różne źródło i walor - stanowią „ner
wy” owych królestw dowolnie zmieniane przez władców „królestw rc- 
galnych” lub nie zmieniane przez nich w taki sposób w „królestwach 
regalnych i politycznych”.

47 Tamże, xxxvi, s. 87.
48 Tamże, xiv-xv, s. 35-37.
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władców, ich urzędników, duchowieństwo, panów feudalnych 
i wszystkich poddanych.

Uwagi dotyczące zwyczaju jako czynnika kierunkującego wolę 
prawodawczą organów królestwa polityczno-regalnego zdają się 
kluczowe dla autora De laudibus. Nie wątek instytucjonalny, choć 
i on posiadał znamienitą wagę jako cecha różnicująca konstytucję 
angielską i królestwo regalne z jednej strony, dominium „czysto 
polityczne” z drugiej, ale problem źródła wiedzy o tym, co odpo
wiada chceniu wspólnoty, korespondujący z uwagami Bractona, 
stanowił zasadniczą rację prymatu ustroju polityczno-regalnego. 
Fortescue wskazywał ją zwłaszcza wówczas, gdy zauważał, że 
w całej swej historii, od Brytów przez Rzymian, Sasów, Duńczy
ków, znów Sasów i wreszcie Normanów, jego „królestwo rządzi
ło się tymi samymi zwyczajami, obowiązującymi również dzisiaj; 
zwyczajami, które jako nie najdoskonalsze niektórzy z królów 
chcieli odmienić dla spełnienia wymagań sprawiedliwości lub z ka
prysu albo i zupełnie je znieść, o czym świadczy próba Rzymian, 
sądzących niemal całą resztę świata wedle własnych praw. Także 
inni władcy z wymienionych ludów, rządzący królestwem Anglii 
za sprawą miecza, pragnęli, korzystając z władzy opartej na sile, 
zniszczyć jej prawa. Jednak ani prawa cywilne Rzymian, mające 
tak mocne zakorzenienie wskutek ich stosowania przez wiele stu
leci, ani prawa Wenecjan (...), ani prawa żadnego królestwa chrze
ścijańskiego nie mają równie mocnego oparcia w dawności. Dla
tego nie można negować, ani nawet wątpić, że zwyczaje angiel
skie są nie tylko dobre, ale i najlepsze”.49 Fragment ten, decydują
cy o sposobie oglądania dziedzictwa Fortescue przynajmniej od 
czasów Edwarda Coke’a, winien być odczytywany w związku 
z dokonanymi uprzednio ustaleniami, wymagającymi oceniania 
angielskich zwyczajów wedle kryteriów sprawiedliwości i służe
nia wspólnocie. Fortescue nie twierdzi, że prawa angielskie są 
najlepsze jedynie dlatego, że są najstarsze; wskazuje, że ich wy
ższość nie pojawia się w zestawieniu z ułomnością praw innych 
krajów, lecz bierze się z „płodnego urodzaju” angielskich zwycza
jów50. Ich dawność dowodzi wprawdzie ich sprawiedliwości i słusz
ności, ale nie decyduje o takich walorach51, jako że kryterium po
zostaje normatywny fundament, można by rzec, ich przyrodzo
na sprawiedliwość niejako od początku ich istnienia, sięgającego 

49 Tamże, xvii, s. 39-41.
50 Tamże, xxx, s. 73.
51 Inaczej J. G. A. Pocock, dz. cyt., s. 15.
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momentu narodzin królestwa angielskiego, będącego spełnieniem 
„rozumnego chcenia” rodzącej się wspólnoty politycznej. Jak u Ja
na z Salisbury, ów normatywny fundament wyznacza ostatecznie 
„rozumna sprawiedliwość Boża”, skoro Fortescue wskazuje, że 
„prawa nie tylko skłaniają do obawy przed Bogiem, ale i do tego, 
by stawać się mądrym”, że są one „regułami, przez które manife
stuje się doskonała sprawiedliwość”, która prowadzi do „elimina
cji wszelkich wad i umocnienia wszelkich cnót”, decydując w isto
cie o „wszelkim dobru osiągalnym na tym świecie”52.

52 De laudibus, iv, s. 11-13. Wśród norm świadczących o wyższości 
prawa angielskiego wymienia Fortescue m.in. tę, która nie dopuszcza le
galizacji dzieci narodzonych nie pochodzących z prawego związku, choćby 
narodzonych z rodziców następnie zawierających związek małżeński; 
rozwiązanie to, przeciwne jego zdaniem, zarówno przyjmowanemu przez 
kontynentalnych cywilistów, jak i - w ograniczonym zakresie - przez 
kanonistów, jest o tyle lepsze, że bardziej zgodne „z rzeczywistą naturą 
dobrego prawa, które uświęca sankcją jedynie to, co przyczynia się do 
prawości i zakazuje tego, co jej przeczy”; każdy uznający rozwiązanie 
przeciwne naraża się tedy nie tylko na utwierdzanie rozwiązań nieprawych, 
ale i bierze osobisty udział w szerzeniu nieprawości, przyczyniając się do 
popularyzacji norm, które nie tylko „nie zakazują czynienia zła, ale i skła
niają wątpiące umysły do popełniania nieprawych aktów”, polegających 
na płodzeniu potomstwa mimo związków małżeńskich (De laudibus, 
xxxix, s. 93-95). Przykłady rozwiązań wywyższających normy prawa 
angielskiego względem prawa dominującego na kontynencie czerpie nadto 
Fortescue z norm dotyczących dziedziczenia i prawa małżeńskiego (tam
że, xl—xlii, s. 97-105), w wielu miejscach podkreślając, że system angiel
ski bardziej ceni wolność jednostek i chroni słabszych (xlv, s. 111).

53 S. Lockwood, art. cyt., s. xxxi i xxix.
54 De laudibus, IX, s. 27.

Czy jednak odczytywanie „prawa sprawiedliwego od począt
ku”, usuwającego wady i umacniającego cnoty, rozwijającego się 
spontanicznie i dlatego naturalnie, istotnie wymaga współdziała
nia króla z ciałem przedstawicielskim, z racji związku z „momen
tem politycznym” zyskującym rangę organu wiążącego wolę kró
la, jak zdają się sugerować niektórzy badacze? Czy interpretacje 
przypisujące Fortescue tezę, iż władanie, w przypadku angielskim 
władanie regalno-polityczne, to zgoda publiczna, są poprawne? 
Czy poprawne są interpretacje idące jeszcze dalej, przekonujące, 
że ujawnienie powodującej królem intencji ludu przez ciała repre
zentacyjne królestwa, przez parlament i radę, są koniecznym wa
runkiem jego działania, osobliwie stanowienia norm prawnych53? 
Fortescue piszę, że władza regalna musi być porządkowana przez 
prawo polityczne, które jest zgodne z rozkazami Boga54, zwraca
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jąc tym samym uwagę na normatywne raczej niż instytucjonalne 
ograniczenia woli monarchy, rządzącego - inaczej niż w królestwie 
regalnym - nie wedle „niekonsultowanej woli”, ale wraz z ciałem 
przedstawicielskim55. Nie mówi on jednak, czy ustanawiając „kró
lestwo polityczne” lud oddaje się w pełni monarsze lub przekazu
je mu dyskrecjonalną władzę decydowania o osobach i majętno
ści poddanych. Dzieje się tak jednak głównie dlatego, że ów akt 
nie jest warunkową umową o sprawowanie władzy w imieniu i na 
rzecz jednostek, skoro jednostki - wbrew przypisywanemu Forte- 
scue „indywidualistyczno-kontraktualnemu” stanowisku nowożyt
nemu - nie cedują posiadanej władzy na organy swoje lub społe
czeństwa obywatelskiego jako zbiorowiska autonomicznych jed
nostek. Władza, jak w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej.jest 
w rzeczy samej swego rodzaju następstwem i dopełnieniem wła
ściwej każdej jednostce jako egzemplarzowi gatunku przyrodzo
nej skłonności do życia we wspólnocie; tym, co jednostki wiąże 
i spaja z racji ich gatunkowych skłonności, a nie tym, co jest two
rem indywiduów kalkulujących korzyści i straty, które samodziel
nie powołują do istnienia piastuna władzy, będąc nie tylko źródłem 
jego legitymacji, ale i źródłem władztwa jako takiego; nie tylko 

55 Postępując w znacznej mierze tropem Godfreya de Fontaines, For
tescue -jak niemal wszyscy arystotelicy - wydaje się zwracać uwagę, że 
dziedziczny tytuł nie gwarantuje poprawności rządzenia; nie tylko zatem 
eksponuje znaczenie zwyczaju jako normatywnego kontekstu poruczeń 
woli prawodawcy, ale także akcentuje wagę gwarancji instytucjonalnych, 
umożliwiających współudział w prawodawstwie „najlepszych ludzi kró
lestwa”, zdolnych wskazać i chronić „życie i dobra” poddanych jako godne 
respektowania przez władcę. Dunbabin twierdzi, że ów respekt był nawet 
.jedynym celem władania; że król nie miał już kierować poddanych ku 
jakiemuś celowi, lecz chronić zwyczajowe uprawnienia, gdyż w tym celu 
tworzone są państwa. Cel państwa był zatem określony w momencie jego 
ustanowienia”, tak że koncepcja Fortescue ustalała relację tak samo, jak 
późniejsza o dwa wieki koncepcja Locke’a. O ile należałoby się odwołać 
w tym miejscu do zastrzeżeń, które formułowaliśmy w tekście co do „no- 
wożytności” kontraktualizmu znajdowanego u Fortescue, podkreślając 
nade wszystko brak u angielskiego prawnika rozważań na temat ewentu
alnego nie dotrzymania przez władcę zobowiązań wynikających z kontrak
tu, można uznać za zasadną inną tezę tegoż autora: iż Fortescue odwoły
wał się „do świadomości króla, by dobrowolnie uznał swą ograniczoną rolę 
w społeczeństwie; że poza wyjątkowymi sytuacjami przewidzianymi 
w niepisanej konstytucji, nie mógł był stanowić prawa ani nakładać po
datków bez zgody parlamentu” (Government, [w:] J.H. Burns (ed.), The 
Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350-c. 1450, Cam
bridge 1988, s. 516).
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ostatecznym źródłem władzy w sensie podmiotowym (dotyczącym 
piastuna władzy), ale i w znacznie ważniejszym sensie przedmio
towym, jak chcieć będą w kolejnych stuleciach zwolennicy tezy 
o „suwerenności ludu”, w jakiejś mierze znoszącej Boskie źródło 
władzy w obu jej sensach56.

56 Wbrew temu Ch. Morris piszę, że władca jest u Fortescue wybrań
cem ludu, sugerując iż lud nie tyle wskazuje piastuna władzy nie od nie
go pochodzącej, ale i wyposaża go we władzę przedmiotową posiadaną 
uprzednio przez siebie. Czyni to eksponując podobieństwo króla do ary
stokracji, podkreślając analogie uprawnień i powinności jego i baronów, 
pisząc wreszcie o „kontraktualnych relacjach z poddanymi” i identycz
ności rodzaju związku władcy z Bogiem z tym, który jest właściwy każ
demu baronowi. Czyni to jednak, by wyjaskrawić własną tezę o zasadni
czo racjonalistycznym konstrukcie przyjmowanym przez wszystkich my
ślicieli angielskich aż do wystąpienia F. Bacona, uwzględniającego z jed
nej strony moment „faktyczności”, z drugiej zaś „tajemniczości”, a co za 
tym idzie także wyjątkowości, więzi łączącej króla z Bogiem (dz. cyt., s. 
11-12).

57 Fortescue zwracał w The Governance uwagę na polityczne skutki 
nędzy monarchy, które stać się mogą racją słabości państwa, skoro bo
wiem „urzędników winien utrzymywać królewski skarb, nie może on być 
pusty” (v, s. 93). Król winien był posiadać najlepsze dobra, o ile miał 
zachować swą godność związaną ze zwierzchnictwem wobec bezpośred
nich poddanych i koniecznością roztaczania ochrony nad ludem, podą
żającym za nim jedynie wówczas, gdy realizować będzie cel swego urzędu 
i „chcenie ludu”; gdy zapewniać będzie bezpieczeństwo, co nie jest moż
liwe w sytuacji, w której liczni poddani są od niego bardziej majętni (ix, 
s. 101-103). Nie znaczy to jednak, że król miał wzmacniać swą pozycję 
przez gromadzenie bogactw kosztem poddanych; przeciwnie, „prawdzi
we bezpieczeństwo i największy honor zyskuje król wówczas, gdy każ
dy stan jego królestwa jest bogaty. Nic bowiem nie może być większą 
przyczyną niezadowolenia jego ludu, jak brak dóbr lub brak sprawiedli
wości” (xii, s. 110). Fortescue proponuje, by parlament uchwalił zwrot 
ziem Korony, by oprzeć skarb na stałych dochodach i zreformować stałą 
radę zajmującą się skarbem. Idea zwrotu ziem Koronie nie była orygi
nalna, zwłaszcza w latach 1470., gdy pojawiała się już w statutach; ory

Zauważmy raz jeszcze, spoglądając z innej niż dotąd strony: 
ciało polityczne, którym kieruje władca, jest dla Fortescue i wielu 
mu współczesnych widzialną korporacją. Jej figurą jest - jak 
u Bractona - abstrakcyjne pojęcie Korony. Król pozostaje „straż
nikiem Korony” jako „zasobu” tego ciała i jako taki nie może jej 
ograniczać. Nie może też bez zgody poddanych ograniczać ich 
majętności, w obu bowiem przypadkach winien gwarantować apli
kację sprawiedliwości za pośrednictwem prawa tylko gdy wyma
ga tego „słuszność”, nie stając się nigdy „żywym prawem” w sen
sie wyrażanym przez wielu legistów szkół kontynentalnych57. 



300 JAN FORTESCUE

Monarcha, składający przysięgę w trakcie koronacji, namaszcza
ny świętym olejem i uznawany w swej funkcji przez lud stawał się 
„narzędziem Boga”, jego odpowiedzialność wykraczała poza „mia
ry ludzkie”, a jego osoba znajdowała się ponad wszystkimi pod
danymi z racji sakralnego waloru jego władzy58 i to tak gdy wła
dał on regalno-politycznie, jak i gdy władał „czysto regalnie”. 
Słusznie zauważa Burns, że „władza króla nie jest [u Fortescue] 
pomniejszona ani osłabiona przez związanie jej z elementem po
litycznym, [gdyż] prawa ustanawiane przez króla rządzącego lu
dem regaliter et politice podobne są prawu, przy pomocy którego 
Bóg rządzi zbawionymi w niebie”59. Zbawionymi, zatem tymi, 
ginalniejszy był inny zamysł autora: danie nowej podstawy Koronie przez 
zakaz parlamentu sprzedaży lub darowania królewszczyzn stanowiących 
własność publiczną (xix, s. 121). Oprócz umocnienia sfery publicznej 
Fortescue wskazywał kolejny środek przeciwdziałający niebezpieczeństwu 
tyranii: reformę rady królewskiej, która miała kształtować wolę króla, 
informując go i radząc bezinteresownie i bez emocji, by mógł podjąć de
cyzję wedle wymagań „mądrości politycznej” tak gdy idzie o administra
cję państwem i prowadzenie bieżącej polityki, jak i decydując o wojnie, 
pożyczkach i ustawach przedkładanych parlamentowi. Rada pełnić miała 
funkcję doradczą, a nie stanowiącą, Fortescue porzucał jednak tradycyj
ny pogląd, jakoby arystokracja rodowa była „naturalnym doradcą” króla 
podnosząc, że rada winna się składać nie tylko, nawet nie głównie z lor
dów, ale z ludzi wybranych przez króla z racji ich mądrości i doświadcze
nia. Przywołując przykład senatu rzymskiego raz jeszcze podkreślał pu
bliczny raczej niż prywatny charakter rady, zwracając uwagę, że nie wy
brane przez króla osoby prywatne mają skłonność do wywoływania wo
jen domowych, przedkładają bowiem interes prywatny nad publiczny, 
a tym samym przyczyniają do osłabienia państwa i pozycji monarchy 
podobnie jak dziedziczni piastuni urzędów, których winni byli zastąpić 
wierni jedynie królowi, wybierani przezeń wedle zdolności i wiedzy do
żywotni urzędnicy (xiv-xix, s. 114—119).

58 De laudibus, xxxiv, s. 79, i De Titulo Edwardi (wyd. Clermonta 
1869), x, s. 85.

59 Art. cyt., s. 782. Burns, znacznie zmniejszający dystans dzielący 
dominium politicum i dominium regale wyznaczony przez badaczy po
przednich pokoleń, wzmacnia swój wniosek przywołując tezę św. Toma
sza, iż „regimenpoliticum jest odpowiedniejsze niż regimen regale w od
niesieniu do niewinnego, bezgrzesznego człowieka ze stanu poprzedzają
cego Upadek” (tamże, s. 782). W De natura Fortescue (korzystając znów 
w pierwszym rzędzie ze św. Tomasza) kreśli nawet dystynkcję dominium 
naturale, korespondującego z opisanym wyżej dominium politicum, oraz 
dominium positivum et particulare, właściwe człowiekowi dopiero po 
upadku; zwracając uwagę, że o ile w stanie poprzedzającym upadek, choć 
oboje Rodzice otrzymali od Boga możność czynienia sobie ziemi podda
ną, Adam wyposażony został w diignitas, nie korzystał jednak z potestas 
puniendi jako że nie było grzesznych. Po upadku oba elementy stały się
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których „indywidualna i wspólnotowa” intencja są jednakie 
i względem siebie, i względem intentio kierującego nimi Boga; 
zbawionymi, którzy nie wyrażają przyzwolenia niby ostateczni 
zwierzchnicy Boga, ani nie nakładają warunków na Jego włada
nie, lecz powodują się Jego chceniem nie dlatego, że Ten im coś 
narzuca, ale dlatego, że kieruje nimi wedle miar wspólnych Bogu 
i im jako ludziom, miar odpowiadających ich człowieczeństwu, 
temu, co jest w nich powszechnego, a nie temu, co odróżnia ich od 
siebie. Kieruje nimi podobnie, jak Adam kierował Ewą, nie ucie
kając się do przymusu, a jedynie kierunkując jej zachowania, za
wsze zgodnie z wymaganiami powszechnej „kształtności” człowie
ka60.

składowymi dominium. Na tle tej dystynkcji rozważa Fortescue dystynk
cję przedstawioną wcześniej: regimen politicum i regimen regale (równa
ne, jak widzieliśmy, z principatus despoticum). W tym kontekście jednak, 
na co zwraca uwagę Burns, a co umyka innym badaczom często popada
jących w sprzeczności, w zestawieniu z wymiarem „regalnym” walor 
„polityczny” królestwa zyskuje szczególne znaczenie: wiąże się bowiem 
z brakiem przymusu i perswazyjnym charakterem władztwa, a nie z ko
niecznością radzenia się lub dopuszczenia do udziału w stanowieniu pra
wa reprezentacji wspólnoty. Uwaga ta przekonuje o problematyczności 
prób przypisywania Fortescue sposobów myślenia właściwych nowożyt
nym. W tym bowiem ujęciu istotą dominium politicum staje się raczej 
władza „kierunkująca” niż „zmuszająca”, jak przekonywaliśmy rozważając 
sens intentio populi i wskazuje na „dwupoziomowe” ujęcie momentu „po
lityczności”, a o czym przekonuje także Burns wskazując, że jest to ro
dzaj praelatia, „władzy nie-karzącej”, którą Bóg nadał Adamowi, by sto
sował ją wobec Ewy. Fortescue zdaje się nadto sugerować, że od czasów 
Kaina człowiek, a nie Bóg, albo człowiek najwyżej za przyzwoleniem 
Boga przydał władzy jej „aspekt zmuszający”, otwierając drogę w kierunku 
tworzenia nowych rodzajów władzy, nie tylko regalnej, ale i despotycz
nej (De natura, i, s. 129-134 i 162-164; zob. J. H. Bums, art. cyt., s. 789- 
792).

60 Wywód ten znajduje odzwierciedlenie w ustaleniach dotyczących 
ukierunkowania woli władcy doczesnego.

Taka była treść fundamentalnego przeświadczenia Fortescue 
i podstawa jego koncepcji dominium politicum et regale, wypro
wadzanej ze wskazanych źródeł i kojarzonej z konkretnym do
świadczeniem systemu prawnego i rządu Anglii. 1 chociaż koncep
cja ta była rozwijana począwszy od ustalenia jej filozoficznego 
zaplecza w De natura, przez reformy instytucjonalne proponowa
ne w De laudibus, po konkretne rozwiązania z The Governance, 
teza o politycznym aspekcie ustroju angielskiego, nieobecnym 
w ówczesnej Francji, nie uległa zmianie i została trwale związana 



302 JAN FORTESCUE

z koncepcją intentio populi, ujmowaną realistycznie lub „korpo
racyjnie”, z pewnością zaś nie nominalistycznie lub „atomistycz- 
nie”. Przedstawiając w De natura źródła refleksji (Arystoteles, św. 
Augustyn, św. Tomasz, ale i Stary Testament, szczególnie Księgi: 
1 Królewska, Powtórzonego Prawa i Hioba), ustalając w dalszej 
kolejności fundamentalne idee sprawiedliwości i prawa, w De lau- 
dibus, dialogu kanclerza z księciem, Fortescue z jednej strony ana
lizował relacje między prawem objawionym Mojżeszowi i prawem 
ludzkim, do studiowania którego wzywał władcę, a drugiej zaś - 
używając Arystotelesa w interpretacji Akwinaty - wykazywał, że 
królowanie wynika z prawa naturalnego mającego Boską prowe
niencję i jako takie posiada celowościową orientację: ma ustalać 
i wzmacniać cnotliwe życie poddanych61, nie zbawianych jedynie 
przez to, że żywią respekt dla prawa, ale przez łaskę Boga, uzyski
waną z łatwością wówczas, gdy prawo nie odwodzi ich od właści
wego im celu, lecz pomaga go osiągać62. Podobnie jak Lanfranc 
i Grosseteste, Jan z Salisbury i Bracton, Fortescue głosił tedy, że 
władza monarchy wiąże się z prawym rządzeniem, że król musi się 
kierować prawem uświęcającym więzi ludzkiej wspólnoty63, pra
wem, które jest święte niezależnie od tego, czy zawarte jest w Ob
jawieniu (jak prawo udzielone Mojżeszowi), czy pochodzi z woli 
człowieka, w drugim przypadku jednak (ale, co oczywiste, nie 
w pierwszym) o ile istotnie nakazuje to, co słuszne, i zakazuje tego, 
co niesłuszne, słowem, o ile istotnie pozostaje „dobre i słuszne”. 
Spełnienie tego warunku sprawiało, że stosujący i uczący prawa 
słusznie mogli być nazywani kapłanami {sacerdotes), zajmujący
mi się tym, co święte64, i co winno być przedmiotem uwielbienia, 
a nie wiedzy „czysto praktycznej lub mechanicznej”. Uwielbienia 
utrwalającego się dzięki coraz doskonalszemu poznawaniu prawa, 
a przejawiającego się w praktykowaniu sprawiedliwości z przyjem

61 De natura, I,xliv, s. 243.
62 Tamże, II,xxxiv, s. 292.
63 Tamże, I,xviii oraz xxx.
M De laudibus, iii, s. 9. Warto jednak przywołać dalsze ustalenia For

tescue, często pomijane przez badaczy współczesnych, a rzucające świa
tło na rzeczywiste nastawienie myśliciela renesansowego, nie znającego 
kategorii często mu przypisywanych, choćby analizowanych przez nas 
prób jego „uwspółcześnienia” przez przydanie przeświadczeń kontraktu- 
alnych lub utylitarnych: „Wszelkie prawa, które promulgowane są przez 
człowieka, są dekretami Boga. Odkąd bowiem Apostoł rzekł był: »Wszelka 
władza pochodzi od Boga«, prawa ustanawiane przez człowieka, który 
otrzymał władzę po temu od Boga, formułowane są przez Boga” (tamże).
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nością65. W końcu uwielbienia, które nie pozwala identyfikować 
prawa z kaprysem woli władcy, ale łączy się z niemożnością zmie
niania przez króla Anglii praw jego królestwa wedle upodobania, 
skoro rządzi on swoim ludem nie tylko regalnie, ale i politycznie.

65 Tamże, iv, s. 13, i v, s. 17. Argumenty na rzecz tej tezy formułuje 
Fortescue we fragmencie, w którym kanclerz namawia następcę tronu do 
studiowania prawa obowiązującego w królestwie jego ojca, zwracając 
szczególnie uwagę, że poznawanie prawa warunkuje utrwalanie sprawno
ści, dzielności etycznej lub - co na jedno wychodzi - cnoty sprawiedli
wości, fundamentalnej dla władcy stanowiącego prawo, a potwierdzają
cej nie tylko uwielbienie dla prawa jako rzeczy świętej, ale i miłość do Boga 
jako ostatecznej podstawy wszystkiego, co święte. „Ponieważ prawo” - 
powiada znacząco kanclerz - „nie może rozkwitnąć w tobie (książę) bez 
łaski, konieczna jest modlitwa bardziej niż inne rzeczy; nadto konieczne 
jest zabieganie o poznanie prawa Bożego i Pisma Świętego” (vi, s. 19), 
bo - zgodnie z Arystotelesem - poznanie pierwszych zasad, z których 
wynikają wnioski, winno zawsze poprzedzać wszelkie ustalenia szczegó
łowe, tak gdy idzie o dziedziny teoretyczne, jak i praktyczne. „I dlatego”
- powiada kanclerz - „mówimy, że znamy prawo Boże, gdy czujemy, że 
poznaliśmy wiarę, miłość i nadzieję oraz sakramenty Kościoła i przyka
zania Boga, pozostawiając inne tajemnice teologii kapłanom Kościoła (...). 
Dlatego, książę, nie jesteś wcale zmuszony badać tajemnic prawa Anglii 
w trakcie długich studiów; wystarczy, byś czynił postępy w poznawaniu 
praw, jak czynisz postępy w poznawaniu gramatyki (...); będziesz mógł 
być bowiem nazwany biegłym w prawie, jeśli będziesz się kształcił jako 
student w zakresie zasad, przyczyn i elementów prawa”. Rola władcy nie 
jest bowiem rolą prawników; pierwszy nie musi znać dokładnie każdego 
zapisu prawa obowiązującego, znać natomiast musi jego podstawy: zasa
dy, przyczyny i elementy, w nich bowiem ujawnia się to, co Boskie w pra
wach (tamże, viii, s. 23).

66 Tamże, xiv, s. 35, i xiii, s.33.

Przedstawiona interpretacja pozwala pojąć słynną konkluzję 
Fortescue: „Oto masz, książę, w tym miejscu formę ciała politycz
nego, w którym władza wykonywana jest w taki sposób, że król może 
z niej korzystać jedynie zgodnie z prawem i dla poddanych takiego 
królestwa; dlatego taki król zobowiązany jest chronić prawo, pod
danych, ich ciała i dobra, posiadając władzę wypływającą od ludu 
(apopulo effluxam) właśnie dla spełnienia tego celu i nie może rzą
dzić ludem korzystając z władzy wynikającej skądinąd”66. Interpre
tacja ta pozwala jeszcze lepiej zrozumieć sens tezy, iż królestwo 
polityczne i regalne jest rządem wielu, uniemożliwiającym podda
nym stanowienie prawa mimo albo bez powagi króla, władającego
- jak jego poprzednicy i następcy - na podstawie dziedzicznego 
tytułu, a nie z czyjegoś nadania (jak się wydaje, teza ta nie dotyczy 
pierwszego w kolejności monarchy). „Polityczny moment” króle
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stwa polityczno-regalnego nie wiązał się tedy z dostarczaniem wład
cy legitymacji lub źródłowym charakterem ustanowienia władzy 
przez lud; nie mógł on też stanowić oparcia dla jakiegoś rodzaju 
koncepcji uprawnienia do oporu względem władcy po stronie tych, 
którzy mieliby mu dostarczać legitymacji do władania. Mimo domi
nującej „wigowskiej interpretacji” myśli Fortescue, stała rada towa
rzysząca królowi władającemu regalnie i politycznie, nie była prze
zeń utożsamiana z dwu- ani trzyizbowym parlamentem. Miała ona 
spełniać jedynie funkcje doradcze, wspomagać króla w dziele ste
rowania wspólnotą polityczną, reprezentując nie możnowładztwo, 
ale wspólnotę jako taką; miała ułatwiać mu rozpoznawanie chcenia 
ludu, a nie wymuszać na nim respektu dla woli poszczególnych 
członków rady lub dla partykularnych części wspólnoty, choćby 
składających się na jej większość. Projektowana przez Fortescue 
Wielka Rada nie miała wiele wspólnego ze znaną mu radą królew
ską, gromadzącą wysokich urzędników oraz członków zasiadających 
w niej na mocy dziedzicznego tytułu67. Nie miała ona odzwiercie
dlać rozmaitych dążności największych rodów możnowładczych, nie 
miała być zdominowana przez świeckich i duchownych panów feu
dalnych, zainteresowanych forsowaniem własnych interesów i wła
snej woli mimo „chcenia” wspólnoty-ludu. Być może także w tym 
miejscu odnaleźć można pogłos słynnej tezy Arystotelesa, dyskwa
lifikującej „partykularyzm” jako cechę znoszącą dobro wspólne, 
o które zabiegać winien panujący w państwie o „dobrej formie rzą
du”, skoro intentio populi, które Fortescue czynił sercem wspólno
ty, nie znało konfliktów, bo nie uwzględniało partykularyzmów. Jego 
rozpoznanie, a co za tym idzie uzgodnienie treści „chcenia”-serca 
i woli głowy, było celem istnienia Wielkiej Rady, której członkowie 
bezinteresownie służyć mieli całej wspólnocie i uosabiającemu ją 
królowi, a nie żadnej fakcji lub grupie możno władczej. Jedynie 
wartość moralno-intelektualna kandydatów decydowała o ewentu
alnym wyborze przez króla członków Rady, których połowę stano
wić mieli duchowni, połowę zaś świeccy, w każdym jednak razie nie 
świeccy ani duchowni panowie feudalni, zdaniem Fortescue niezdol

67 Fortescue przewidywał nie tylko, by król wybierał spośród 24-osobo- 
wej Wielkiej Rady jej przewodniczącego, wyjawiającego mu jej jednolitą, 
ustalaną w debacie, wolę, ale także, by obok tej Rady powoływał po czterech 
panów feudalnych świeckich i duchownych, doradzających Radzie, a nie sta
nowiących odrębnego ciała przy królu. Nie wykluczał również, że w razie 
konieczności skład Wielkiej Rady może zostać ograniczony do dwunastu i - 
odpowiednio - do czterech panów doradzających jej (po dwóch panów świec
kich i duchownych); zob. szerzej H. A. Myers, dz. cyt., s. 296-297.
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ni poświęcić się służbie ludowi i królowi, niezdolni wznieść się do 
wymaganej od nich bezinteresowności.

Przesłanki ich wyboru były analogiczne jak przesłanki wyboru 
sędziów zasiadających w sądach królewskich, co - zdaniem wielu 
badaczy - jeszcze bardziej uwypukla intencję Fortescue, by trakto
wać rozpoznawanie chcenia ludu w sposób przypominający stoso
wanie przez sędziów norm ogólnych w odniesieniu do poszczegól
nych przypadków. Nie król samodzielnie ani „król w parlamencie”, 
ani nawet, Jcról w radzie”, skupiającej możnowładców zasiadających 
w niej na podstawie dziedzicznego tytułu, ale - w ostatecznej for
mule wypracowanej przez Fortescue w jego ostatnim wielkim dzie
le - „król w Wielkiej Radzie”, przez siebie gromadzonej, nie posia
dającej władczych kompetencji, ale stale mu doradzającej, stawał się 
„zarządcą państwa”. W ten sposób uwzględniana być miała repre
zentacja królestwa, zagwarantowane „rządy wielu”, bo chcenie ludu 
rozpoznawane było przez wielu, choć deklarowane tylko przez 
monarchę. W ten również sposób gwarantowana być miała „rozum
ność chcenia”, wyznaczająca - choć nie przez władczy nakaz - treść 
woli jedynowładcy. Jak się wydaje, w ostatecznym ujęciu Fortescue 
rola angielskiego parlamentu, porównywanego z francuskimi Sta
nami Generalnymi, miała być w istocie ograniczona do przyjmowa
nia lub odrzucania propozycji króla i Rady, a co za tym idzie do króla 
i Rady należeć miały „pozytywne uprawnienia” w zakresie prawo
dawstwa i opodatkowania, podczas gdy parlamentowi przysługiwać 
miało jedynie velo. Z drugiej strony, istnienie Rady ułatwiającej roz
poznawanie chcenia ludu uniemożliwiało ustalanie się arbitralnych 
rządów właściwych zarówno królestwu regalnemu i królestwu czy
sto politycznemu, jak i zbiorowości rządzonej despotycznie, skoro 
choćby radząc gwarantowało ono branie pod uwagę w rządzeniu 
państwem nie tylko woli jedynowładcy, ale i tych treści, które wska
zywali jej członkowie. Niebezpieczeństwo arbitralności słabło rów
nież w związku z uznaniem przez Fortescue konieczności uzyskiwa
nia przyzwolenia parlamentu na nowe prawa i nowe podatki; parla
mentu, który jednak - podobnie jak król i Rada - był wzywany do 
powodowania się nie partykularną wolą większości, ale „głosem 
serca” - chcenia. Także w odniesieniu do parlamentu miały wszak 
obowiązywać kryteria pozwalające odróżnić dobro od zła w rządze
niu, także wobec niego zachowywały moc uwagi, że czynienie zła 
nie należy do sfery wolności człowieka ani wiąże się z władaniem 
politycznym w szerszym sensie, a przeciwnie - jest znakiem braku 
wolności i politycznego charakteru władania.
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Prawo stanowione jest w królestwie regalno-politycznym nie 
tylko przez wolę króla, ale i przez zgodę całego królestwa, tak, że 
jego normy nie mogą być niesprawiedliwe ani przeczyć bezpieczeń
stwu poddanych, inaczej niż prawa w dominium regale, stanowio
ne wolą króla niekiedy nawet wbrew intentio populi. Statuty stano
wione przy udziale parlamentu są „z konieczności pełne roztropno
ści i mądrości”, bowiem nie są jedynie ekspresją jego woli, lecz 
opatrzone są zgodą całego królestwa i dlatego nie mogą być niespra
wiedliwe dla ludu. Więcej nawet: z konieczności są one roztropne 
i mądre, bo „promulgowane nie za roztropną radą jednego doradcy 
albo nawet ich setki, ale przez roztropność więcej niż trzech setek 
ludzi wybranych, co odpowiada liczbie zasiadających w Senacie 
rzymskim”68. Co więcej, nawet jeśli „nie odzwierciedlają w pełni 
intencj i twórców, mogą być wkrótce zmienione, nie bez zgody gmin 
jednak i szlachetnie urodzonych królestwa, zatem wedle takiej sa
mej formuły jak poprzednio”69. Mistyczne ciało królestwa, Univer
sitas, ustanawia tedy rządzące nim prawa, tym samym ujawniając, 
że jest poddane władaniu politycznemu; członkowie tego królestwa 
są jednak poddanymi, a nie obywatelami, zbierają się w parlamen
cie za wolą króla, a nie z mocy własnego tytułu do sprawowania 
zwierzchnictwa politycznego, i są upełnomocniani raczej przez wład
cę niż reprezentowanych. Moment polityczny pojawia się tedy 
z „rozkazu króla” i łączy z momentem regalnym, zapewniając An
glii „zawsze lub potencjalnie rządy najznakomitszego prawa”, chro
niącego skłonności właściwe poddanym70.

68 De laudibus, xviii, s. 40. S. B. Chrimes, jak rzadko który historyk 
badający refleksję Fortescue, eksponuje w związku z tym fragmentem głów
ny kierunek namysłu angielskiego prawnika: zwraca bowiem uwagę na jego 
dążenie do wyjaskrawienia metody z jednej strony, z drugiej zaś treści za
sad prawnych charakterystycznych dla prawa angielskiego, opartego na 
zwyczajach deklarowanych w statutach ustalanych przez króla działające
go w parlamencie, przy czym metoda - która ma zapewniać skuteczniejsze 
odczytywanie „chcenia ludu” dzięki mechanizmom przedstawicielskim - 
jest w istocie służebna względem „momentu merytorycznego”, sama w so
bie nie posiadając wartości. Analogiczne znaczenie ma pozauniwersytecki 
system kształcenia angielskich prawników, wzmacniający poczucie przy
należności do względnie niezależnej korporacji oraz wyczulający na róż
norodność norm prawnych i sposób ich kształtowania się.

69 De laudibus, xviii, s. 41.
70 Powiada Fortescue: „wszystkie prawa królestwa są najlepsze aktu

alnie lub potencjalnie (in actu velpotentia), ponieważ mogą być z łatwo
ścią zrealizowane w stanie faktycznym lub aktualnym (essenciam realem)" 
- tamże, liii, s. 91 (oraz liv, s. 91).
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Angielski myśliciel XV w. daleko mniej ufał parlamentowi niż 
królowi, którego niemal angeliczny walor zwykł eksponować, od
bierając mu wręcz „władzę grzeszenia”. To bardzo istotna część teorii 
Fortescue. „Polityczna” natura monarchii nie mogła być redukowa
na do władzy króla ani jej ograniczeń; „władza grzeszenia” nie jest 
w istocie władzą, lecz niemożnością potwierdzania tego, co odpo
wiada rozumnemu ładowi stworzenia. To, że król nie jest zdolny 
błądzić, czyniło go bardziej boskim niż ludzkim, powiększało jego 
wolność i moc71, czego niepodobna powiedzieć o wieloosobowym 
ciele przedstawicielskim o nieuchwytnej odpowiedzialności osobi
stej. Jego działania nie mogły być dowolne ani arbitralne, bo nie 
mogło być partykulamości tam, gdzie decyzje podejmowano w sfe
rze publicznej, abstrakcyjnie ujętej jako Korona. Już u Bractona 
dostrzegaliśmy obecność króla i poddanych w figurze królestwajako 
wspólnoty „rzeczy publicznej”, obejmującej niezbywalne uprawnie
nia. Zaznaczaliśmy, że dla myśliciela XIII w. rzecz skarbu jest jak- 
by-święta i nie może być porzucona, sprzedana ani też przeniesio
na na inną osobę przez księcia lub rządzącego króla; jest to bowiem 
rzecz, która umożliwia Koronie spełnianie jej istoty, mianowicie 
utrzymywanie pokoju i sprawiedliwości72 73. Jak królowanie było urzę
dem publicznym, tak królestwo stawało się własnością publiczną, 
której niepodobna było nikomu przekazać ani zbyć w inny sposób, 
bo prowadziłoby to do złamania pokoju publicznego albo wymagań 
sprawiedliwości. W związku z niezbywalnością pozostawało i to, że 
będące mistycznym ciałem królestwo przypominało osobę wyma
gającą istnienia rządcy, strażnika (guardian), tutoran albo i - podob
nego Adamowi w jego relacji do Ewy - rectora. Król stawał się straż

71 Tamże, xiv, s. 37; The Governance, 6 i 19, s. 95 i 122; De natura, 
Appendix A. Wolność i moc monarchy nie ma wiele wspólnego z arbitral
nością, Fortescue był bowiem świadom, że „rządy prawa” są znacznie ła
twiejsze w królestwie regalno-politycznym niż w królestwie regalnym, że 
-jak głosić będą późniejsi republikanie - lud łatwiej honoruje prawo zgod
ne z jego chceniem ujawnianym także za pośrednictwem przedstawicieli 
w Radzie i parlamencie niż prawo zgodne z wolą króla, nie powodowaną 
owym chceniem; wolą respektowaną z obawy przed sankcją (The Gover
nance, 2, s. 87), jak zazwyczaj w królestwach czysto regalnych, ale wolą 
respektowaną w ten sposób także w królestwie regalnym i politycznym, 
lecz tylko wówczas, gdy wymaga tego konieczność dyktowana racją słusz
ności lub stanem rebelii (De laudibus., xxiv-xxv).

72 Bracton, On the Laws and Custom of England, 11,58
73 W. Ullmann zwraca nawet uwagę, że właśnie u Fortescue, jak u żad

nego innego myśliciela przed nim, została wyjaskrawiona „tutorialna funk
cja” króla (Law and Politics in the Middle Ages, London 1975, s. 300-301).
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nikiem królestwa-Korony, które miał bronić niby organizmu mają
cego własny cel i dążącego do niego w spontaniczny sposób, kore
spondujący z celami i naturalnymi skłonnościami jego składowych.

W ciele politycznym, jakim w swej formie regalno-politycznej 
była Anglia, główna relacja zachodziła między sercem (intentio 
populi) i głową74 75. Głównym organem nie była głowa, lecz serce 
oddziałujące także na nią, zajmujące miejsce zastrzegane dla głowy 
przez absolutystycznych zwolenników tezy o królu jako „inkama- 
cji prawa” lub - z większymi zastrzeżeniami - dla duszy-duchowień- 
stwa u Jana z Salisbury. Rozważany przez Fortescue sposób rozpo
znawania chcenia wspólnoty, a zwłaszcza eksponowanie przezeń 
znaczenia norm kształtujących się w spontanicznym procesie, pro
wadził jednak nie tylko do podkreślania potrzeby współdziałania 
władcy z ciałem przedstawicielskim celem łatwiejszego uchwyce
nia tego, co powinne, a niesione przez zwyczaj, ale także do wska
zania szczególnej roli pełnionej w królestwie regalno-politycznym 
przez prawników. Nie mieli oni jedynie interpretować norm albo 
opracowywać w proponowanych normach treści woli jakiegoś or
ganu władzy, lecz winni stosować normy kształtujące się w sponta
nicznym procesie, nie mające zatem waloru stanowionego arbitral
nym aktem, ale deklarowane przez organy do tego powołane, roz
poznawane także w precedensowych orzeczeniach sądów królew
skich. Duma z angielskiego systemu prawnego widoczna jest w tych 
fragmentach, które Fortescue poświęca analizie korporacji prawni
czych oraz nauczaniu prawa w Inns of Court15. Nie tylko głosi on za 
Bractonem, że prawo jest święte, ale i że serjeants-in-law, a nie 
kształceni na uniwersytetach doktorzy praw, są „prawdziwymi ka
płanami prawa”76, będącego więzią spajającą królestwo, środkiem, 
dzięki któremu wspólnota osiąga nie tylko pokój, ale i panowanie 
sprawiedliwości, odgrywającego w pewnym sensie rolę skarbu 
u Bractona, będącego zatem swoistą dziedziną Korony jako publicz
nego dobra. Jest to tym istotniejsze, że Fortescue uważany jest nie 
tyle za analityka struktur i procedur angielskiego systemu prawne
go, co - obok współczesnego sędziego Common Pleas Tomasza 
Littletona - za głównego przedstawiciela angielskiej literatury praw
niczej drugiej połowy XV w., podejmującego badania nad materią 
prawa. Obaj prawnicy mieli wpłynąć na proces kształtowania pra
wa precedensowego nie tyle jako orzekający sędziowie (Fortescue 

74 Praise. XIII, 20-2.
75 De laudibus, xlviii—li, s. 79-88.
76 Tamże, iii, s. 20-21.
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w Kings Bench), ile jako autorzy prac, różniących się metodami i ce
lami, zmierzających jednak w tym samym kierunku: utwierdzenia 
znaczenia prawa precedensowego w systemie prawnym Anglii. 7e- 
nures Littletona ukazywały nieprzerwany, długotrwały, przez niko
go świadomie nie projektowany proces kształtowania się w wiekach 
średnich prawa prywatnego. Proces odgrywający znacznie większą 
rolę w opisie tego autora niż katalog zasad i doktryn, na których miał 
się opierać wykształcony w nim system prawny, przenicowany nie
mal w kolejnych dwóch stuleciach, obfitujących w statuty i uwzględ
niających orzeczenia oparte na equity. Fortescue zwracał uwagę na 
inną stronę systemu: raczej na prawo publiczne niż prywatne, eks
ponując analogicznie proces kształtujący konstytucję królestwa i jego 
fundamentalne znaczenie dla sposobu ustalania się norm ustrojo
wych, odmiennego w królestwach regalno-politycznych i czysto 
regalnych, w pierwszym przypadku nie mających żadnego określo
nego autora, w drugim ustalanych arbitralnie przez czyjąś wolę77.

77 Obaj prawnicy zwracali uwagę na znaczenie common law, czynili 
stwierdzany stan rzeczy etapem rozwoju angielskiego systemu instytucjo
nalno-prawnego. Dla obu obowiązujące prawo miało wielką wagę: Forte
scue traktował królestwo jako „własność publiczną”, eksponując znaczenie 
dominium fundowanego na feudalnych, w wielkiej mierze prywatno-praw- 
nych podstawach. Obaj protestowali przeciwko właściwemu prawnikom 
XIV-XV w. zainteresowaniu formalnymi i technicznymi aspektami syste
mu common law i zajmowali się raczej fundamentalnymi ideami nadający
mi życie owym formom, tworząc koherentne doktryny wyjaśniające fun
damenty common law: Littleton teorię prawa krajowego, Fortescue konsty
tucyjnego. Reakcja przez nich zapoczątkowana prowadziła do odnowienia 
i umocnienia tendencji wpisanej w stanowisko Bractona, w pewnej mierze 
korespondujące z sycylijską szkołą prawniczą, zachowujące jednak swoisty 
dla tradycji angielskiej walor zwyczajowy. Akcentowanie teorii znamiono
wało nie tylko - właściwą również Bractonowi - reakcję przeciwko forma
lizmowi prawniczemu, wzmacniającemu niebezpieczną dla common law 
tendencję do eksponowania woli władcy jako zasadniczego lub nawet je
dynego źródła prawa, ale także wyznaczało drogę następcom obu prawni
ków XV w. Pisma Fortescue i Littletona zadecydowały o tym, że angielski 
system prawa pospolitego zyskał racje specyficznych argumentów historycz
nych przemawiających na rzecz jemu właściwych zasad, idei i doktryn. 
Wprawdzie już w XIII w. Bracton wskazał, że system ten różni się od in
nych, wprowadzał jednak liczne elementy czerpane z pism cywilistów i ka- 
nonistów kontynentalnych. W XIV i XV w. kontynentalna myśl prawnicza 
w niewielkim już stopniu oddziaływała na myśl angielską nie zaintereso
waną w równej mierze jak w XIII w. „nowinkami” związanymi z badania
mi nad prawem kanonicznym i rzymskim. W tym okresie common law, nie 
tylko zdaniem wspomnianych prawników, ale także wielu dwudziestowiecz
nych badaczy, tracił ostatnie cechy wspólne z systemami kontynentalnymi, 
zyskując pełnią od nich niezależność.
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Zdaniem większości badaczy Fortescue był pierwszym Angli
kiem, który świadomie kreślił koncepcję wprost czyniącą zwyczaj 
i korespondujące z nim statuty jako źródło prawa ludzkiego. Nor
my, o ile miały posiadać charakter prawny, miały jego zdaniem 
naśladować, a nawet odzwierciedlać, reguły określone w Piśmie 
Świętym, by móc podobnie jak one zyskać walor „świętych dekre
tów Boga”. Posiadając taki walor stanowiły one kontekst, w któ
rym działać miał władca, bowiem jego moc zależna była od spra
wiedliwości jako cnoty wszystkich cnót, odzwierciedlającej pra
wo naturalne oraz wyznaczającej normy i miary dla prawa ludz
kiego. Poznanie pierwszego rodzaju prawa, odwzorowywanego 
w normach kształtujących się w długim okresie czasu, zatem spon
tanicznie, bez władczej i świadomej ingerencji kogokolwiek, było 
warunkiem koniecznym jego respektowania. Władcy, nie obdarzeni 
bezpośrednio „prawym rozumem” winni byli tedy studiować pra
wo własnego kraju pod kierunkiem tych, którzy obdarzeni łaską 
Boga rozpoznali jego rzeczywistą treść. Winni także - wzorem 
nauczycieli - miłować Boga, by wraz z nimi poznać konstytucję 
królestwa, której treść nie była oparta na prawie cywilnym o rzym
skiej proweniencji, jako że nie była ekspresją niczyjej woli, ale 
ufundowana była na normach prawa Bożego oraz na zwyczajach 
z prawem tym niesprzecznych. Ustalenia te miały kluczowe zna
czenie dla doktryny politycznej Fortescue, ogniskującej się - jak 
widzieliśmy - na uwypukleniu rozbieżności angielskiego systemu 
politycznego wobec systemów kontynentalnych jako systemu re- 
galno-politycznego, a nie czysto politycznego, wymagającego 
zgody królestwa na nowe prawa i podatki, a nie decydowania 
o nich przez trzy stany królestwa78. Monarcha działający w tym 

78 N. Doe, art. cyt., s. 259. Autor zwraca uwagę, że analogiczną kon
cepcją kreślił także Pecock, wskazując na konieczność połączenia działań 
ludu i króla; że mamy tu powtórzenie koncepcji ustalonej przez Marsyliu- 
sza z Padwy i koncyliarystów: Piotra z Ailly i Jana Gersona. Uzasadnienie 
zgody ludu jest analogiczne u obu, a obecne także u Mikołaja Kuzańczyka, 
zgodnie wskazujących, że każdy, kto respektuje prawo uprzednio musi 
wyrazić na nie przyzwolenie. Anglicy jednak prowadzą rozważania na te
mat konieczności zgody tylko w odniesieniu do prawa statutowego, nie zaś 
lokalnego ani zwyczajowego. W kontynentalnej tradycji jest jednak inaczej: 
tu zgoda jest wymagana, stanowi fundament, także gdy idzie o zwyczaj. 
Bartolus z Sassoferrato wspominał wszak w tym kontekście o konieczno
ści wyraźnej zgody gdy idzie o prawo statutowe (causa remota), przyzwo
lenia zaś gdy idzie o niepisane prawo zwyczajowe (ale jednak zgody - cau
sa proxima; o „zgodzie wyraźnej” jako akceptacji zwyczaju - ze strony króla 
i poddanych - będzie już jednak wspominał St German). Jeśli dostrzeżemy 
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systemie nie mógł zmieniać praw królestwa wedle własnego uzna
nia, bo nie mógł traktować ludu jako regalium i decydować o tre
ści norm wedle ustalanych przez siebie miar użyteczności. Rzeczy
wisty monarcha władał wszak ciałem politycznym i jako taki wi
nien był sankcjonować normy „chciane” przez wspólnotę, w prze
ciwnym razie mógł się rychło przemienić w tyrana, porzucając 
wszelkie prawo polityczne, ograniczające jego „władzę regalną” 
i stanowiące fundament, na którym opierało się szczęście władcy 
i jego ludu. Lud, mistyczne ciało polityczne, trwał dzięki prawu 
chcianemu przez wspólnotę, zastępując zbiorowisko jednostek, nad 
którymi władca mógł panować, jedynie uciekając się do siły. W kró
lestwie politycznym, inaczej niż w regalnym, władca czerpał legi
tymację od ludu nie w ten sposób jednak, że ten dokonywał cesji 
władztwa na jego rzecz, ale w ten, że lud przyzwalał na aktywność 
tego, który działał zgodnie z jego chceniem79.
za Doe, że Pecock głosi za koncyliarystami konieczność udzielenia wyraź
nej zgody przez wspólnotę wiernych na kanony ustalane przez papieża, a tak
że dokonywany przez Kościół wybór biskupa Rzymu, dostrzeżemy, że jest 
on o wiele bliżej koncyliarystów niż Fortescue; że choć obaj postępują tro
pem św. Tomasza z Akwinu gdy idzie o ustalenie celu prawa, to Pecock - 
ale nie Fortescue - gotów jest zaakceptować tezę zwaną przez Doe’a popu- 
listyczno-pozytywistyczną, wyprowadzając prawo ze świadomie artykuło
wanej woli ludzkiej i wprowadzając rozdział prawa i norm je ograniczają
cych, a mających także walor jurydyczny, skoro z definicji normy prawne 
uzależniane sąjedynie od wyboru dokonanego przez wspólnotę lub jej przed
stawicieli, w tym króla.

79 Do tej koncepcji i idei „rządów prawa” nawiązywali w kolejnych 
stuleciach liczni zwolennicy ancient constitution, w tym m.in. Tomasz 
Smith, Ryszard Hooker, Edward Coke, a następnie konserwatyści. Zda
niem Le Van Baumera w Anglii przedtudoriańskiej wspólnym przeświad
czeniem prawników było to, które mówiło o istnieniu prawa fundamen
talnego, uniemożliwiającego istnienie monarchii absolutnej. „Jus, jak 
utrzymywali średniowieczni cywiliści i kanoniści, nie było ani wolą księ
cia, ani dziełem jakichś instytucji lub zgromadzeń działających w społe
czeństwie świeckim. Przeciwnie, było ono oparte na wiecznej zasadzie lub 
zbiorze zasad, będących ekspresją rozumu lub woli Boga, niezmiennych 
i stale wiążących zwierzę społeczne. Człowiek odkrywał je dzięki swe
mu rozumowi i aplikował w pozytywnych prawach dla społeczeństwa, 
w którym sam siebie odnajdywał. To fundamentalne prawo natury lub 
rozumu mogło być tedy »interpretowane« lub »deklarowane« przez władcę 
ludu, nigdy jednak nie mogło być »tworzone« lub »narzucane« w nowo
żytnym, legislatywnym sensie. Król, podobnie jak wszystkie inne ludz
kie byty, był bowiem poddany jego dyktatowi. Przekładając to na termi
ny angielskie, koncepcja jus oznaczała generalnie prymat common law 
względem innych form prawa ludzkiego. To prawda, że angielscy publi
cyści XV i XVI w. zaczęli odróżniać prawo naturalne od zwyczajowego 
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Niekiedy uznaje się, że koncepcja Fortescue była „angielską 
wersją tomizmu”, którego treść w sferze filozoficzno-politycznej 
miał ostatecznie ustalić Ptolemeusz z Lukki80; wersją dostosowaną 
do teorii i praktyki common law i królestwa znającego parlament 
stanowy. Polityczny aspekt dominium politicum et regale zinstytu
cjonalizowany był bowiem w parlamencie i radzie, instytucje te jed
nak zbierały się z woli króla i poddane były woli tego, który ucho
dził za strażnika Korony (tutor regni) i miał działać wyłącznie dla 
dobra rzeczpospolitej81. Kierując ciałem, które stanowiło jedność, 
król - związany z ludem przez vinculum iuris - rozważał wraz z je
go przedstawicielami projekty nowych regulacji prawnych i okre
ślał środki wiodące w jednym kierunku, właściwym chceniu wspól
noty jako całości zmierzającej do spełnienia swego dobra. W tej 
interpretacji, „rewolucyjność” myśli Fortescue, znajdowana przez 
niektórych badaczy, znacząco słabnie. Okazuje się bowiem, że o ile 
dla Chrimesa, który ustalił wpływową „wigowską” wykładnię dok
tryny Fortescue, miała ona zmierzać do wykazania wyższości sys
temu regalno-politycznego Anglii nad regalnym systemem francu
skim i wyższości pretensji broniących „politycznego” albo i „przed
stawicielskiego momentu” względem stanowiska obrońców „regal- 
ności”, o tyle dla zwolenników interpretacji „bardziej regalnej”, miała 
ona przekonywać jedynie o rozmaitości rozwiązań ustrojowych wła
ściwych dla różnych wspólnot politycznych, uwzględniając ich „mo
ment korporacyjny” i właściwą funkcję głowy powodowanej raczej 
przez serce-chcenie wspólnoty niż przez swą partykularną wolę albo 

i argumentować, że o ile pierwsze nie zmienia się, drugie może niekiedy 
ulegać zmianom. Niemniej w wiekach średnich identyczność obu kategorii 
była oczywista, a wyższość common law względem woli króla równana 
była z przeświadczeniem o istnieniu fundamentalnego autorytetu nie
zmiennego prawa natury Boga ponad władcą”. I konkluzja: „Sir John 
Fortescue był zapewne najważniejszym przedstawicielem filozofii prawa 
naturalnego w Anglii XV w, kontynuatorem myśli prawniczej wieków 
średnich, przekonanym, że król, niezależnie od tego czy działał sam czy 
w parlamencie związany był prawem naturalnym, że w deklarowaniu 
i nadawaniu szczególnej formy prawu naturalnemu rnusiał współdziałać 
z parlamentem, osobliwie, gdy pragnął zmienić prawo zwyczajowe kró
lestwa i nałożyć nadzwyczajne podatki, wreszcie że król zmuszony był 
respektować promulgowane już prawo” (dz. cyt., s. 6-8).

80 W literaturze dominuje opinia, że rozpoczęte przez św. Tomasza 
dzieło De regimine principium ukończył w latach 1300-05 słuchacz jego 
paryskich wykładów, od 1318 r. biskup włoskiego Torcello, Ptolemeusz 
(Bartolommeo) z Lukki (zm. 1327).

81 De laudibus, ix, s. 31
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partykularną wolę któregoś ze stanów lub nawet „numerycznej więk
szości ludu”82. W ostatniej interpretacji Fortescue nie dostarcza już 
argumentów zwolennikom prymatu parlamentu, poprzedza raczej 
torysów z czasów Bolingbroke’a, a za ich pośrednictwem de Łoi
my’ego i Monteskiusza83. Spoglądając jednak z drugiej strony wątpli- 

82 Choć zasadniczo nastawienie Bumsa wydaje się słuszne, niepodobna 
zapomnieć uwag Fortescue z The Governance, eksponujących różnice 
dzielące Anglię od rządzonej regalnie Francji, w której ma panować nę
dza, z racji wysokich podatków, a z powodu stałej ingerencji urzędników 
królewskich poddani nie są w stanie cieszyć się posiadaną majętnością. 
Anglia, przeciwnie, ma być „krajem wołowiny i wolności”, poddanych 
zadowolonych ze swego stanu, bezpiecznie korzystających z dóbr, słowem 
żyjących „w błogosławionym kraju sprawiedliwości i posłuszeństwa”, 
wolnym od właściwej Francji „tyranii i nieposłuszeństwa", przy czym - 
co szczególnie ważne-racją różnicującą miała być odmienność systemów 
prawnych i systemów rządów. Pamiętać należy także o tym, że uwagi te 
formułuje Fortescue celem wskazania niebezpieczeństwa tyranii zagraża
jącej nawet monarchii polityczno-regalnej, jakąmiała być Anglia; monar
chii działającej zgodnie z intencją ludu, zatem dla dobra wspólnoty-kró- 
lestwa. Widzieliśmy bowiem, że w jego przekonaniu władca sam wyrze
ka się władania, gdy poddaje się namiętnościom, gdy staje się tyranem 
przedkładając interes prywatny ponad publiczny, kierując się nie zawsze 
ambicją i pychą, ale niekiedy poczuciem słabości wywoływanym przez 
materialną nędzę; także wówczas sięga on bowiem poza to, co stanowi 
własność Korony, by wzmocnić pozycję i móc ponownie stanąć ponad 
poddanymi. Centralnym tematem The Governance, na co również zwróć
my uwagę, osłabiając zarzuty wobec Bumsa, jest bowiem refleksja doty
cząca środków zapobiegających nędzy poddanych i samego króla. Kwe
stia ta okaże się istotna, jeśli weżmiemy pod uwagę, że była ważnym ele
mentem kryzysu z lat 1440. i 50., gdy rozdawnictwo królewszczyzn przez 
Henryka VI znacznie uszczupliło skarb koronny. Spostrzeżenia formuło
wane były pod adresem Edwarda IV już w atmosferze reformy i obrony 
pieniądza, gdy ten w Black Book, ordonansach z 1445 i 1478 r. i mowie 
wygłoszonej w parlamencie w 1467 r. dał do zrozumienia, że należy ogra
niczyć wydatki i zreformować urzędy, ale i - co postulował Fortescue - 
przywrócić Koronie dobra do niej uprzednio należące.

83 Mendle zwraca uwagę, że przed 1642 r. wiele uzasadnień królew
skiego absolutyzmu korzystało z kategorii używanych przez Fortescue: 
w 1610 J. Whitelocke przeczył, jakoby dominium regale oznaczało abso
lutną władzę, twierdząc, że władza arbitralnego ustanawiania rządu nale
ży do króla-w-parlamencie, narażając się tym samym na ataki zwolenni
ków prymatu prawa oraz „Bodinistów”, dostrzegających tkwiące w tej 
wypowiedzi niebezpieczeństwo podziału suwerenności. Oponenci, także 
powołując się na dobro wspólne lub bezpieczeństwo ludu, przeciwstawiali 
się realizacji prywatnego interesu przez króla, przywołując ideę dominium 
politicum Fortescue. Utrzymywano tedy, że król nie posiada władzy ab
solutnej, że winien działać za zgodą parlamentu, że prawa własności są 
„źródłowe”, a nakładanie podatków bez zgody parlamentu reprezentują
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wa jest też inna teza Chrimesa, przez dziesięciolecia uchodzącego za 
autorytatywnego badacza dzieła Fortescue: teza o kontynuowaniu 
przezeń tradycji zapoczątkowanej przez Ryszarda FitzRalpha. Jest 
ona obecnie krytykowana nie tylko z powodu braku bezpośrednich 
odniesień do dzieł wspomnianego myśliciela, ale i problematyczno- 
ści tezy, jakoby Fortescue proponował zupełną teorię władzy jako 
dominium, znaną FitzRalphowi, a ostatecznie Idziemu Rzymianino
wi. Ci, którzy kwestionują tę tezę, zwracają uwagę za Ullmannem, 

cego właścicieli jest przeciwne prawu (Fuller, Hedley i Whitelocke). Sta
łe powtarzanie tych żądań, rozwiniętych w r. 1628 przez oponentów upraw
nienia króla do więzienia poddanych, doprowadziło do tezy, że król nie 
może działać także w takim przypadku bez zgody parlamentu, a następ
nie do uchwalenia Petition of Rights określającej zakres suwerenności 
królewskiej. Przywołane już w Magna Charta lex terrae, specyficznie 
zdefiniowane jako prawo w „procesie tworzenia” i common law (mające 
węższe znaczenie) kontrolować miało wszystkie możliwe przypadki uwię
zienia i zatrzymania poddanych. Żądania Coke’a, Seldena i innych brzmia- 
ły zatem jak wezwanie do zerwania z koncepcją Fortescue, co wyraził 
Heath, twierdząc, że Gminy czynią swą propozycję tak szeroką i nieogra
niczoną, że w istocie niemożliwą do połączenia z monarchią opisywaną 
przez Fortescue (Parliamentary sovereignty, [w:J N. Phillipson, Q. Skin
ner, Political Discourse in Early Modern Britain. Cambridge 1993, s. 109). 
W innym tekście tenże autor zwraca uwagę, że w r. 1642 izby parlamentu 
przyjęły interpretację et zawartego w formule Fortescue w duchu „abso
lutyzmu” lub „suwerenności parlamentu”, postrzegającego się jako ucie
leśnienie dominium politicum w prawodawstwie i rządzeniu, czyniącego 
się też depozytariuszem władzy zaliczanej tradycyjnie do dominium re
gale. Henry Parker głosił tę tezę, przejmując „wersję populistyczną” Bo- 
dinowskiego absolutyzmu w interpretacji Johannesa Althusiusa. Problem 
nie tkwił jednak w recepcji Bodina, ale raczej w adaptacji „rojalistycznej 
interpretacji” koncepcji Fortescue na potrzeby zwierzchności parlamen
tu. Wyraźna artykulacja tego stanowiska pojawiła się w uznaniu przez 
Gminy, że parlament jest przewidywaną przez Fortescue Wielką Radą króla 
(choć już nie obsadzaną przez niego wedle kryteriów zdolności intelektu- 
alno-moralnych), że jej członkowie decydują także o kwestiach zalicza
nych do dziedziny dominium regale, o których uprzednio nie mogli na
wet dyskutować bez zezwolenia królów z dynastii Tudorów lub Stuartów; 
rojaliści atakowali tę próbę wtargnięcia na teren dominium regale (np. sam 
król Jakub Iw 1621 r.), zwolennicy parlamentu jednak wprowadzali dys
tynkcję rad udzielanych w sferze dominium regale i wiążących króla po
leceń pozostających w sferze dominium politcum, dystynkcję, której Ja
kub 1 ani Karol 1 nigdy nie uznali. Niemniej pojęcie Wielkiej Rady (great 
council) stało się istotnym elementem retoryki politycznej, a w pewnym 
sensie podstawą, na której ufundowana została nieograniczona dyskusja 
parlamentarna (zob. M. Mendle, The Great Council of Parliament and the 
First Ordinances: The Constitutional Theory of the Civil War, „Journal of 
British Studies”, 31 (1992), s. 133-62).
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że Fortescue wprawdzie powołuje się na dzieło Idziego, po ustale
nia którego sięgał FitzRalph, jego dzieło ma jednak wybitnie arysto- 
telesowski podkład, zapośredniczony w ujęciach św. Tomasza 
z Akwinu, różny zatem od pochodzącego od FitzRalpha, nie uwzględ
niającego tego dziedzictwa84. Konsekwentnie twierdzą oni (także 
wbrew przywołanej na wstępie opinii Hazeltine’a), że Fortescue nie 
miał nic wspólnego z tendencją rozwijaną w Anglii nie tylko przez 
FitzRalpha, ale i przez Wyclifa, tendencją, którą zapoczątkował Idzi, 
wiążąc dominium z władaniem i właścicielstwem Boga, gdyż wyklu
czała ona możliwość uwzględnienia chcenia ludu w procesie aktu
alizowania wspólnoty politycznej, władania jako koniecznej cechy 
wspólnoty, która musi mieć króla, będącego z łaski Boga jedynym 
pośrednikiem między Nim i człowiekiem, korzystającym z władzy 
i zbliżanej do niej własności, jeśli tylko nie gwałci norm Bożych, nie 
grzeszy i przez to nie jest ich pozbawiony z woli Boga85. U Fortescue 
brak także kluczowych dla FitzRalpha dystynkcji dominium i pro- 
prietas, possessio albo ius utendi. Choć był on prawnikiem, zasadni
czo nie wiązał kwestii dominium z własnością rzeczy (poza jednym 
wyjątkiem, dotyczącym kwestii dziedziczenia korony86), ale raczej 
z władaniem osobami. W ujęciu Fortescue dominium, nie wiązane 
z właścicielskim, zatem w pewnej mierze prywatnoprawnym, cha
rakterem władcy, odnoszone jest nieodmiennie do politycznego 
wymiaru władania względem wspólnoty nie złożonej z jednostek 
mierzących poczynania władcy i treść prawa „indywidualnąużytecz
nością”, ale ze „zwierząt politycznych” (animada política). Princi- 
patus, regimen, a nawet regnum jest dlań naturalną alternatywą dla 
interesującego go dominium jako władania poddanymi, którą z pew
nością nie jest kluczowa dla tradycji FitzRalpha i Wyclifa kategoria 
proprietas, wykorzystywana współcześnie przez kontynentalnych 
stronników koncyliaryzmu: Piotra Ailly i Jana Gersona87.

84 Law and Politics..., wyd. cyt., s. 274—275.
85 Zob. szerzej J. H. Bums, Lordship, Kingship, and Empire. The Idea 

of Monarchy, 1400-1525. The Carlyle Lectures, Oxford 1992, s. 27-28, 
oraz art. cyt., s. 795-798.

“6 De natura, i, s. 167-168.
87 J. H. Burns zwraca uwagę, że powodem był brak zainteresowania 

Anglików ideami koncyliamymi żywo dyskutowanymi na kontynencie, 
i podnosi, że Fortescue, nie analizując bliżej kategorii dominium, odbiegł 
od stanowiska francuskiego myśliciela przełomu XIV/XV w. Jean de Terre 
Vermeille’a albo Terrevermeille’a (lub - jak coraz częściej w literaturze - 
Jean de Terre Rouge albo Johannes de Terra Rúbea), który korzystał w Con
tra rebelles suorum regum z kategorii dominium dla wykazania scentrali
zowanego charakteru dziedzicznej monarchii francuskiej, ujmowanej jako
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Niezależnie od wszelkich różnic interpretacyjnych zachowuje 
wagę teza, na którą godzą się wszyscy historycy od czasów Hazel- 
tine’a i Chrimesa: o tym, że Fortescue był prekursorem angielskiej 
komparatystyki prawniczej, że badając różnice dzielące angielski 
i kontynentalne systemy prawne wyznaczał drogę, na która wstąpili 
w kolejnym stuleciu T. Smith i St German, a następnie Fulbecke i Co- 
well. Teza ta nie znosi zresztą zastrzeżeń decydujących o pewnej 
ciągłości angielskiej refleksji prawno-politycznej w tym jej aspek
cie, który dotyczy jej odrębności wobec dominujących na kontynen
cie tendencji; odrębności, na którą już w XII wieku zwracał uwagę 
Glanvill i której świadomość nie była obca ani wspominanym przez 
nas Lanfrancowi, Janowi z Salisbury i Bractonowi, ani pominiętym 
Brittonowi i Flecie. Ważniejsza jest jednak inna jeszcze teza akcep
towana w literaturze przedmiotu: iż Fortescue przenosi z wieków 
średnich w czasy nowożytne swoiste dla tradycji angielskiej praw
nej zainteresowanie tym, co już Glanvill i Bracton zwali niepisanym 
zwyczajem (consuetudo), któremu przypisywano walor prawa (lex). 
Chociaż podobnie jak poprzednicy traktował on jako najwyższe dzie
dziny prawa normy wieczne i naturalne, wiążąc nimi tak wolę i „pra
wy rozum” władcy, jak i wolę przedstawicieli wspólnoty politycz
nej, a nawet jej serce-chcenie, przecież w znacznie wyższym stop
niu niż Jan z Salisbury i Wyclif eksponował znaczenie z jednej strony 
zwyczajów partykularnego królestwa Anglii, z drugiej zaś statutów 
tworzonych przez króla wraz z parlamentem nie dowolnie, ale też 
nie tylko nie wbrew prawu wiecznemu i naturalnemu, lecz również 
nie wbrew chceniu ludu wyrażającemu się we właściwych mu zwy
czajach. Podkreślenie znaczenia chcenia, powodującego liczne nie
porozumienia interpretacyjne, i związanie go z procesem rozpozna
wania za pośrednictwem zwyczajów, rodziło jednak nie tyle potrze
bę eksponowania przyzwolenia reprezentacji, co porządkowania woli 
każdego prawodawcy, niezależnie od tego, czy jest nim jedynowład- 

jedno ciało polityczne poddane jednemu władcy-właścicielowi, działające
mu na rzecz utrzymania sprawiedliwości i pokoju owego ciała (art. cyt., s. 
797). J. Dunbabin zauważa ze swej strony, że formułując stanowisko ana
logiczne jak Beaumanoir, Fortescue zdecydowanie zrywał nie tylko z tra
dycją Terre Vermeille’a, ale i - w pewnym stopniu - z dziedzictwem Gla- 
nville’a i Bractona, zbliżających się raczej do stanowiska Idziego Rzymia
nina w interpretowaniu pozycji władcy jako piastuna dominium, dającego 
możność zmieniania prawa wedle jego woli i zwalniania z respektowania 
go, w każdym razie uwalniającego od wszelkich „przymusowych wędzideł” 
(Government, [w:] J.H. Burns (ed.), The Cambridge History of Medieval 
Political Thought, c. 350-c. 1450, Cambridge 1988, s. 485-487). 
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ca, „król w parlamencie”, czy sam parlament. Związanie woli nie 
tylko normami wiecznymi i naturalnymi, ale także „chceniem roz
poznawanym przez zwyczaje”, miało tę konsekwencję, że koncep
cja Fortescue stawała się, owszem, propozycją „monarchii ograni
czonej”, nie ustalała jednak z pewnością doktryny „monarchii kon
trolowanej”, skoro nie przewidywała zwierzchnictwa parlamentu. 
Była to zatem koncepcja istotna nade wszystko z punktu widzenia 
dorobku angielskiej refleksji wieków średnich, szukającej podstaw 
„monarchii prawa”, dającej różne odpowiedzi na pytanie o treść ładu 
normatywnego wiążącego każdego piastuna władzy, ustalającej róż
ny fundament „rządów prawa” albo przez odniesienie li tylko do 
prawa wiecznego i naturalnego, dostarczającego normatywnej ochro
ny „zasadom bytu” gatunku i wspólnoty politycznej, władzy i pod
danych, jak rzecz się miała np. u Jana z Salisbury, albo przez wska
zanie zwyczajowego charakteru norm deklarowanych w statutach 
króla działającego wespół z parlamentem, jak u Fortescue, a w pew
nym zakresie również u Bractona, albo wreszcie przez przydanie 
uprawnieniom i wolnościom jednostkowym i korporacyjnym tego 
charakteru, o którym zaczął wspominać Ockham, wyznaczając inny 
niż pozostali kierunek poszukiwań podstaw „rządów prawa”. Kie
runek nie tyle na „sprawiedliwość materialną prawa przedmiotowe
go”, zakorzenioną w normach poprzedzających „przedmiotowe pra
wo ludzkie”, ile na niesprzeczność prawa ludzkiego z faktycznymi 
uprawnieniami posiadanymi przez jednostki niejako przed pojawie
niem się prawa przedmiotowego.

Fortescue wydaje się otwierać perspektywę, którą podejmą 
myśliciele angielscy wieków nowożytnych; wątpiąc w intuicyjny 
walor poznania tego, co powinne, zarówno po stronie należycie 
wykształconego władcy, jak i po stronie jednostki ustalającej wła
sne miary pożytku, wskazując na konieczność kształcenia się wład
cy w prawach jego kraju, w których znajduje odzwierciedlenie 
„chcenie ludu”, i eksponując potrzebę realizowania owego chce
nia przez reprezentantów ludu, by istotnie znajdowało ono podob
ne odzwierciedlenie, wprowadzał ważną kwestię działania króla 
w parlamencie lub w radzie811. Nie podejmując jeszcze zagadnie- 

“* H. D. Hazeltine zwraca uwagę, że argumenty Fortescue służyły nie 
tylko twórcom najmocniejszej monarchii w historii Anglii, tej mianowi
cie, którą stworzyli Tudorowie, ale także - w stuleciu Stuartów, parlamen
tarnym przeciwnikom arbitralnych rządów królewskich. Uznając Forte
scue za czołowego przedstawiciela „racjonalizmu wczesnego renesansu”, 
w pewnym sensie poprzedzającego Machiavellego, Hazeltine formułuje
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nia suwerenności, kluczowego dla kolejnych pokoleń myślicieli 
doby Tudorów i Stuartów, podkreślał przecież konieczność uzu
pełnienia czynnika regalnego czynnikiem politycznym w planie 
„mechanizmu stanowienia prawa i rządzenia”, choć wykluczał - 
w imię trwania królestwa w niezakłóconym stanie dostatku, po
myślności i bezpieczeństwa - zwierzchność organu reprezentują
cego drugi czynnik. Organu, który pozostawał politycznym o ty
le, o ile reprezentował „chcenie ludu” jako całości, o ile odzwier
ciedlał to, czego chce jedno przecież „serce wspólnoty”, a nie par
tykularne jej części. Być może nadzieja utrzymania jedności była 
naiwna u myśliciela drugiej połowy XV w.; z perspektywy bardziej 
„realistycznych” wieków kolejnych, pełnych sporów świadczących 
o deprecjacji jedności wspólnoty politycznej o jednej głowie, jed
nej duszy albo jednym sercu, ustalenia myślicieli działających 
w późnych wiekach średnich nie miały większego znaczenia. Być 
może konieczna albo naturalna była zgoda na partykularyzację 
życia politycznego lub uznanie jej za fakt nieodwracalny, a co za 
tym idzie przyzwolenie i ograniczanie się jedynie do opisu relacji 
zwalczających się części jednej dotąd wspólnoty. Ale warto chyba 
pamiętać o punkcie wyjścia angielskich myślicieli politycznych 
kolejnych stuleci, którzy śledząc następstwa „partykularyzacji życia 
politycznego” sięgać będą po argumenty Jana z Salisbury, Bracto- 
na, Ockhama i Fortescue dla obrony tego, co ich zdaniem warte 
było obrony mimo pogłębiającego się procesu: tego, co tamci 
i przyszli myśliciele wiązali z prymatem prawa wobec woli zarów
no jedynowładcy, aspirującego do władania czysto regalnego, jak 
i parlamentu, uznawanego za jedynego eksponenta chcenia ludu, 
żądającego tedy zaprowadzenia ustroju zapewniającego władanie 
czysto polityczne, jednak gubiącego wzgląd na „polityczność” na 
poziomie wyższym, zastrzegającego sobie nie tylko wyłączność, 
ale i arbitralność suwerena.

konkluzję, która ma istotne znaczenie dla wszystkich badaczy dziedzic
twa angielskiego prawnika: „Idea Fortescue dotycząca króla rządzącego 
przez prawo była średniowieczna; jego doktryna jednak, ukazująca angiel
skiego monarchę jako ograniczonego nie tylko przez prawo, ale i przez 
parlament, należała już do nowych czasów” (art. cyt., s. xl vii—lii).
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SUMMARY

Bogdan Szlachta 
Monarchy and the Rule of Law. 

Essays in the history of English Political Thought 
to the End of Plantagenet Dynasty

Written by a Krakow historian of political and legal doctrines, 
the book is an attempt to present, in a number of essays, the stances 
most characteristic of the English political thought from the time 
of William the Conqueror to the fall of the last king of the 
Plantagenet dynasty. The work begins with an essay discussing the 
history of England during a period of more than four centuries, and 
focusing especially on the changes in the political constitution of 
the country. The following essay presents the most crucial political 
issues of the late Middle Ages seen from the perspective of 
clergymen active in Britain: Lanfranc and St Anselm. Discussing 
John of Salisbury, the third essay, devoted to a great extent to the 
problem of relationship between the secular and spiritual 
authorities, touches upon another question of crucial importance 
for late medieval political thought, namely, the correlation between 
the king’s will and the law. Performing a critical analysis of opinions 
on John of Salisbury - seen as a supporter of tyrannicide, the author 
lays emphasis on the role of aequitas, that is the principle of 
existence which should find a reflection in the law that is expressed 
neither freely nor arbitrary but with the respect to this very 
existence: for John of Salisbury’s doctrine this principle was 
of fundamental importance. Both the essay devoted to John 
of Salisbury and the later ones dealing with Henry de Bracton and 
William of Ockham contain reflections that go beyond the scope 
of English problems, as the considerations of each of the authors 
mentioned here accounted for a broader background of political and 
legal doctrines developed at that time at the continent. Devoted to 
John Fortescue, the last essay examines the sense of the English 
common law, defined not only by Glanville and Bracton, and the 
problem of dominium, so important from the 13 th to 15 th century, 
which caused the controversy between Franciscans and 
Dominicans. These, much like the question of “mixed constitution”, 
are analysed in reference to continental doctrines. Other essays 
present doctrines put forth by thinkers of major importance though 
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nearly unknown in Polish literature on the subject. Their number 
includes Bracton and Fortescue who, though active in various 
periods, laid down the fundamental claims to be later used by 
authors of political doctrines of the Tudor period. Each of the essays 
focuses not only on the thinkers mentioned in the title but goes forth 
to consider numerous others, as e.g.: Glanville, Robert Grosseteste, 
John of Pecham, Richard FitzRalph, and Reginald Pecock.
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